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Gestaltningsprogrammet ingår i samrådshandlingarna för detaljplanen för  bostäder vid Tor-
pagatan. Övriga handlingar är:
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Markarbeten ska utformas så att en god
helhetsverkan erhålls inom planområdet
enligt de principer som redovisas i det till
planen tillhörande gestaltningsprogrammet.

Följande gäller inom områden med nedan
stående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela
området. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

Bostäder, icke störande
verksamhet medges i
bottenvåningen

Bostäder

B

S Förskola/skola

Gång- och cykelbana

+0,0 Föreskriven höjd över
nollplanet

Naturkarkatär ska bevaras

Byggnader får inte uppföras

Marken får överbyggas med
planterbart bjälklag

Marken skall vara tillgänglig
för för allmänna underjordiska
ledningar

Natur, opåverkad under
byggtiden

Naturkarkatär ska återskapas

Lekplats ska finnas

Gästparkering och
trädplantering ska finnas

lek

parkering

Byggnader ska utformas så att en god
helhetsverkan erhålls inom planområdet.
Fasadmaterial, färgsättning, utformning samt
placering av byggnader ska ske enligt de
principer som redovisas i det till planen
tillhörande gestaltningsprogrammet.

Högsta totalhöjd i meter över
nollplanet

Lägsta golvnivå är 0,3 meter över marknivå i
förbindelsepunkt

Utbyggnad får ske i 4
våningar till en fri höjd om 4m

I varje bostad ska minst
hälften av boningsrummen ha
en ekv. ljudniåv utanför minst
ett av fönstren som inte över-
stiger 55 dBA frifältsvärde
Lägsta schaktningnivå i meter
över stadens nollplan

Genomförandetiden är 5 år från den dag
planen vinner laga kraft

+0,0

Lägsta schaktningsnivå

Linje som ligger 3 m utanför
planområdets gräns

Marken ska vara tillgänglig för
allmänheten dygnet runt i
syfte att medge passage
mellan punkterna A och B

Största byggnadsarea i m²

Bergtunnel under mark.
Utmed linjen interpoleras
lägsta schaktningsnivå.
Källare eller annat utrymme
undermarknivå får anläggas
först efter samråd med
ledningsägaren. Inför
sprängningsarbeten som kan
beröra befintligt tunnelschakt
ska ledningsägaren kontaktas.
(se sektion)

Max 30% av takets längd får
bebyggas med takkupor

15m15m

Största byggnadsarea i m² för
bostäder respektive fristående
gemensamhetslokal

Egenskapsgräns, bergtunnel

Byggnader ska placeras med
långsida mot gatan och minst
3 meter från gångbana.

Byggnadernas specifika energianvändning
ska högst uppgå till 85 kWh/m² golvarea
och år

Fasad med fönster och uteluftdon ska dämpa
minst 46 dBA

gång Gångbana

Bostadsgård med lekplats ska
finnasgård

Körbar ut- och infart får inte
anordnas

Souterrängvåning får inredas
utöver angivet antal våningarv1

P-däck under mark får
anordnasv2

Enstaka bostadsrum får an-
ordnas på gavel till en fri höjd
av 3 m och ett djup av 3 m

Bostadshus ska utföras med radonsäker
konstruktion

Högsta antal våningarII

Marken ska vara tillgänglig för
allmängångtrafik

Naturkarkatär ska återskapas
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Kartblad: 0000
Grundkartan upprättad genom utdrag
ur digitala primärkartans databas.
Koordinatsystem i plan och höjd:
Göteborgs lokala

Samrådshandlingarna består av:
- plankarta med bestämmelser
- planbeskrivning
- genomförandebeskrivning

- illustrationsritning
- grundkarta (preliminär)
- fastighetsförteckning
- samrådskrets
- gestaltningsprogram

Beteckningar enligt Lantmäteriverkets
Handbok till Mätningskungörelsen -
Kartografi (HMK-Ka) med de
avvikelser som redovisas i
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Detaljplan för
BOSTÄDER VID TORPAGATAN
delar av Sävenäs 165:3-4 och 747:88
inom stadsdelen Sävenäs

PLANBESKRIVNING

Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att möjliggöra en komplettering av stadsdelen med moderna tillgängliga
bostäder och därmed öka underlaget för den service som finns i närområdet så att Stabbe-
torget och andra viktiga platser och funktioner inte utarmas. Planen tillåter att cirka 300
bostäder med olika upplåtelseformer byggs i sluttningen öster om Torpagatan och på den
lilla knallen väster om Torpagatan, i anslutning till daghemmet. Allt detta blir möjligt
först efter att kraftledningen har marförlagts genom stadsdelen och på så sätt frigjort
byggbar mark.

Området är uppdelat i två relativt olika delar. Området öster om Torpagatan föreslås be-
byggas med flerfamiljshus i två till fem våningar och området väster om Torpagatan med
radhus i två våningar. Gemensamt för områdena är en hög ambition att bygga modernt
och miljöanpassat.

Den gällande planen för forskningslokaler, kontor och bostäder (F 4270) ersätts helt.
Även planerna F 2673, F 2783 och F 3151 ersätts i delar.

Handlingar
Detaljplanen består av planhandlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
• Genomförandebeskrivning

och övriga handlingar:
• Illustrationsritning
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
• Förteckning över samrådskrets
• Gestaltningsprogram
• Program, godkänt 2006-02-21 (finns på Stadsbyggnadskontoret)
• Redogörelse för programsamråd, godkänd 2006-02-21 (finns på Stadsbyggnads-

kontoret)
• Bullerutredning, del 1 och 2 (finns på Stadsbyggnadskontoret)

Datum Diarienummer Sidnr
2007-04-17 FN 400-0860/05 1(7)

BN 04/0507

Genomförandebeskrivning

Handläggare: Karolina Olsson, Lena Åström, FK SAMRÅDSHANDLING
Tfn: 031-61 13 86, 031-61 14 28 KONCEPT

Detaljplan för
BOSTÄDER VID TORPAGATAN
Delar av Sävenäs 165:3-4 och 747:88 inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

INLEDNING

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif-
ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskriv-
ningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidsplan
För detaljplanen gäller följande tidsplan:

Samråd 2:a kvartalet 2007
Utställning 3:e kvartalet 2007
Antagande 4:e kvartalet 2007
Laga kraft 1:a kvartalet 2008

En förutsättning för projektets genomförande är att berörd del av befintlig luftburen
130 kV kraftledning kablifieras. Det krävs koncession för att kablifiera ledningen. Att
få koncessionen beviljad från Energimyndigheten bedöms ta minst sex månader. Dess-
förinnan skall Vattenfall utreda lämplig ledningssträckning samt samråda med bl a
Länsstyrelsen. Vattenfall bedömer det som möjligt att lämna in koncessionsansökan
under hösten 2007. Beviljad koncession kan därmed erhållas som tidigast våren 2008.

Viktigt att beakta i tidsplanen är att leveranstiden för kabel är ca sex månader. Tidsåt-
gången för arbetet med att markförlägga kabeln bedöms vara ca två till tre månader.

Plankarta

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning



3

INNEHÅLL
BAKGRUND 3

MÅLSÄTTNING  3

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV BOSTADSOMRÅDETS KARAKTÄR 4

PLANIDÉ OCH STADSBILD 6
Övergripande planidé 6
Bebyggelsestruktur 6
Stadsrum och landskapsrum  7

BEBYGGELSE 8
Hustyper och husvolymer 8
Bebyggelsekaraktär 8

GATOR OCH TRAFIK 10
Gator och trafiksystem 10
Gatukaraktär 10
Parkering 10
Gång- och cykeltrafik 11
Markmaterial, utrustning och belysning. 11

TORG, GÅRDAR, LEK OCH LANDSKAP 12
Omgivande naturmark –relation och behandling 12
Natur inom området – karaktär och funktion 12
Rekreation och aktiviteter utomhus  13
Markmaterial, utrustning och belysning 13
Terränganpassning: murar, slänter. 13
Dagvatten 13



4

Sammanfattning av krav och riktlinjer kring ge-
staltning av bebyggelse och yttre miljö

Krav och riktlinjer är formulerade som ”ska” och ”bör”. ”Ska” 
är  krav, medan ”bör” är rekommendationer som förordas av 
gestaltningsprogrammet.

Bebyggelse
Ska
▪ Byggnader ska utformas så att en god helhetsverkan erhålls 

inom planområdet. Fasadmaterial, färgsättning, utformning 
samt placering av byggnader ska ske enligt de principer som 
redovisas i det till planen tillhörande gestaltningsprogrammet. 

▪ Bebyggelsen ska karaktäriseras av tunga och rustika material 
och mättade färger. 

▪ Balkonger, burspråk, takkupor och andra element som sticker 
ut från grundformen på byggnaderna ska karaktäriseras av 
lätthet och transparens. 

Bör
▪ Bebyggelsen bör utformas så att kontakten mellan ute och 

inne underlättas.

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

Gator och trafik
Ska
▪ Trädplantering mellan parkeringsplatserna på den övre gatan 

ska fi nnas. 

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

▪ Stora höjdskillnader ska tas upp med sprängstensmurar.

▪ Markmaterial ska vara gemensamma för hela området.

Bör
▪ Garageväggen bör förses med en spaljé för klätterväxter.

▪ Vändplatser i den övre gatans båda ändar bör utformas som 
torgbildningar.

Torg, gårdar lek och landskap
Ska
▪ Markarbeten ska utformas så att en god helhetsverkan erhålls 

inom planområdet enligt de principer som redovisas i det till 
planen tillhörande gestaltningsprogrammet. 

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

▪ Entréer till trapphus ska nås direkt från gård. 

▪ Terränganpassningar i form av slänter ska göras så naturan-
passade som möjligt. 

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

Bör
▪ Lekplatser bör anläggas i anslutning till bevarad eller åter-

planterad naturmark.

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

▪ Vegetation på platsen bör i första hand sparas och återavän-
das, i andra hand ersättas.
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BAKGRUND
Syftet med den aktuella detaljplanen är att utnyttja möjlighe-
terna för nya centralt belägna bostäder, att komplettera den be-
fi ntliga 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 skall 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 skall vara och hur det skall se ut. En avgörande tanke 
har varit att bevara den skogskänsla som idag fi nns på platsen. 

Solbelysta tallar på karga klippor. Hackspett med larver i näbben på en björk. 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. Material-
användning, utrustning, och belysning är de samma i hela om-
rådet. Även förhållningssätt 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 gemen-
sam.

Enkelt anlagda sittplatser ökar tillgängligheten till kringliggande naturmark och rekreationsområde.

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 
HSBs området är avsikten att skapa bostäder där naturen känns 
närvarande. Även i materialval, vägdragningar, placering av 
husen etc. har en respektfull hållning mot platsen, både skogen 
och den byggda 50-talsmiljön eftersträvats.

Moderna lägenheter med rymliga balkonger och hiss

En tidig tanke var att skapa bostäder som kan komplettera det 
befi ntliga bostadsbeståndet i Björkekärr med lägenheter med 
hiss och balkonger. Bostadsbeståndet i Björkekärr består till den 
övervägande delen av trevåningshus utan hiss, och det fi nns 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.

Förträdgårdar och entréer mot gatan.

Anlagd naturkänsla och gedigna material.

Naturmark in på knuten, som rekreation och lekyta.

Planform som inspirerat den västra delen av områ-
det.

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 
organiserar 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 klipporna närmare Stabbegatan. I den nedre delen  är be-
byggelsen lägre och tätare och husen orienteras parallellt med 
höjdkurvorna. På så sätt skapas två gator med skilda karaktä-
rer; en övre gata med öppnare karaktär och tydlig koppling till 
kringliggande naturmark och Poseidons tvärställda hus och en 
nedre gata mellan HSBs 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 
parkeringsgarage, med gavlarna och entréerna mot gatan. Gara-
gens tak används till gårdar för de boende i husen. Mellan hus-
paren ligger naturmarken kvar. I den nedre delen ligger bebyg-
gelsen i två parallella rader. Mellan raderna skapas en hårdgjord 
gårdsgata med uteplatser, genomgående gång- och cykelstråk 
och planteringar. 
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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 aven 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 rörelse möten i gaturummet. Vid Poseidons entréer breddas 
trottoaren och mindre entréplatser bildas. I den övre gatans än-
dar 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.

Sektionen genom området visar den befi ntliga 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 befi ntliga bostäder på Stabbegatan och Bovallstrandsgatan.

Hestra utanför Borås och St Pauli backe i Göteborg har använts som referensområde för det nya bo-
stadsområdet. Exploateringen i det aktuella området är dock högre än i dessa båda områden.
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BEBYGGELSE

Tunga volymer med lätta balkoner inkilade i naturmarken. 

Hustyper och husvolymer
Bebyggelsen utgörs av tre typer. Närmast Stabbegatan byggs 
lamellhus i fyra till fem fulla plan med en indragen takvåning. 
Där nedanför byggs hybridhus; smala längor i tre respektive 
fyra plan med etagelägenheter och suterrängplan i den övre ra-
den. Den västra delen består av tvåvånings radhus.

Bebyggelsekaraktär
Bebyggelsens karaktär är avsedd att i material, färg och skala 
anpassas till den befi ntliga bebyggelsen i Björkekärr. Det inne-
bär tydliga volymer i mättade färger och rustika material. Nya 
inslag är  rymliga balkonger och glasade uterum, vilket tillsam-
mans med fl er entréer direkt från gatan, förträdgårdar och loft-
gångar ger en ökad kontakt mellan ute och inne. 

Ex: HSB:s gemensamhetshus kommer att fungera som entrémarkör till området. Det ska ges en särpräg-
lad och intressant form utifrån de förutsättningar som fi nns på platsen, med bl a stora höjdskillander.

gemensam-
hetshus

lamellhus

hybridhus

 radhus
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Perspektiv längs den nedre gårdsgatan. Husen har rejäla balkonger och stora glaspartier i fasaderna mot 
väster. Entréerna till lägenheterna på andra våningen går via exteriöra trappor. Lägenheterna får också 
glasade rum som ”hänger” utanpå de enkla husvolymerna.

Elevation mot ett av de övre husparen från den övre gatan. 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. Gården nås via en exteriör trappa. 

Elevation mot ett av de övre husen från gården. Huskropparna skjuter ut över entrézonen och skapar en 
mindre entréplats. Mellan husen läggs parkeringsgarage som nås direkt inifrån trapphusen. Gården ovan-
på parkeringsgaragen ansluter i en försiktig övergång till naturmarken öster om området. 

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

Ex: Enkel tegelvolym med indragna glasbal-
konger.

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

Ex: Välarbetad tung volym med fasad av skiv-
material och elegant glasvolym. Trä i fönster och 
dörrar förädlar intrycket. 
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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  fi nns 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 en smalare körbar gång- och cykelbana som 
också skall kunna användas för renhållningsfordon och rädd-
ningstjänst. All bilkörning och biluppställning inom området 
ska ske på de boendes och gåendes villkor. Det innebär att kra-
ven på säkerhet och störningsfrihet skall prioriteras. 

Gatukaraktär
Gatornas karaktär skiljer sig åt. Den övre får en mera urban ka-
raktär med körbana, kantstöd, parkeringszon med högrest träd-
plantering och gatubelysning samt trottoarer. Mot hybridhusen 
skapas även förträdgårdar, som skiljs från trottoaren med en låg 
häck eller mur. Mot lamellhusen skapas entréplatser och plan-
teringar framför parkeringsgaragen. Garageväggen som bildas 
mellan husen ska kläs med spaljéer för klätterväxter alternativt 
förses med en planteringsyta med buskar framför. Den nedre 
gatan blir mera av en friare gårdsgata med en sammanhängande 
hårdgjord yta, utan särskild körbana eller gångbana, som bryts 
av uteplatser, planteringsytor och förträdgårdar.

Parkering
All boendeparkering sker i garage. För hybridhusen angörs ga-
ragen i höjd med den nedre gatan och de ligger placerade under 
gårdsgatan. För lamellhusen ligger garagen i gatunivå mellan 
två huskroppar och angörs från den övre gatan. Infarterna till 
garagen ska i möjligaste mån göras svängda för att dölja gara-
geporten och förhindra bländning av billyktor in i lägenheterna. 
Besöksparkering ska anordnas längs den övre gatan. 

p-garage

stadsgata

gårdsgata

gårdsgata/
infartsgata

förträd-
gårdar

p-garage

torgbildning/
vändplats

möjlig 
rundkörning

gångstigar
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Gång- och cykeltrafik
Området genomkorsas av ett fl ertal gång- och cykelbanor. I 
nordsydlig riktning nås området från Torpagatan via angö-
ringsgatan eller via en gång- och cykelbana i höjd med Bovall-
strandsgatan. I varje släpp mellan husen anläggs gångstigar, i 
fl ertalet fall med trappor för att ta upp den stora höjdskillnaden. 
Gångstigarna leder ut till befi ntliga stigar i naturmarken eller 
upp till Stabbegatan. Den befi ntliga gångbanan från Bovall-
strandsgatan till Stabbegatan rustas upp, och kommer i det nya 
området att ledas mellan husen och blir på så sätt tryggare att 
använda även kvällstid. Området kopplas också direkt till Stab-
betorget genom en ny gång- och cykelbana från den övre gatan 
över parken väster om Stabbegatan. Den blir liksom de interna 
längsgående gångbanorna tillängliga enligt kommunens handi-
kappnorm, dvs får en lutning på högst 5%.

Markmaterial, utrustning och belysning.
En viktig tanke har varit att skapa ett sammanhållet området. Då 
blir gemensamma material- och utrustning en viktig komponent. 
Genomgående markmaterial för gångytor och parkeringsytor 
inom området ska vara grå marksten i betong eller granit. Mu-
rar, trappor och kantstöd bör göras i granit, medan körbanor 
beläggs med asfalt. Belysningen längs gatan ska ha en enkel 
modern utformning och ha ett tillräckligt högt ljusutbyte för att 
fungera både som gatubelysning och som belysning för trottoa-
rerna. 

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

Gatusektion med förträdgårdar, kantstensparke-
ring och trädplantering, med olika markmaterial 
för olika funktioner. 

Entréer mot gatan och förträdgårdar som avgrän-
sas mot gatan med låga bokhäckar.. 

Arbetade naturstensmurar som kan ta upp mindre 
höjdskillnader inom området. 

Svängda infarter till parkeringsgaragen begrän-
sar insynen i garagen och minskar bländning.

Sektionen genom området visar höjdskillnaderna inom området, men också gatornas sektioner och läge.
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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 befi ntliga 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 befi ntliga stråk ska anpassas till terrängen och anläggs 
med grus eller fl is. 

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 fi nns på platsen skapas. 
Avsikten är att skapa en mera lättillgänglig ”natur” där det för-
utom vegetation och klippblock också kan fi nnas enklare lek-
platser för mindre barn, sittplatser för unga och gamla samt ef-
fektbelysning som bidrar till det som snarast kan beskrivas som 
en park med skogskänsla. 

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

naturmark mellan 
husen

husens gårdar

lek-
plats

gård och 
gata

gård och 
gata
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Rekreation och aktiviteter utomhus 
Utomhusaktivteter är en viktig del i den vardagliga rekreatio-
nen. Närhet till naturområden bör 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,  fi nns i parken öster om Stabbegatan.  Inom 
området ska 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 skall eftersträvas. Främst gäller det 
de gemensamma ytorna, på gårdar och gårdsgatan kan markytan 
behandlas friare. Utrustning i de gemensamma gaturummen och 
in naturmarken, i den mån det blir aktuellt, ska ha en enkel och 
genomtänkt form och vara av gediget och för situationen lämp-
ligt material. Nyttobelysning ska begränsas till gaturummen och 
någon av de genomgående gångstigarna. Den kan kompletteras 
med effektbelysning, som trädbelysning och dekorationsbelys-
ning, ex v. 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 
skall sprängstensmurar användas. I vissa fall kan murar kombi-
neras med mindre slänter, som i så fall skall anpassas till kring-
liggande marker på ett så naturligt som möjligt. 

Dagvatten
På gator och de hårdgjorda platserna tas dagvattnet om hand i 
det kommunala dagvattensystemet. I övrigt skall möjligheterna 
att skapa ett öppet lokalt dagvattensystem undersökas, för att 
tillföra vatten som ett element i den yttre miljön och för att be-
gränsa utfl ödet från området.

Exempel på ett öppet 
dagvattensystem.

Skulpturer stimulerar fantasin och 
inbjuder till lek och aktivitet.

Ett utkikstorn kan skapa en yt-
terligare attraktion i området.

Ex: Skulpturala möbler med fl exibla sittmöjligheter.Uteplatser mot den gemensamma gårdsgatan.

Ex: cykelställ med enkel form och fl era funktioner. Effektbelysning med poetiskt uttryck.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


