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RÖRELSER / STIGAR GENOM OMRÅDET

Över området skall flera stigar och 
cykelvägar anläggas. Med fördel ges dessa 
olika karaktär. Asfalt där cyklar dominerar, 
enkla skogsstigar som genvägar och 
spänger där marken är sank.

Längs stigarna kan mindre platser anläggas. 
Platsen kan vara så enkel som en ensam 
bänk men också vara något större som t ex 
ett utsiktstorn.

SITUATIONSPLAN 1:2000
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EN PLATS FÖR VISTELSE

Det sammanhängande torget utformas 
på fotgängarnas villkor. Gränsen mellan 
fotgängare och bilist markeras med olika 
färger på markbeläggningen men diffuseras 
för att hålla hastigheten nere. Frånvaron 
av nivåskillnader underlättar flanörens 
rörelse över platsen och mellan de olika 
funktionerna. 

LÄNGST TILL VÄNSTER: SKVALLERTORGET I 
NORRKÖPING - ExEMPEL PÅ FRAMGÅNGSRIK 
FARTSÄNKNING GENOM DIFFUS VÄGDRAGNING.
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VÄGEN OCH GÅRDEN

PRINCIPSKISS PÅ MARKBELÄGGNING, 1:400
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Entréer till bostäderna blir mycket 
viktiga för att skapa fungerande gårdsrum 
indelade i zoner av olika privat karaktär, 
såväl i “kransen“ som uppe på P-däcket. 
Vi föreslår att man använder grönska, 
markbeläggning och andra mer subtila 
element som rumsskapare.

ENTRÈER

Bostäderna i markplan får en egen ingång 
vilket gör kopplingen mellan gården och 
de privata lägenheterna och förgårdarna 
mer naturlig. Den privata entrén gör 
att en informell gräns mellan bostad 
och förbipasserande skapas, en halvt 
privatiserad zon.
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GÅRDSRUM I KRANSEN - SOCIALT LIV

Gårdsrummen tar sitt ursprung i den relativt 
kala naturen på kullen. Tall återplanteras där de 
behöver fällas men också på de nya gårdarna.
De främsta materialen som används är olika 
typer av gatsten, vilka knyter an till det delvis 
bara berget intill. På gårdarna anläggs små 
gröna oaser och remsor med planteringar där 
också bänkar, cykelställ, belysning mm kan 
integreras.

Stor vikt läggs på detaljer vilket ger de boende 
en starkare anknytning till sin närmiljö och 
större lust att ta hand om den.

PRINCIPSKISS PÅ GÅRDSRUM I SLINGAN, 1:400

ExEMPEL PÅ LANDSKAPSPLANERING DÄR 
HÅRDGJORDA YTOR  VARVAS MED GRÖNSKA

UTFORMNING

LEKPLATS

GRILLPLATS

CYKELSTÄLL CYKELFRD.

ODLING

ODLING

DIAGRAM ÖVER EN GÅRDS INDELNING I ZONER
PRIVAT              OFFENTLIGT
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UTSNITT UR PLAN, SKALA 1:1000

NY BEBYGGLESE BAKOM VEGETATION.
AVSTÅND TILL NÄRMASTE HUS FRÅN
FOTOPUNKT CA 225 M.

LANDSKAPSSEKTION
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GÅRDARS UTFORMNING & ANSLUTNING TILL NATUREN

GÅRDARNA UTFORMAS SÅ ATT DE BÅDE RYMMER 
ZONER FÖR PRIVATA MÖTEN MEN OCKSÅ TÅL LEK 
OCH AKTIVITETER.

Inspirationen till gårdarna 
hämtas från naturen intill, där 
främst barrträd växer på relativt 
kal bergsmark.
Gårdarna får domineras av 
hårdgjorda ytor med inslag av 
grus, och planteras sporadiskt i 
“öar“. Naturen spiller så att säga 
över på gårdarna utan att ta över. 
Plats skall finnas till cykelställ, 
utemöbler, grillning och andra 
aktiviter.

HÅRDGJORT OCH GRÖNT OM VART ANNAT

LEKPLATS

FIKAPLATS

ODLING

LEKPLATSER

MÖTE MED NATUREN

MÖTESPLATSER

PRINCIPSKISS PÅ GÅRDSRUM PÅ P-DÄCK, 1:400

UTFORMNING forts.
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OMRÅDETS LIV & ANSLUTNING TILL NATUREN

SEKTION A-A GENOM KULLEN, BLICKEN VÄND MOT ÖSTER, 1:400 

VY LÄNGS SLINGAN

ExEMPEL PÅ HUR PUNKTHUS PASSATS IN I 
NATUREN PÅ ETT VARSAMT SÄTT, MED OMTANKE 
OM BOENDEMILJÖN SÅVÄL SOM NATUREN.

OMRÅDE K SETT FRÅN SYDVÄST
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PARKERINGSDÄCKET

SEKTION B-B GENOM P-DÄCK, BESKRIVER DERAS ÖVERDÄCKNING OCH ANSLUTNING TILL BOSTÄDER SÅVÄL SOM KRINGLIGGANDE NATUR, SKALA  1:200.  
HELDRAGREN SAMT STRECKAD LINJE ILLSUTRERAR BERGETS UTBREDNING IDAG, I SNITTET RESP. HÖGSTA NIVÅN BORTOM SNITTET.

De två större parkeringsgaragen i mitten av området kräver noggrann 
bearbetning för att ses som tillgångar i området. Det är viktigt att 
gränsen mellan natur och P-däck löses upp. Nya träd kan planteras 
på garagets bjälklag tillsammans med mindre planteringar och 
gräsytor.

Att få ner ljus i garaget är centralt och kan göras på flera olika sätt. 
Det finns många bra exempel på enklare ljusbrunnar och takfönster 
som kan föra ner ljuset i garaget.

Även på parkeringsgaragen blir frågan om vad som är privat / 
halvprivat central och vi föreslår att den behandlas på samman sätt 
på gårdarna i “kransen“ men med ett annat formspråk mer inspirerat 
av den naturliga kullen som lämnas kvar i mitten av området.

ExEMPEL PÅ LJUSINTAG TILL GARAGEVÅNINGAR SAMT EN 
SYMPATISK LÖSNING AV PARKERING I ENTRÉPLAN DÅ DET 
ÄR AKTUELLT
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VÄGEN UPP PÅ BERGET

Vägen upp till området på berget utförs med stor 
omsorg om belysning. Låg belysning som lyser upp 
gångväg och vägbana kan fällas in i intilliggande 
murar. Belysningen blir ett rumsskapande element. 
Armaturer bildar möbler i gaturummet och skänker 
trygghet till fotgängaren.

Sektionen nedan illustrerar det läge längs vägen där murarna 
är som högst. Murarna i sig kan utföras i variernade material, 
tex av stengabioner, för ett levande uttryck. Med fördel placeras 
direkt belysning mot muren som på så sätt skapar en ljus fond 
längs vägen upp till berget. En tydlig rumslighet bildas och ökar 
känslan av trygghet.

SEKTION C-C GENOM GATAN UPP PÅ BERGET, 1:200


