
Program för bostäder

Norr om Uggledal
Ambitionen med programmet är att skapa
förutsättningar för goda boendemiljöer i samklang med
både natur och stadsliv. Man kan se den föreslagna
bebyggelsen på berget norr om Uggledal som ett steg
i processen att förvandla området vid Brottkärrsmotet
till en ny centrumpunkt i Askim. Det första steget togs
i och med detaljplanen för Origohuset som möjlig-
gjorde för ICA, Friskis & Svettis och andra
verksamheter att etablera sig. Detta programförslag ska
ge ett gott underlagstillskott till denna nya centrum-
bildning både vad gäller kollektivtra k och service. 

Programmet fokuserar på strategiska frågor och
håller generellt sett en övergripande detaljeringsgrad.
Programmet presenterar en målbild för en framtida
utveckling snarare än ett färdigt förslag. I program-
arbetet ingår samrådstiden med utställning av
programmet och tid att samråda om programmets olika
frågor. Den färdiga programhandlingen blir
resultatet av många synpunkter och ställningstaganden
som prövats och vägts samman. Nästa steg blir sedan
att arbeta vidare med detaljplan som möjliggör
bebyggelse i programmets anda.

Grönt värdefull natur
Gult   bostäder,  erbostadshus 
Grått bilväg
Rött utsikt!
Orange parkeringsdäck
Prickad viktigt gång- och cykelstråk
Pilar betydelsefulla kopplingar mellan områden

Naturskönt område som
bör bevaras. Gammal
stenlagd väg leder upp
från Uggledals by till en
platå i landskapet.

Gång- och cykelväg
genom vackert
skogsområde.
GC-vägen binder ihop
centrumfunktionen vid
Origohuset med Uggledal.

Utsiktspunkt!
Får ej bebyggas,
ska förbli allmänt
tillgänglig

Område med  erbostadshus. 
Bebyggelsen bör vara väl
anpassad till terrängen.

P-däck till verksamheten
i Origohuset Framför allt
Friskis & Svettis. Fungerar
även bulleravskärmande.

Område med  erbostadshus. 
Husen och vägarna bör placeras
med stor varsamhet så att höga
tallar och berg i dagen bevaras
mellan byggnaderna i så stor

utsträckning som möjligt.

Bostadshus i backen knyter
ihop området med service och
kollektivtra k vid Origohuset.

Principskiss

Vision
Genom att sätta fokus på några viktiga frågor ska programmet och ef-
terföljande detaljplan säkerställa att området blir bebyggt på ett vack-
ert, kvalitativt och långsiktigt hållbart sätt.

Fysisk tillgänglighet
Det ska  nnas trygga och gena vägar och stigar som kopplar samman 
bostäder och service. Bebyggelsen bör vävas ihop med torget vid Ori-
gohuset så att en helhet uppnås. Möjligheter till verksamheter i botten-
plan, i husen närmast centrumpunkten, ska  nnas.

Social tillgänglighet
Genom att möjliggöra för andra typer av bostäder än de som vanligen
förekommer i Askim är förhoppningen att bidra till en ökad mångfald i
stadsdelen.

Sociala kvaliteter

Området måste planeras som en helhet där närheten till affärer, vård,
busshållplats, träning mm är en självklar och vardaglig kvalitet. Det
ska kännas tryggt och enkelt att gå mellan busshållplatsen, skolan, af-
fären och hemmet.

I de nya byggnaderna närmast Origohuset bör det vara möjligt för
verksamheter och kontor att etablera sig i bottenvåningarna.

Området ska vara levande och befolkat – hela dagen och hela året. Det
är viktigt att området kan rymma gemensamma mötesplatser som går-
dar, lekplatser, lokaler för föreningar, kultur och idrott, odlingslotter,
grill- och utsiktsplatser där människor kan mötas.

Barnperspektiv
Planeringen av programområdet ska ske utifrån ett barnperspektiv. De
nya bostäderna ska ha barnvänliga, hälsofrämjande närmiljöer och när-
het till natur.

Hållbarhet
Den nya bostadsbebyggelsen inom programområdet ska planeras och
byggas utifrån principen energisnålt byggande.

Dagvattenhanteringen i området ska säkerställa att Krogabäcken inte
påverkas.

De nya gatorna och bostadshusen ska anpassas väl till den kuperade
terrängen.

Landskap
Naturvärdena i området måste tas tillvara. Speciella platser, träd,
bergsformationer, gärdesgårdar och andra rums- eller karaktärsskapan-
de element i området ska sparas och bidra till att skapa ett spännande
och variationsrikt område med många upplevelsemässiga kvaliteter.

Tra k
Tillfart till området sker norrifrån genom infarten till Origohuset. Tra-
 kalstringen från det nya bostadsområdet har uppskattats till ca 1000 
fordon per vardagsmedeldygn.

Figur som beskriver en del av de fakto-
rer som bidrar till att skapa en hållbar
social utveckling. Figuren är framtagen
speci kt för området norr om Uggledal i 
samarbete med SDF Askim och S2020.

Orienteringsbild

Detaljplaneprocessen

Målbild, socialt liv


