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مناطق شهری
�ق جنوب �ش

توسعه یم یابند



مناطق مشمول اين طرح 

طرح منطقه ای شامل Bergsbrunna ،Nåntuna ،Sävja و Vilan است و یک گروه از روستاها و مناطق منفرد 
د. بخش محدودی از محیط ها�ی که امروزه وجود دارند تحت تأث�ی مستقیم ساختار های جدید  ز در بر یم گ�ی ویال�ئ را ن�ی

 بالدرنگ صورت نیم 
گ

ات بزر� ند ویل همانطور که گفته شد این یک فرآیند طوال�ز است و هیچگونه تغی�ی قرار یم گ�ی
د. گ�ی

ز  ساختار های جدید در ارا�ز ساخت و ساز نشده، در درجه نخست ارا�ز جنگیل احداث خواهند شد ویل تا حدی ن�ی
ز یم شود. شامل ارا�ز کشاورزی و بایر کنو�ز ن�ی

ند ز ساختار های جدید و قدیم با هم یم آم�ی

ساختار های جدید در چندین مناطق شهری تشکیل یم شوند که با وسایل نقلیه همگا�ز جدید دارای ظرفیت باال بهم 
متصل یم شوند.  مناطق شهری جدید در جا�ئ که ممکن باشد از طریق خیابان های مخصوص فقط عابر پیاده و مس�ی 

ز متصل یم شوند. ساختار های جدید از لحاظ مقیاس و ماهیت با  های دوچرخه به södra Sävja و Bergsbrunna ن�ی
ساختار های کنو�ز سازگار یم شوند.

 و تجاری برای فعالیت هم شبانه و هم روزانه ایجاد یم 
گ

اکم فرهن� در اطراف ایستگاه جدید راه آهن یک ناف شهری م�ت
شود. در غرب در اطراف تقاطع جاده 255 و مس�ی وسایل نقلیه همگا�ز با ظرفیت باال یک ناف شهری کوچک ویل با 

محتوای مشابه ایجاد یم شود.

در امتداد رسارس مس�ی وسایل نقلیه همگا�ز و بخش ها�ی از جاده 255 خدمات و فروشگاه ها�ی پیشنهاد یم شود تا 
مناطق شهری با مکان های مالقات جالب توجه، کاربردی و پویا تکمیل شوند. انواع مسکن های ویژه، درمانگاهها، 

خدمات دندانپزشکی و سایر خدمات در نزدیکی ایستگاههای وسایل نقلیه همگانی برنامه ریزی می شوند.

ی از افراد موقعیت منحرص بفرد اوپساال را در ناحیه پایتخت کشف کرده و مردم در اینجا  همواره تعداد هرچه بیش�ت
فت شغیل، وقت کا�ز برای خانواده، احساس نبض یک کالنشهر و نزدی� به  ، پی�ش  به�ت

گ
گردهم یم آیند تا از یک زند�

ز ی� از مناطق دارای اولویت دولت است که در آنها بایس�ت مسکن ها و مناطق  طبیعت برخوردار شوند. اوپساال همچن�ی
شهری پایدار جدید احداث شود. 

ز  �ت بخ�ش از این اقدامات هستند و برای احداث دو خط جدید راه آهن ماب�ی فت و توسعه مناطق شهری جنوب رسش پی�ش
اوپساال و استکهلم، یک ایستگاه جدید قطار در Bergsbrunna، خطوط جدید وسایل نقلیه همگا�ز و مناطق شهری 

د و با مسئولیت  فت و توسعه بایس�ت زمان ب�ب  یک فرآیند طوال�ز است. پی�ش
ً
جدید برنامه ریزی شده است. این قطعا

فت و توسعه تا سال 2050 وجود دارد.  پی�ش
گ

پذیری انجام شود. ویل هم اکنون یک طرح برای چگون�

�ت تا سال 2050 فت و توسعه مناطق شهری جنوب رسش طرح پی�ش

فت و توسعه یابند و کمون اوپساال یک طرح موسوم به »طرح جامع تفضییل«  �ت بایس�ت پی�ش مناطق شهری جنوب رسش
را برای منطقه تدوین کرده است. کمون در این طرح جهت ها و آرمان های خود برای برنامه ریزی و سنجش های انجام 

ح داده است. مبنای کار طرح جامع 2016 اوپساالست که در آن مناطق شهری  شده در مورد عالئق همگا�ز مختلف را رسش
فت و توسعه مشخص شده اند. �ت بعنوان مناطق در حال پی�ش جنوب رسش

ی مورد تحقیق قرار گرفته   بهره برداری از ارا�ز با دقت بیش�ت
گ

د، چگون� در »برنامه ریزی مفصل« که بعدًا صورت یم گ�ی
ش برای ایجاد یک محیط  و تصویب یم شود. بنابراین طرح جامع تفضییل قدم اول برای یک برنامه ریزی و فرآیند گس�ت

شهری پایدار و جالب توجه است.
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Kommungräns

Plangräns

Huvudsakligen kontor, hotell och handel

Huvudsakligen flerbostadshus.        
Lokaler i bottenvåningar för offentlig och kommersiell service

Huvudsakligen flerbostadshus och markbostäder i     
flerbostadshus och offentlig service

Huvudsakligen småhus och offentlig service 

Stadsbygd 

Stadens omland/ Uppsalaslätten 

Huvudsakligen sport  och fritid

Försiktig komplettering av bostadsbebyggelse

Stadsdelspark/ odlingspark

Större kvarterspark

Grönområde

Å-stråk 

Yta för hantering av dagvatten

Hantering av vatten

Teknisk anläggning (inbyggd)

Järnvägsområde inkusive huvudgata motorfordon      
och huvudgata kapacitetsstark kollektivtrafik     
(inklusive skyddsområde). Befintlig bebyggelse undantagen 

Järnvägsområde (inklusive skyddsområde). 

Reservat för trafikförbindelse     

Utredningskorridor för infartsväg från föreslagen ny     
trafikplats på E4 i Knivsta (studeras i ÅVS) 

Utredningsområde inför Natura 2000-prövning

Utredningsområde Nysala

Utredningsområde verksamhetsområde

Utredningsområde kommunal ridanläggning

Kraftledning

Grönt rörelsestråk 

Huvudgata kapacitetsstark kollektivtrafik

Huvudgata cykelfordon

Bro 

Marknära brokonstruktion

Undergång gång och cykel

Vägförbindelse under järnväg

Järnvägsstation

Huvudhållplats kapacitetsstark kollektivtrafik

Entré mot naturreservat med anslutning       
till befintliga leder

H
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Plankarta
Mark- och vattenanvändning 
Sydöstra stadsdelarna

طرح پیشنهادی از جمله شامل ساختار های شهری، 
زیرساخت های جامع و ارا�ز طبییع، کشاورزی و مرتیع 
است. این طرح یک پیشنهاد برای بهره برداری از ارا�ز 

 توسعه تدری�ب منطقه 
گ

�ت و چگون� مناطق شهری جنوب رسش
را تا سال 2050 ارائه یم کند.

 Bergsbrunna منطقه طرح شامل مناطق شهری کنو�ز
ز یک گروه از  Nåntuna ،Sävja، و Vilan است و همچن�ی

د. ز در بر یم گ�ی روستاها و مناطق آزاد ویال�ئ را ن�ی

نقشه طرح
بهره برداری از ارا�ض و آب در مناطق 

�ق شهری جنوب �ش

مرز کمون

مرز طرح

، هتل و تجاری  ک�ت  دفاتر رسش
ً
عمدتا

 ساختمان های چند واحدی
ً
عمدتا

اماکن واقع در طبقه همکف برای خدمات همگا�ز و تجاری

 ساختمان های چند واحدی و مسکن های دارای تراس 
ً
عمدتا

همکف در ساختمانهای چند واحدی و خدمات همگا�ز
 خانه های کوچک و خدمات همگا�ز

ً
عمدتا

منطقه شهری

 
ً
مناطق اطراف شهر/ دشت اوپساال عمدتا

ورزش و اوقات فراغت
تکمیل معقول منطقه مسکو�ز

پارک شهر/پارک کشت و زرع
ز پارک محیل بزرگ  فضای س�ب

مس�ی رودخانه

سطوح جذب آب باران  کارکرد آب

تإسیسات ف�ز )درونساخت(

منطقه راه آهن به انضمام خیابان اصیل خودروی موتوری

و خیابان

 اصیل وسایل نقلیه همگا�ز جدید با ظرفیت باال
)به انضمام منطقه تحت حفاظت( به استثناء

ساختار موجود به استثناء 

منطقه خط آهن )به انضمام منطقه تحت حفاظت(.
 رزرو شده برای ارتباطات عبور و مروری

راه عبور تحت مطالعه برای جاده ورودی از محور عبور مرور 
در جاده E4 در کنیوستا )در ÅVS مطالعه یم شود(

منطقه تحت مطالعه در آستانه آزمون ناتورا-2000 

Nysala منطقه تحت مطالعه

منطقه تحت مطالعه منطقه واحد های فعالیت مختلف

منطقه تحت مطالعه 
تأسیسات سوارکاری کمو�ز خطوط برق رسا�ز

ز برای تحرک جسیم فضای س�ب

خیابان اصیل برای وسایل نقلیه همگا�ز با ظرفیت باال

خیابان اصیل خودرو های پا�ی

ُپل

ز  سازه ُپل نزدیک به زم�ی

راه و مس�ی دوچرخه زیر پل

راه ارتبایط زیر خط راه آهن

 ایستگاه قطار

ایستگاه وسایل نقلیه همگا�ز با ظرفیت باال

ورودی منطقه طبییع تحت حفاظت با اتصال به مس�ی های
پیاده روی موجود



ز آب و امور ف�ز خود بهره برداری نوآورانه از سیستم تأم�ی

ز بوده و آب باران فیل�ت و تصفیه یم شود. کارآ�ئ منابع و هدف برای ایجاد یک شهر اقلییم مثبت با یک  همه خیابان ها س�ب
ه انرژی، تفکیک زباله و سیستم  ز نائل یم شود که در آن راهکار های ف�ز برای تولید و ذخ�ی ز ف�ز نو آورانه ن�ی سیستم تأم�ی

آب و فاضالب یک چرخه حیا�ت را تشکیل یم دهند.

ک مشهود یم شود که در آن بطور مثال پارکینگ، جمع آوری زباله و یک رسی  این امر از طریق ایجاد مراکز چندگانه مش�ت
از سایر کارکردها گرد هم یم آیند.

ز با نصب سلول های خورشیدی روی سقف ها و نمای ساختمان ها در  محیط دیده یم شود.  تولید محیل انرژی ن�ی

ساختار شهری جدید

، میدان ها و پارک ها احداث یم شود. ز محیط شهری جدید با محله های مشخص، خیابان های شهری با فضای س�ب

آندسته از ارا�ز که امروزه برای کشاورزی و چراگاه از آنها استفاده یم شود تا حد زیادی حفظ یم شوند. یک منطقه 
محیل در امتداد خط آهن مستث�ز است.

مرتفع ترین بخش ساختار در ناف شهری اطراف ایستگاه راه آهن جدید است. در امتداد بولوار وسایل نقلیه همگا�ز 
ز دو تا پنج طبقه هستند.  احداث ساختمان ها�ی تا ارتفاع هشت طبقه آزمایش یم شود. در سایر محله ها ساختمان ها ب�ی
محله ها از ساختمان های چند واحدی و خانه های کوچک و مسکن های همکف تشکیل یم شوند. منظور از خانه های 

ه ای یا ردی�ز است. ، خانه های زنج�ی کوچک خانه های منفرد، خانه ذو�ب

ساختمان های مدارس و کودکستان ها بایس�ت از کیفیت باالی معماری برخوردار بوده و در  حیاط های متعلق به خود 
احداث شده باشند.

ز خیابان های س�ب

 یکسان و سخاوتمندانه عریض هستند. مس�ی وسایل نقلیه همگا�ز و جاده 255 مستث�ز هستند و 
ً
همه خیابان ها تقریبا

بیش�ت شبیه بلوار خواهند بود تا جای برای گل و گیاه و عبور و مرور وسایل نقلیه همگا�ز ایجاد شود.

ک همه خیابان ها آنست که مملو از  عبور و مرور در خیابان ها با توجه به محل استقرار آنها متفاوت است ویل وجه مش�ت
ز پیشنهاد یم شود. ز محله های بزرگ�ت احداث کوچه های باریک ن�ی گل و گیاه هستند. ماب�ی

در احداث خیابان ها به تمرکز زیادی بر روی امکان انجام فعالیت های اجتمایع اولویت داده یم شود. در خیابان ها�ی که 
، جا برای بازی، همنشی�ز و  ز است سطح عبور و مرور حداقیل شده و بجای آن گل و گیاه بیش�ت ان عبور و مرور پای�ی ز م�ی

امکانات کشت و کار ایجاد یم شود.

فضای شهری جدید
با محله های مشخص،

خیابان های شهری با فضای
، میدان ها و پارک ها ض س�ب

احداث یم شود.



 تصوير  1

خیابان ها در فضای شهری جدید بایس�ت دارای گل و گیاه بوده و جا برای ورزش و ب� بردن در آنها وجود داشته باشد. این 
تصویر یک مثال را نشان یم دهد که بخ�ش از فضای خیابان برای احداث باغچه های مسکن های مجاور استفاده یم شود. در 

این مثال در سمت راست تصویر انواع خانه های کوچک دیده یم شوند که بصورت امتدادی از خانه های ردی�ز بهم متصل 
شده اند و در سمت چپ مسکن ها�ی در همکف دیده یم شوند که تراس آنها رو به خیابان است )موسوم به مسکن های 

ک کوچک رو به خیابان  همکف( و کیم دورتر در امتداد خیابان یک ساختمان چند واحدی دیده یم شود که یک حیاط مش�ت
دارد. در پس زمینه گیاهان یک رگه تقاطیع دیده یم شود.

 تصوير  2

 احداث یک میدان در امتداد بلوار وسایل نقلیه همگا�ز نشان داده یم شود.  در اینجا 
گ

در این تصویر یک مثال برای چگون�
ساختمان ها از سایر فضا های شهری بلند تر هستند. در اینجا هدف این بوده که محیط بیش�ت شبیه کالنشهر با ُجنب و جوش 

ه وسییع از خدمات در طبقه همکف ساختمان ها باشد. میدان ها به محل های  شهری در خیابان ها و میادین و عرضه گس�ت
مالقات اجتمایع مهیم تبدیل شده و به وحدت و هویت اجتمایع هر دو کمک یم کنند.

 تصوير  3

تصویر شماره سه نمونه یک خیابان در طرح پیشنهادی را نشان یم دهد. آب باران که بر خیابان ها و پیاده رو ها یم بارد در فضا 
ز در امتداد رسارس خیابان جذب شده، تصفیه و فیل�ت یم شود )موسوم به »روز آب«(.  در اینجا درختان و گیاهان های س�ب

یم توانند رشد و نمو کنند چون جای کا�ز برای رشد ریشه های خود دارند و بطور اتوماتیک آبیاری یم شوند. گل و گیاه به خنک 
ن تولید یم کنند که باعث یم شود کیفیت هوا مطلوب شود. بایس�ت  ش کردن خیابان ها در روزهای گرم تابستان کمک کرده و اکس�ی
 ممکن است کیم گل آلود و خیس شود. در ارا�ز یم توانند 

گ
ز بازی کنند. فقط هنگام بارند� اغلب افراد بتوانند در فضا های س�ب

ند. گلها برویند و شاید پرندگان جنگل در درختان مأوا بگ�ی

. طرح خیابان دارای پیش حیاط جلوی ساختمان های چند واحدی و خانه های ردی�ز  .1

Nivå landskapsarkitektur AB کت طرح از Christiaan Smits، رسش

. طرح میدان جنب بلوار وسایل نقلیه همگا�ز  .2
Nivå landskapsarkitektur AB کت طرح از Christiaan Smits، رسش

طرح خیابان دارای گل و گیاه هم برای بازی و هم تصفیه آب باران.  .3

Nivå landskapsarkitektur AB کت طرح از Christiaan Smits، رسش



 شهر و طبیعت
گ

هماهن�

پارکها، خیابان ها و میادین با هم و با حفظ هرچه وسیع�ت رگه های طبیعت یک سیستم مس�ی های تفر�ب را در فضای 
شهری ایجاد یم کنند. آنها محله های منفرد و مناطق شهری را به Lunsen، اقلیم فالت و årummet وصل یم کنند.  

در محله ها�ئ که به اندازه کا�ز بزرگ باشند و در حیاط مدارس یم توان پاره ها�ی از طبیعت را حفظ نمود.

ق خط آهن و در غرب جاده 255 پیشنهاد یم شود. مدارس و کودکستانها طوری  ک در رسش دو پارک شهری و زرایع مش�ت
ز داشته باشند. یس مطلو�ب به فضای س�ب احداث یم شوند که به دس�ت

د حمل و نقل پایدار در اولویت قرار یم گ�ی

در طرح پیشنهادی به شیوه های پایدار رفت و آمد اولویت داده یم شود. شبکه پیاده رو ها و مس�ی های دوچرخه باعث 
رونق جابجا�ئ با دوچرخه و پیاده یم شوند. یک ناف عبور و مرور جدید برای خودروها در جاده E4 و یک جاده ارتبایط 

به ایستگاه راه آهن جدید در طرح پیشنهادی وجود دارد.

ق و غرب را بهم متصل کنند. یک پیشنهاد آنست که جاده  سه تونل مختلف زیر خط آهن پیشنهاد شده تا مناطق رسش
ق خط آهن پیشنهاد یم شود. 255 بصورت یک بلوار بازسازی شود و یک خیابان جدید به موازات منطقه رسش

E4 منطقه فعالیت واحد ها در مجاورت جاده

 Mora stenar احتگاه یک منطقه فعالیت واحدهای صنع�ت سبک، حمل و نقل و خدمات در غرب جاده E4 نزدیک اس�ت
پیشنهاد شده است. ساختار و محتوای این منطقه فعالیت واحدها به مطالعات عمیق تری نیاز دارد.

ز مواد غذا�ئ تأم�ی

ق خط آهن برای تولید مواد غذا�ئ حفظ یم شوند. امکان تولید محیل و فروش  ز کشاورزی واقع در رسش ارا�ز حاصلخ�ی
مستقیم به افراد حقی�ت و کسبه بایس�ت آسان�ت شود.

جدول زمان بندی و اجرای طرح

عملیات ساخت و ساز تا سال 2050 ادامه یم یابد. برای نائل شدن به هدف احداث 21500 مسکن تا سال 2050 
ان تا سال 2050  ز ز رسی با حدود 800 مسکن تا سال 2025 آماده شوند و سپس تولید هر ساله به همان م�ی بایس�ت اول�ی

ادامه یابد.
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