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Bebyggelse
Ska
▪	 Byggnader	ska	utformas	så	att	en	god	

helhetsverkan erhålls inom planom-
rådet. Fasadmaterial, färgsättning, 
utformning samt placering av bygg-
nader ska ske enligt de principer som 
redovisas i planbeskrivningens bilaga 1, 
gestaltningsprogrammet.  

Bör
▪	 Bebyggelsen	bör	karaktäriseras	av	rus-

tika material och mättade färger. 

▪	 Balkonger,	burspråk,	takkupor	och	an-
dra element som sticker ut från grund-
formen på byggnaderna ska karaktärise-
ras av lätthet och transparens. 

▪	 Bebyggelsen	bör	utformas	så	att	kon-
takten mellan ute och inne underlättas.

▪	 Bebyggelsen	bör	göra	så	litet	avtryck	i	
naturmarken som möjligt.

Gator och trafik
Ska
▪	 Allmän	platsmark	ska	utformas	så	att	

en god helhetsverkan erhålls inom 
planområdet enligt de principer som 
redovisas i planbeskrivningens bilaga 1, 
gestaltningsprogrammet. 

▪	 Trädplantering	mellan	parkeringsplat-
serna	på	den	övre	gatan	ska	finnas.	

▪	 Förträdgårdar	ska	avgränsas	mot	gatan	
med låga murar eller häckar. 

▪	 Stora	höjdskillnader	ska	tas	upp	med	
sprängstensmurar eller gabionmurar.

▪	 Markmaterial,	utrustning	och	belysning	
ska vara gemensamma för hela områ-
det.

Bör
▪	 Garageväggarna	i	planområdets	östra	

del bör förses med en spaljé för klätter-
växter.

▪	 Vändplatser	i	den	övre	gatans	båda	än-
dar bör utformas som torgbildningar.

torg, gårdar lek och landskap
Ska
▪	 Markarbeten	ska	utformas	så	att	en	god	

helhetsverkan erhålls inom planområ-
det enligt de principer som redovisas 
i planbeskrivningens bilaga 1, gestalt-
ningsprogrammet.  

▪	 Entréer	till	bostäder	och	trapphus	ska	
nås direkt från gatan. 

▪	 Trapphus	ska	nås	direkt	från	gård.	

▪	 Terränganpassningar	i	form	av	slänter	
ska göras så naturanpassade som möj-
ligt.

▪	 Stora	höjdskillnader	ska	tas	upp	med	
sprängstensmurar eller gabionmurar.

▪	 Naturmark,	som	tas	bort	och	ska	ersät-
tas, ska återplanteras med för platsen 
naturlig vegetation.

Bör
▪	 Lekplatser	bör	anläggas	i	anslutning	till	

bevarad eller återplanterad naturmark.

▪		Stenblock	som	ej	kan	bevaras	på	sin	
ursprungliga plats bör återanvändas där 
naturmark återskapas.

▪	 Vegetation	på	platsen	bör	i	första	hand	
sparas och återavändas, i andra hand 
ersättas.

sammanfattning av krav och riktlinjer kring gestaltning av be-
byggelse och yttre miljö
Krav och riktlinjer är formulerade som ”ska” och ”bör”. ”Ska” är  krav, medan ”bör” 
är rekommendationer som förordas i gestaltningsprogrammet.
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BakGrund
Syftet med den aktuella detaljplanen är att utnyttja möjlighe-
terna för nya centralt belägna bostäder, att komplettera den be-
fintliga	bebyggelsen	i	Björkekärr	med	moderna	lägenheter	med	
tillgång till hiss, och förbättra förutsättningarna för de lokala 
torgens överlevnad. 
Programmet har utarbetats i samarbete mellan stadsbyggnads-
kontoret och de båda exploatörerna; Bostads AB Poseidon och 
HSB Göteborg.

MÅLsÄttnInG 
Målsättningen med det här programmet är att säkerställa gestalt-
ningsmässiga kvaliteter i området och ska ses som ett komple-
ment till detaljplanen. Syftet med arbetet med gestaltningspro-
grammet har varit att skapa en gemensam vision för stadsbygg-
nadskontoret, de båda exploatörerna och övriga berörda om vad 
området ska vara och hur det ska se ut. En avgörande tanke har 
varit	att	bevara	den	skogskänsla	som	idag	finns	på	platsen.	

2.  Solbelysta tallar på karga klippor. 3. Hackspett med larver i näbben på en björk. 4. Frodig grönska i områdets västsluttning.
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ÖverGrIPande BeskrIvnInG av 
BostadsoMrÅdets karaktÄr
Ett sammanhängande område, där det inte är uppenbart 
vad som är bostadsrätter och vad som är hyresrätter.

Avgörande för arbetet med gestaltningsprogrammet har varit 
ambitionen att skapa ett sammanhängande område, trots att 
det kommer att bebyggas av två byggherrar. Redan beslutet att 
anlägga en gemensam gata där Bostads AB Poseidon bygger 
på ena sidan och HSB på den andra har stor betydelse. Materi-
alanvändning, utrustning, och belysning ska vara de samma i 
hela området. Även förhållningssättet till kontakten mellan ute 
och inne, vikten av att skapa platser för möten och hanteringen 
av mötet mellan byggd miljö och den kringliggande naturen är 
gemensam.

5. Enkelt anlagda sittplatser ökar tillgängligheten till kringliggande naturmark och rekreationsområde.

6. Stabila hus med stora glaspartier och direkt utgång till den gemensamma naturmarken.
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Med naturen in på knuten.

Platsen är idag en del av ett grönområde som sträcker sig runt 
bostadsområdet kring Stabbetorget. Ambitionen har varit att 
göra ett så litet nedslag i naturområdet som möjligt. Med tanke 
på exploateringens omfattning och kraven på att skapa 250-300 
nya bostäder kommer en stor del av naturmarken att försvinna, 
men genom att se till att naturmarken kommer in mellan Bo-
stads AB Poseidons hus och att det återskapas natur i delar av 
HSB:s området är avsikten att skapa bostäder där naturen känns 
närvarande. Även i materialval, vägdragningar, placering av 
husen etcetera har en respektfull hållning mot platsen, både sko-
gen och den byggda 50-talsmiljön eftersträvats.
Moderna lägenheter med rymliga balkonger och hiss

En tidig tanke var att skapa bostäder som kan komplettera det 
befintliga	bostadsbeståndet	i	Björkekärr	med	lägenheter	med	
hiss och balkonger. Bostadsbeståndet i Björkekärr består till den 
övervägande	delen	av	trevåningshus	utan	hiss,	och	det	finns	en	
önskan från personer som av olika skäl har svårt att gå i trappor 
att kunna bo kvar i stadsdelen. 

Balkonger, förträdgårdar, entréplatser och uteplatser skapar en 
visuell kontakt mellan privata och mera offentliga delar av den 
yttre miljön vilket ökar förutsättningarna för ett socialt fungera-
den område, stimulerar gatulivet och ökar känslan av trygghet i 
området.

8. Förträdgårdar och entréer mot gatan.

7. Anlagd naturkänsla och gedigna material.

9. Naturmark in på knuten, som rekreation och lekyta.

10. Planform som inspirerat den västra delen av området. 11. Moderna byggnader med rejäla balkonger.
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PLanIdÉ oCH stadsBILd
Urbana gator, resliga lameller och smidiga rader som bryts 
av skogs- och klippmark med branta stigar. 

Övergripande planidé
Den	övergripande	planidén	utgår	ifrån	platsens	topografi	och	or-
ganiserar bebyggelsen i enlighet med den. I den övre, högre och 
glesare delen ställs husen i räta vinklar mot höjdkurvorna för att 
släppa in naturmarken ner mot områdets genomgående gata. Det 
ger också möjlighet till utblickar och utsikt från de högre klip-
porna närmare Stabbegatan. I den nedre delen  är bebyggelsen 
lägre och tätare och husen orienteras parallellt med höjdkurvorna. 
På så sätt skapas två gator med skilda karaktärer; en övre gata 
med öppnare karaktär och tydlig koppling till kringliggande na-
turmark och Poseidons tvärställda hus och en nedre gata mellan 
HSB:s längsgående hus som skapar ett tätare gatu- och gårdsrum.

Bostadsområdet på den västra sidan av Torpagatan ligger som en 
bruten ringmur kring en gemensam plats för angöring, lek och 
samling. 

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen i den övre delen ligger parvis grupperade kring par-
keringsgarage, med gavlarna och entréerna mot gatan. Garagens 
tak används till gårdar för de boende i husen. Mellan husparen 
ligger naturmarken kvar. I den nedre delen ligger bebyggelsen i 
två parallella rader. Mellan raderna skapas en hårdgjord gårds-
gata med uteplatser, genomgående gång- och cykelstråk och 
planteringar. 

12. Planillustration. Befintlig bebyggelse är svart och föreslagen bebyggelse grå.
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I den västra delen ligger radhus med en smalare infartsgata när-
mast Torpagatan. Efter ett stycke vidgar sig gatan och bildar en 
öppen	plats	mellan	husen.	Husen	följer	platsens	topografi	och	
ligger lätt förskjutna i förhållande till varandra

stadsrum och landskapsrum 
Området byggs i skogsmark och är tänkt att även fortsätt-
ningsvis vara omgivet av natur. De anlagda gaturummen blir 
öppningar i skogen. Områdets gator utformas som stadsgator 
med trottoarer, trädplantering och längsgående parkering. De 
kringliggande husens entréer ligger alla mot gatan för att stimu-
lera	till	rörelser	och	möten	i	gaturummet.	Vid	Poseidons	entréer	
breddas trottoaren och mindre entréplatser bildas. I den övre 
gatans ändar skapas mindre platser som också fungerar som 
vändplatser. Mellan de nedre husen skapas ett tätare, långsmalt 
gårdsrum, som öppnar sig uppåt mot de släpp mellan husen som 
skapas mellan Poseidons huspar.

15. Sektionen genom området visar den befintliga terrängen och hur husen anpassar sig till 
den och trappar ner mot Torpagatan. Här syns också hur de nya husen ligger i förhållande 
till de befintliga bostäder på Stabbegatan och Bovallstrandsgatan. 

13 & 14. Hestra utanför Borås och St Pauli backe i Göteborg har använts som referensområde för det nya bostadsom-
rådet. Exploateringen i det aktuella området är dock högre än i dessa båda områden.
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BeBYGGeLse
Tunga volymer med lätta balkonger inkilade i naturmarken. 

Hustyper och husvolymer
Bebyggelsen öster om Torpagatan utgörs av tre typer. Närmast Stabbegatan 
byggs lamellhus i fyra till fem våningsplan med en indragen takvåning samt en 
souterrängvåning	där	det	är	lämpligt.	Väster	om	dessa	byggs	hybridhus;	smala	
längor i tre respektive fyra plan med etagelägenheter och suterrängplan samt 
radhus. Området väster om Torpagatan består av tvåvånings radhus/parhus/små-
hus och ett antal förskolebyggnader i ett plan.

Bebyggelsekaraktär
Bebyggelsens karaktär är tänkt att i material, färg och skala anpassas till den 
befintliga	bebyggelsen	i	Björkekärr.	Det	innebär	tydliga	volymer	i	mättade	jord-
färger och rustika och tunga material. Nya inslag är  rymliga balkonger och gla-
sade	uterum,	vilket	tillsammans	med	fler	entréer	direkt	från	gatan,	förträdgårdar	
och loftgångar ger en ökad kontakt mellan ute och inne. 

18 & 19. HSB:s gemensamhetshus kommer att fungera som entrémarkör till området. Det ska ges en särpräglad 
och intressant form utifrån de förutsättningar som finns på platsen, med bl a stora höjdskillander. Bilderna visar två 
exempel på hur principerna är tillämpade. 

17. Elevation mot ett av de övre husen från den övre gatan som visar hur de förhåller sig i skala och utbredning till de 
befintliga husen på Stabbegatan.

16. Bebyggelse

gemensam-
hetshus lamellhus

hybridhus

 radhus
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22. Perspektiv längs den nedre gårdsgatan. Husen kan ha stora balkonger och glaspartier i fasaderna mot väster. Entré-
erna till lägenheterna på andra våningen går via utvändiga trappor. Lägenheterna får också mer eller mindre uppglasade 
rum som ”hänger” utanpå de enkla husvolymerna.

21. Elevation från söder mot ett av de övre husen. Husen har rejäla balkonger och en indragen takvåning. Entréerna till 
husen ligger i gavlarna ut mot gatan, och där koncentreras och de gemensamma utrymmena som tvättstuga, postfack och 
miljörum. 

23. Ex: Stora terrasser går runt hushörnet. Räcke i glas och stål 
i kombination med stora glaspartier skapar det lätta intrycket.  
Grundformen är tydlig.

24. Ex: Enkel tegelvolym med indragna glasbalkonger.

25. Ex: Tegelbyggnad med lätta och lekfulla glasade utskju-
tande tillägg. 

26. Ex: Välarbetad tung volym med fasad av skivma-
terial och elegant glasvolym. Trä i fönster och dörrar 
förädlar intrycket. 

20. Perspektiv längs den övre gatan. Husen har väl definierade byggnadskroppar - en tydlig grundform med ytterligare 
volymer adderade.
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Gator oCH traFIk
Gatan är vårt gemensamma vardagsrum, barnen cyklar och 
spelar fotboll här.

Gator och trafiksystem
På	grund	av	platsens	topografi	finns	det	endast	en	angörings-
gata till området, som ansluter till  Torpagatan strax sydväst om 
daghemmet. Bebyggelsen placeras utmed två parallella gator, 
en övre gata för angöring till de två övre husraderna och en ne-
dre från vilken de nedre husen vid behov kan angöras. Gatorna 
binds samman med gångbana. All bilkörning och biluppställ-
ning inom området ska ske på de boendes och gåendes villkor. 
Det innebär att kraven på säkerhet och störningsfrihet för de 
gående ska prioriteras. 

Gatukaraktär
Gatornas karaktär skiljer sig sinsemellan. Den övre får en mera 
urban karaktär med körbana, kantstöd, parkeringszon med hög-
rest trädplantering och gatubelysning samt trottoarer. Mot hy-
bridhusen skapas även förträdgårdar, som skiljs från trottoaren 
med en låg häck eller mur. Mot lamellhusen skapas entréplatser 
och planteringar framför parkeringsgaragen. Garageväggen som 
bildas mellan husen kläs med spaljéer för klätterväxter alterna-
tivt förses med en planteringsyta med buskar framför. Den ne-
dre gatan blir mera av en friare gårdsgata med en sammanhäng-
ande hårdgjord yta, utan särskild körbana eller gångbana, som 
bryts av uteplatser, planteringsytor och förträdgårdar.

Parkering
All boendeparkering planeras ske i garage. För hybridhusen 
angörs garagen i höjd med den nedre gatan och de ligger pla-
cerade under gårdsgatan. För lamellhusen ligger garagen i ga-
tunivå mellan två huskroppar och angörs från den övre gatan. 
Infarterna till garagen ska i möjligaste mån göras svängda för 
att dölja garageporten och förhindra bländning av billyktor in 
i lägenheterna. Besöksparkering ska anordnas längs den övre 
gatan. 27. Trafikstruktur

p-garage

stadsgata

gårdsgata

gårdsgata/
infartsgata

förträd-
gårdar

p-garage

torgbildning/
vändplats

gångstigar

torgbildning/
vändplats
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Gång- och cykeltrafik
Området	genomkorsas	av	ett	flertal	gångbanor.	I	nordsydlig	rikt-
ning kommer området att nås från Torpagatan via angöringsgatan 
eller via den planerade gång- och cykelbana från Stabbetorget. 
Mellan	husen	anläggs	gångstigar,	i	flertalet	fall	med	trappor	för	
att ta upp den stora höjdskillnaden. Gångstigarna leder ut till 
stigarna	i	naturmarken	eller	upp	till	Stabbegatan.	Den	befintliga	
gångbanan från Bovallstrandsgatan till Stabbegatan behålls i sitt 
nuvarande läge. Området kopplas också direkt till Stabbetorget 
genom den nya gång- och cykelbanan. De kommer att leda från 
den övre gatan i det nya området över parken väster om Stab-
begatan. Den blir liksom de interna längsgående gångbanorna 
tillgängliga enligt kommunens handikappnorm, en lutning på 
högst 5%.

Markmaterial, utrustning och belysning.
En viktig tanke är att skapa ett sammanhållet området. Då blir 
gemensamma material- och utrustning en viktig komponent. Ge-
nomgående markmaterial för gångytor och parkeringsytor inom 
området ska vara grå marksten i betong eller granit. Murar, trap-
por och kantstöd bör göras i granit, medan körbanor beläggs med 
asfalt. Belysningen längs gatan ska ha en enkel modern utform-
ning och ha ett tillräckligt högt ljusutbyte för att fungera både 
som gatubelysning och som belysning för trottoarerna. 

33. Höga naturstensmurar kan kombineras med slänter och ta 
upp stora höjdskillnader i dramatiska terränger.

34. Gatusektion med förträdgårdar, kantstensparkering 
och trädplantering, med olika markmaterial för olika 
funktioner. 

32. Entréer mot gatan och förträdgårdar som avgränsas 
mot gatan med låga bokhäckar.. 

30. vackert utförda naturstensmurar som är lämpliga att ta upp 
mindre höjdskillnader

31. Svängda infarter till parkeringsgaragen begränsar 
insynen i garagen och minskar bländning.

29. Sektionen med höjdskillnaderna inom området. 

28. Sektion av den övre lokalgatan
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torG, GÅrdar, Lek oCH LandskaP
Ordnad natur; gran, löv och klippor. 
Vart man kommer, hör man hackspetten.

omgivande naturmark –relation och 
behandling
Avsikten	är	att	göra	den	befintliga	naturmarken	tillgänglig	för	
lek och promenader, utan att påverkas dess karaktär i någon vi-
dare bemärkelse. Kringliggande naturmark ska lämnas orörd så 
långt det är möjligt. Nya stigar som kopplar ihop det nya områ-
det	med	befintliga	stråk	ska	anpassas	till	terrängen	och	anläggs	
med	grus	eller	flis.	

natur inom området – karaktär och funktion
I de fall platser som enligt områdets gestaltning ska vara na-
turmark på grund av byggprocessen inte kan bevaras så ska en 
förädlad	variant	av	den	miljö	som	idag	finns	på	platsen	skapas.	
Avsikten är att skapa en mera lättillgänglig ”natur” där det för-
utom	vegetation	och	klippblock	också	kan	finnas	enklare	lek-
platser för mindre barn, sittplatser för unga och gamla samt ef-
fektbelysning som bidrar till att skapa en park med skogskänsla. 

36. Illustrationen visar hur gårdsmiljöerna anpassas till den kringliggande naturmarken. Här ses 
också entréplatserna och planteringarna framför lamellhusens garage. 

35. Gårdar och vistelseytor

naturmark mellan 
husen

husens gårdar
lek-
plats

gård och 
gata

gård och 
gata

lek-
plats
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rekreation och aktiviteter utomhus 
Utomhusaktivteter är en viktig del i den vardagliga rekreatio-
nen. Närhet till naturområden kompletteras med bra och trygga 
promenadstråk, klätterträd, basketkorgar och skulpturer som 
lek- och sittplatser. En större lek- och idrottsplats, som är tänkt 
att rustas upp för att kunna användas även av de boende i det 
nya	området,		finns	i	parken	öster	om	Stabbegatan.		Inom	om-
rådet skapas informella lekplatser och sittplatser skapas för att 
underlätta för de boende att stanna till och uppehålla sig utom-
hus, och på så sätt stimulera till en bättre social miljö.

Markmaterial, utrustning och belysning
Markmaterial, utrustning och belysning är viktiga för att om-
rådet ska uppfattas som ett sammanhängande och inte två intil-
liggande. Enhetlighet för hela området avseende material, färg 
och form på markmaterial ska eftersträvas. Främst gäller det de 
gemensamma ytorna, på gårdar och gårdsgatan kan markytan 
behandlas friare. Utrustning i de gemensamma gaturummen och 
in naturmarken ska ha en enkel och genomtänkt form och vara 
av gediget och för situationen lämpligt material. Nyttobelysning 
begränsas till gaturummen och någon av de genomgående gång-
stigarna. Den kan kompletteras med effektbelysning, som träd-
belysning och dekorationsbelysning, exempelvis i naturmarken, 
vid entréerna och gemensamhetshuset och på gårdarna. 

terränganpassning: murar, slänter.
På	grund	av	områdets	dramatiska	topografi	uppkommer	många	
situationer när terränganpassning är nödvänding. I första hand 
ska sprängstensmurar användas. I vissa fall kan murar kombine-
ras med mindre slänter, som i så fall ska anpassas till kringlig-
gande marker på ett så naturligt som möjligt. 

dagvatten
På gator och de hårdgjorda platserna tas dagvattnet om hand i 
det kommunala dagvattensystemet. I övrigt ska möjligheterna 
att skapa ett öppet lokalt dagvattensystem undersökas, för att 
tillföra vatten som ett element i den yttre miljön och för att be-
gränsa	utflödet	från	området. 42. Exempel på ett öppet  

dagvattensystem.
43. Skulpturer stimulerar fantasin och 
inbjuder till lek och aktivitet.

41. Ex: Skulpturala möbler med flexibla sittmöjligheter.40. Uteplatser mot den gemensamma gårdsgatan.

38. Ex: cykelställ med enkel form och flera funktioner. 39. Effektbelysning med poetiskt uttryck.




