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Tre scenarier

1. Förminska

2. Förvalta

3. Förvandla

I dagsläget minskar mängden handel och 
service vid Jaxtorget. Några lokaler står tomma 
och lönsamheten för butikerna varierar. 

Vilka och hur många lokaler det finns underlag 
för vid Jaxtorget beror på hur butiksstrukturen 
ser ut  och hur Jaxtorget förhåller sig till 
staden runtomkring. Utifrån detta har tre olika 
scenarier tagits fram.

I scenario Förminska görs merparten av 
lokalerna vid torget om till bostäder med 
utåtvända entréer mot torget. I scenario 
Förvalta behålls befintliga lokaler men de delas 
in i mindra delar . På så vis kan hyreskostnaden 
minska och det blir attraktivt att hyra lokaler 
för lokala föreningar,  och små nystartade 
företag och verksamheter. 

I scenario Förvandla förbättras kopplingarna 
till Teknikdalen, centrala Borlänge och Ikeas 
nya område radikalt. Förtätning sker med både 
bostäder och verksamheter. På så vis förbättras 
underlaget för lokaler . Befintliga lokaler finns 
kvar och nya tillkommer. 

Samtliga scenarier utgår från att vårdcentralen 
flyttar från Jaxtorget. 

Scenarier
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Jaxtorget är det centrala torget i området Jakobs-
gårdarna i Borlänge. Området byggdes i slutet av 
70-talet och både torget och området är i behov av 
upprustning. På senare tid har flera butiker lagt ned 
och torget upplevs som tråkigt och otryggt av de bo-
ende.  Samtidigt finns ett begränsat tryck för att på 
kort sikt bygga nytt i området.

Spacescape har utifrån analyser av användningen av 
de offentliga rummen i området samt stadsstruktur-
analyser tagit fram tre scenarier för Jaxtorget och 
Jakobsgårdarna. Scenarierna baseras på olika möj-
liga utvecklingsmöjligheter för området: service-
nivån kan antingen fortsätta minska, behållas i be-
fintligt skick eller utvecklas. Beroende på utveckling 
utformas de offentliga rummen på olika sätt. 

FRAMTIDER FÖR JAXTORGET
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Scenario Förvandla
Torget

Nygårdsvägen/ Petter Blåders väg 
görs om till en gata med trottoarer och 
plankorsningar för fotgängare. På södra 
sidan gatan byggs radhus och ett par 
fyravåningshus mot torget.  
Vid torget bedöms det finnas underlag 
för kommersiella verksamheter i samtliga 
lokaler längs torgets södra sida och en 
mindre lokal mot Petter Blåders väg. 
De små lokalerna från scenario två 
finns med här också, nu i den tidigare 
vårdcentralen. 

Petter Blåders väg 
Väg med 10000 fordon/dygn

Årstavägen, Stockholm
Gata med 10 000 fordon/dygn
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Offentliga funktioner som skolor , 
handel- och service är samlade i mitten 
av området medan bostäder finns på 
vardera sidan. 
Trafiken är separerad. Bilar är bara 
tillåtna vid infarten till de stora 
parkeringsgårdar som ligger jämnt 
utplacerad i området. Inne i området 
tillåts bara gång- och cykeltrafik. 
Bostäderna är placerade runt 
gemensamma gårdar. Entréerna vetter 
till stor del mot dessa gårdar. Det 
innebär att stråken utanför till stor del 
saknar entrékontakt vilket är en källa 
till otrygghet. Stråken kantas bitvis 
av privata uteplatser som skapar en 
viss övervakning av stråken. Bitvis går 
stråken dock längs slutna förråds- och 
garagefasader. 
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Vägval

från söder från väster

från norr från parkeringen

Bilderna visar hur människor rör sig 
från tre av entréerna till torget och från 
parkeringen. 
Butikerna på den södra sidan är viktiga 
målpunkter liksom busshållplatsen. På 
den norra sidan är den enda målpunkten 
brevlådan. 
Mycket få människor rör sig över torget 
för att besöka vårdcentralen. Troligtvis 
kommer man då istället från andra hållet 
via den stora parkeringen. 

Stadsrum


