
GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA 
BOSTÄDER VID TORPAGATAN

2007-12-11



MEDVERKANDE
Christian Jönsson, Stadsbyggnadskontoret
Lena Andersson, HSB Göteborg
Yngve Karlsson, Thörnqvist & partners
Kerstin Säfblad, Kvarnström arkitekter
Ann Tolly, Liljevall arkitekter
Oskar Götestam, Radar Arkitektur & planering
Monika Levan, Radar Arkitektur & planering

Gestaltningsprogrammet ingår i samrådshandlingarna för detaljplanen för  bostäder vid Tor-
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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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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
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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 i ge-
staltningsprogrammet.

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
▪ Allmän platsmark ska utformas så att en god helhetsverkan 

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

▪ Trädplantering mellan parkeringsplatserna 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 gemensam-
ma för hela området.

Bör
▪ Garageväggarna i planområdets östra del 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. 

▪ 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.
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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 skall vara och hur det ska se ut. En avgörande tanke 
har varit att bevara den skogskänsla som idag finns 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. 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.

Enkelt anlagda sittplatser ökar tillgängligheten till kringliggande naturmark och rekreationsområde.

Stabila hus med stora glaspartier och direkt utgång till den gemensamma naturmarken.



7

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 
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.

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 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.

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. 
(Ill. Kvarnström arkitektkontor.).

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 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 raden. Den västra delen består av tvåvånings radhus/parhus/småhus.

Bebyggelsekaraktär
Bebyggelsens karaktär är avsedd 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. 

Elevation mot ett av de övre husen från den övre gatan som visar hur de förhåller sig i skala och ubredning 
till de befintliga husen på Stabbegatan (Ill. Liljevall arkitekter). 

Ex: HSB:s gemensamhetshus kommer att fungera som entrémarkör till området. Det ska ges en särpräg-
lad och intressant form utifrån de förutsättningar som finns 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 
uppglasade rum som ”hänger” utanpå de enkla husvolymerna. (Ill. Kvarnström arkitektkontor.)

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. (Ill. Liljevall arkitekter). 

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. 

Perspektiv längs den övre gatan. Husen blir stadiga byggnadskroppar i mustiga färger. De får en tydlig 
grundform med ytterligare volymer adderade. (Ill. Kvarnström arkitektkontor.)
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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. 

p-garage

stadsgata

gårdsgata

gårdsgata/
infartsgata

förträd-
gårdar

p-garage

torgbildning/
vändplats

gångstigar

torgbildning/
vändplats
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Gång- och cykeltrafik
Området genomkorsas även i framtiden av ett flertal gångbanor. 
I nordsydlig riktning kommer området att nås från Torpagatan 
via angöringsgatan eller via den planerade gång- och cykelbana 
från Stabbetorget. I varje släpp mellan husen anläggs gångsti-
gar, i flertalet fall med trappor för att ta upp den stora höjdskill-
naden. Gångstigarna leder ut till befintliga stigar i naturmarken 
eller upp till Stabbegatan. Den befintliga gångbanan från Bo-
vallstrandsgatan till Stabbegatan behålls i sitt nuvarande läge. 
Området kopplas som nämnts också direkt till Stabbetorget 
genom den nya gång- och cykelbana. De kommer att leda från 
den övre gatan i det nya området över parken väster om Stabbe-
gatan. Den blir liksom de interna längsgående gångbanorna till-
gängliga enligt kommunens handikappnorm, 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. 
(Ill. Kvarnström arkitektkontor.)
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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. 

Illustrationen visar hur gårdsmiljöerna anpassas till den kringliggande naturmarken. 
Här ses också entréplatserna och planteringarna framför lamellhusens garage. 
(Ill. Liljevall arkitekter)

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. Nyttobelys-
ning begränsas till gaturummen och någon av de genomgående 
gångstigarna. Den kan kompletteras med effektbelysning, som 
trädbelysning och dekorationsbelysning, 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 utflödet 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 flexibla sittmöjligheter.Uteplatser mot den gemensamma gårdsgatan.

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


