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1 Inledning
Bakgrund
Ett planprogram för Hovshaga
centrum är antaget år 2007.
Syftet med planprogrammet har
varit att:
- skapa ett mer sammanhållet
centrum
- förbättra kontakten över
Kungsgårdsvägen
- skapa samband mellan de
olika delarna
- öka kvaliten på parkerna
- hitta plats för förtätning med
ny bebyggelse
”Hovshaga har brister men
också stora kvalitéer och möjligheter. Läget är mycket attraktivt.
Det är nära till stadskärnan,
nära till Kronobergshalvöns
natur och bad. Det ﬁnns ett stort
utbud om än lite svåråtkomligt.
Bostadsbebyggelsen är attraktiv. Det ﬁnns ganska mycket
outnyttjad mark som medger
både ny bebyggelse, parker och
upprustade grönstråk. Smalspåret är en tillgång som kan
utvecklas till ett attraktivt stråk
mellan stadskärnan och Evedal.”
(Planprogram Hovshaga Centrum 2007)
Syfte och mål
Syftet med detta gestaltningsprogram är att säkerställa kvalitéer på byggnader och utemiljö,
utöver det som anges i detaljplanerna för Hovshaga. Målet
är att skapa en stadsdel av hög
kvalité.
Gestaltningsprogrammet ska

vara ett stöd för alla inblandade
under hela processen från detaljplan, projektering, bygglov,
markanvisning till markentreprenad.
Vad det gäller miljösaspekter
ska gestaltningsprogrammet
utgå från stadens strategier för
miljö.
Läsanvisning
Gestaltningsprogrammet är
generellt och övergripande.
Planer och sektioner är principiella.
Bilder i programmet är tagna
i Hovshaga och inspirationsbilder visar en tänkt framtida
karaktär i stadsdelen.

Centrum
Kyrkogård

Projektgrupp
Soﬁa Iderheim – projektledare
Mark- och planeringsavdelningen,
tekniska förvaltningen
Håkan Fjällström – bitr. projektledare
Tyréns
Patrik Karlsson – planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret

HOVSHAGA

Göran Svantesson – landskapsarkitekt
Mark- och planeringsavdelningen,
tekniska förvaltningen
Ellen Rube – infrastrukturfrågor/
kollektivtraﬁk
Planeringskontoret

Kung
sgård
sväg
en

Uppdraget
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NORR

Annika Johnsson – miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Malin Engström – projekteringschef
Projekteringsavdeliningen
Hans Boman – byggnadslovsarkitekt
Stadsbyggnadskontoret

Skolskogen

Ingvar Dahl - traﬁkingenjör

Norrleden

Traﬁk- och stadsmiljöavdelningen
Övriga konsulter
Håkan Sundell, Annika Forsgren, Hanna
Frisk - Tema planavdelning

Områdesavgränsning gestaltningsprogram, ej skalenlig
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Norrängen
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2 Stadsplanering i Europas grönaste stad
Fjärrvärme
Fjärrvärme innebär att värmen
levereras från en central anläggning, istället för att var och en
har sin egen uppvärmning.
Värmen utvinns genom spillvärme från avloppsnät och industriprocesser samt från förbränning av kol, olja, naturgas, avfall
och biobränsle.

Energi
Fossilbränslefritt Växjö
Växjö kommun har visionen om
ett fossilbränslefritt Växjö, där
energiförbrukningen inte leder
till någon klimatpåverkan.
Ett förändrat klimat är en av vår
tids allvarligaste miljöproblem.
Människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid som
uppstår vid förbränning av fossila bränslen, är en viktig orsak
till klimatförändringarna.
I och med Växjös satsningar på
ett Fossilbränslefritt Växjö tar
kommunen sitt globala ansvar
när det gäller att minska klimatpåverkan.

Ny energiplan under arbete
Inom Växjö kommun pågår ett
arbete med att ta fram riktlinjer
till en ny energiplan. Arbetet
är inte klart och nedanstående
är alltså endast förslag som nu
diskuteras.
I Europas grönaste stad är det
viktigt att ta ställning till hur
energiförsörjning ska se ut i nya
områden. Utgångspunkten är
att nytt område antingen ska
försörjas med fjärrvärme och/eller minst passivhusstandard.

År 2006 antogs ett nytt miljöprogram som innehåller tre
proﬁlområden - Leva Livet, Vår
Natur och Fossilbränslefritt
Växjö.

Projektnr: 314016900

”Växjö kommunkoncern åtar sig
att:
- i traﬁkplanering och underhåll
göra det enkelt, attraktivt, tryggt
och säkert att gå, cykla och resa
kollektivt året om
- minska kommunens varutransporter genom en samlastningscentral
- bilda Klimatcentrum för forskning, utveckling och för att sälja
energieffektivt och klimatsmart
kunnande och tjänster
- aktivt driva frågan om en biodrivmedelsfabrik i kommunen
- alltid pröva att bygga passiveller plusenergihus ”

1. energieffektiva hus med fjärrvärme utan värmepump
2. utan fjärrvärme – passivhus
eller ännu bättre energieffektiva
hus
Beﬁntligt fjärrvärmenät och utbyggnadsriktningar gynnsamma ur fjärrvärmesynpunkt. Bild hämtad från ÖP 2005

ÖP 2005
En ny översiktsplan är under arbete och kommer att antas i slutet av
år 2011.
I den nu gällande ÖP 2005 ﬁnns följande karta med utbyggnadsriktningar för kommunens fjärrvärme där även Hovshaga ﬁnns med.

Det är önskvärt att varje bostadsområde har båda typerna
av energistandard.
Flerfamiljshus i området underlättar för lönsamhet för fjärrvärme i villor.
Inför varje nytt byggprojekt bör
ett ställningstagande om kommunen ska dra fjärrvärme eller
inte till bostäderna.
I det fall man inte väljer att dra
fjärrvärme så föreslås passivhusstandard.
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Passivhus som namn föreslås
bytas ut mot att byggnaderna
ska nå kommunens uppsatta
energimål.
Kommunen föreslås upprätta
en tydlig styrning mot energimålen vid nybyggnation av
både lokaler och bostäder.
Det ﬁnns många bra idéer som
generellt skulle kunna innebära
en sänkt energiförbrukning till
exempel:
- att bygga förskolor i ﬂera plan
- att olika verksamhater samutnyttjande lokaler
- att använda returfjärrvärme till
uppvärmning
En annan idé för framtiden, som
diskuterats i arbetet med den
nya energiplanen, är att fortsätta vidareutveckla modeller där
man tittar på livscykelkostnaden och hur olika investeringskostnader påverkar driftskostnader.
Resultatet blir en form av ekonomiska konsekvensanalyser
med avseende på energiförbrukning.

Hovshaga
Energi
Ny bebyggelse i Hovshaga
kommer att kunna ansluta sig
till fjärrvärme.
Inom Hovshaga ska möjlighet
ﬁnnas till passivhusbyggen.
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Transporter
TransportStrategi för ett Hållbart Växjö (TSHV år 2005) är ett
ledande och styrande dokument
för Växjös traﬁkplanering för
de närmsta 20 åren. Målen för
ett hållbart transportsystem är
uppdelat på fem områden:
1. Traﬁkens omfattning
2. Miljöstörningar
3. Traﬁksäkerhet
4. Tillgänglighet och stadsmiljö
5. Processmål
För att nå målen har fem strategiområden identiﬁerats. De
omfattar:
1. Samhällsplanering
2. Cykelstaden
3. Utvecklad kollektivtraﬁk
4. Hållbar biltraﬁk
5. Företagens transporter
Samhällsplanering
Inom strategiområde samhällsplanering ges ett antal förslag
till åtgärder som alla syftar mot
en samhällsstruktur som ger
bättre förutsättningar för ett
hållbart transportsystem.
- KravpåMKB och SMB
- Bebyggelse och infrastruktur
för hållbara transporter
- Regional planering
- Transportsnålare aktivitetsstrukturer
- Handel (lokal)
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En stadsstruktur med ett tydligt
centrum främjar i liten skala
gång- och cykeltraﬁk och i stor

skala biltraﬁk. En tät bebyggelse
är en förutsättning för möjligheterna till bra kollektivtraﬁk.
En pärlbandsbebyggelse eller
linjär bebyggelse med högre täthet runt hållplatserna innebär
därför goda förutsättningar för
kollektivtraﬁken. En utspridd
bebyggelse kräver individuella
transportlösningar och vanligen
då bilen som transportmedel.
Cykelstaden
Det är viktigt att från början
planera för hur gång- och cykelvägnätet bäst ska kopplas till
nya bostads- och verksamhetsområden.
Minst lika viktigt som att arbeta med fysiska åtgärder är att
marknadsföra cykelvägnätet för
stadens invånare.
All planering ska beakta både
den faktiska traﬁksäkerheten
och den upplevda säkerhets och
trygghetskänslan.
En mörk tunnel som upplevs
som skrämmande kan medföra
att man istället väljer att korsa
vägen.
Biltraﬁkens hastighet bör vara
högst 30 km/h i plankorsningar
för cykeltraﬁken.
För att öka den upplevda känslan av säkerhet och samtidigt
skapa en trygghetskänsla bör
nya gång- och cykelvägar planeras i närheten av befolkade och
upplysta områden med goda
siktförhållanden.
Utvecklad kollektivtraﬁk
Trygghet och säkerhet är viktiga aspekter för resande med
buss. Vägen till och från hållplatsen och inte minst själva

hållplatsen måste vara väl upplyst.
Kapacitet för parkering av cykel
under tak i anslutning till hållplatsen, är exempel på helhetstänkande i planeringen.
Nyexploateringar och nya verksamhetsområden ska anpassas
efter kollektivtraﬁkens möjligheter och att olika förändringar
i gatumiljön genomförs så att de
totalt sett innebär förbättringar
för kollektivtraﬁken.
Hållbar biltraﬁk
Huvudgatunätets syfte är att
möjliggöra ett smidigt traﬁkﬂöde genom staden samt mellan stadsdelarna. Hastigheten
på huvudgatunätet varierar från
50–70 km/h.
Traﬁken inom ett område eller
stadsdel betecknas som lokaltraﬁk. Lokalgatan har en hastighet mellan 30–50 km/h.

Hovshaga
Transporter
Cykelstaden
I Hovshaga prioriteras de
oskyddade traﬁkanterna däribland cyklister som enkelt och
säkert ska kunna använda
cykeln att pendla med till jobb
och skola.

Cykelkarta för Växjö Stad
Centrum, Sandsbro, Söder
Blandtraﬁk

Centrum, Högstorp, Öjaby, Räppe
Blandtraﬁk

Centrum, Kronoberg, Teleborg/Linnéuniversitetet
Blandtraﬁk

Centrum, Hovshaga
Blandtraﬁk

Åtgärder i biltraﬁkmiljön kan
vara såväl fysiska som regleringsmässiga.
- Sänkning av biltraﬁkhastigheter från 50 till 30 km/h på
lokalgator
- Hastighetssäkring av gångpassager
- Cirkulationsplatser
- Förbättring av cykelvägnätet
- Införande av kollektivtraﬁkfält/bussgator

Övriga cykelvägar och cykelfält
Smalspåret. Gång och cykelväg mellan centrum och Sandsbro
Friluftsstråket Växjö runt
Friluftsstråket Växjöåttan

P-norm i Växjö
Riktvärden för bilparkering är:
- Bostäder 0,5 p-plats/lägenhet
- Kontor 15/1000 kvm BTA
- Handel 35/1000 kvm BTA
- Samlingslokal 40/1000 kvm BTA
- Hotell 25/1000 kvm BTA
- Restaurang 40/1000 kvm BTA
- Industri/hantverk 10/1000 kvm BTA
- Utanför city görs särskilda beräkningar för cykelnorm.
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Utvecklad kollektivtraﬁk
Linjesträckningen för kollektivtraﬁken i Hovshaga är under
bearbetning.
Kollektivtraﬁken ska prioriteras.
Bussﬁler bör övervägas längs
Kungsgårdsvägen, särskilda så
kallade busslussar före korsningarna planeras.
Hållbar biltraﬁk
I hovshaga bör p-normen ligga
mellan 0,5-1 p-plats/lägenhet
och cykel p-normen 2 cykelplaster/lägenhet.
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Dagvatten

Vatten och avlopp

Avfall

Dagvatten är regn- och smältvatten. Dagvatten kan ledas till
öppna system såsom dammar,
kanaler och våtmarker och på
så sätt bli ett vackert inslag i
bebyggelsen.
Detta dagvattensystem gör att
vattnet fördröjs, renas, inﬁltreras
och gör så att översvämningar
undviks vid häftiga regn/snösmältning.
Under naturliga förhållanden
tas regn- och smältvattnet upp
av växter eller renas när det
rinner genom marken innan det
når våra sjöar.
I en tätort med mycket tak och
stor areal asfalterad och stenlagd mark rinner vattnet istället av snabbt på ytan. Det sker
ingen rening av vattnet, tvärtom
förorenas det med tungmetaller
och svårnedbrytbara organiska
ämnen som framför allt kommer från traﬁk, förbränning och
byggmaterial.

De som arbetar med vatten skiljer på olika sorters vatten. Man
pratar om dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten.

År 2011-2012 kommer hushållen
i Växjö kommun börja sortera
sitt matavfall i en särskild påse.
För villahushåll innebär det att
det blir två sopkärl vid fastigheten, ett för matavfall och ett för
övrigt/brännbart hushållsavfall.
Sopkärlen kommer att vara av
samma typ som det plastkärl
som idag används för hushållssopor.
För varje sopkärl vid villafastigheter krävs en markyta på 600
mm x 750 mm.
För hushåll som bor i lägenhet
kommer det att ﬁnnas särskilda
sopkärl för matavfall i soprum
och miljöhus.
Från matavfallet får vi, efter
behandling, biogas och ett näringsrikt slam som kan spridas
på åkermark. Vi har bedömt att
det här är det bästa sättet för
vår kommun att ta till vara på
matavfallet som en resurs för
samhället.
Det är tillåtet för hushåll att
själva kompostera sitt matavfall.
Kommunens återvinningscentraler tar emot grov- och
trädgårdsavfall från hushåll och
företag, samt farligt avfall från
hushåll.

Dricksvatten
Dricksvatten är vad det låter,
det vatten vi dricker, men det är
även det vatten vi oftast använder när vi lagar mat, duschar,
tvättar, etc.
Avloppsvatten
Avloppsvatten kommer från
toaletter, disk och tvätt i våra
bostäder, men kan även komma
från industrier och företag.
Slam och biogas
Slam och biogas är en restprodukt som bildas vid rening av
avloppsvatten. Det innehåller
organiskt material och oorganiska ämnen som t.ex. fosfor.
Biogas används för elförsörjning och uppvärmning av reningsverket samt för framställning av fordonsgas. På reningsverket Sundet i Växjö tar man
förutom avloppsslam även emot
och rötar matavfall och fett från
restauranger och storkök.
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Hovshaga
Dagvatten
Dagvattnet i Hovshaga tas om
hand genom att:
- Vatten leds från brunnar till
kanaler och dammar utmed
parkstråket för rening, inﬁltration och breddning.
- Dagvattenbrunnar placeras vid
gatuträd.
- Naturlig inﬁltration
- Gräsarmaringsplattor för inﬁltration av dagvatten.
- Dagvatten i Hovshaga kan
också tas om hand med gröna
tak och väggar på den nya bebyggelsen.
Vatten och avlopp
Föreslagen bebyggelse i Hovshaga kommer att kopplas till
kommunalt vatten och avlopp.
Avfall
Hushållen i Hovshaga kommer
att sortera sitt matavfall i en
påse som placeras i sopkärl.
Närmaste återvinningsstation
av glas, kartong, metall, plast
och tidningar ﬁnns i:
- Västra Hovshaga, Kalendervägen
- Östra Hovshaga, Vingavägen
- Närmaste återvinningscentral
för boende i Hovshaga ligger i
Norrmark verksamhetsområde
i öster.

3 Hovshaga - Dispositionsplan
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Förklaringar
Område
gestaltningsprogram

Naturreservat

4H
Mot Evedal

A

Målpunkt - Centrum

Tallemossen

Mot Kronobergs
Slottsruinen och
Naturreservat

Målpunkt - Grönområde
Målpunkt - Kyrka
Målpunkt Skogskyrkogård

6

Gölen

3

Målpunkt - Skola resp.
förskola

Norra Industriområdet

Målpunkt - Park, lek mm
1 Stadsdelspark
2 Skogskyrkogården
3 Närparker
4 Skogslek
5 Lek
6 Kungsgårdsvägen park
7 GC-väg över Norrleden

Centrum

A

1

Skogskyrkogården

B

3

2

5
Kung
sgård
sväge
n

1-7

Stråk - Busslinje 1, idag*
Stråk - Busslinje 7, idag*

D

6

Bef. - Huvudcykelväg
Förslag - Huvudcykelväg

Norrängen

C

F
D

3

5

Länk - GC bro/tunnel
B-D

Bostäder

E-F

Verksamheter

Anmärkning:
*Linjesträckor för buss är under
omarbetning.

4

Mot
Arabybadet
Golfbana
Ridhus

E
E

Norrleden

5

Källor:
Planprogram för Hovshaga 2007
Cykelvägplan för Växjö kommun 2009
Cykelkartan Växjö kommun 2010
Linjekarta Stadsbussar 2010

NORR
Mot centrum
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Beﬁntliga och föreslagna målpunkter och stråk mm, Plan skala 1:20000/A4
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1000 m

4 Gator, gång- och cykelstråk - Kungsgårdsvägen del 1
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(alla mått på skisser är ungefärliga då
bef. mått varierar på vägens delar)

Mittplanteringar av tex. krypoxbär tål
tuffa miljöer bra och skapar tydligt gaturum vilket får bilister att sänka farten

Tryggt stråk
GC-väg

Växter
Träd: Robusta lövträd med pelarform tex. ek eller poppel
Undervegetation: Klippt gräs
längs vägkanter och stråk.
Blomsteräng längs delar av
parkstråk.
Undervegetation i refuger: Låga
marktäckande perenner eller
buskar tex. krypoxbär
Markmaterial
Körbana: Asfalt
Kantstöd vid refug: Granit, bred
GC-väg: Asfalt med fris av gatsten

Naturpark

Bef. körbana
behålles

Parkstråk längs
östra sidan

Gatuträd

Bef. körbanor
behålles

Principutformning av Kungsgårdsvägen del 1 med refug - Plan Skala 1:400 (A4)

Gatuträd
*Refug

Förslag
Gaturummet tydliggörs och
det gröna området på östra
sidan blir ett parkstråk. Vägen
utformas som en stadsgata med
trädallé.
Bussﬁler bör övervägas längs
gatan, särskilda så kallade
busslussar före korsningarna.
Refuger planteras med salttåliga marktäckande växter under träd. Nya siktlinjer genom
parken skapar kontakt mellan
gatan, gång- och cykelstråket
och vidare till bebyggelsen.
Dagvatten synliggörs genom att
det leds via dagvattenbrunnar
i kanaler och dammar utmed
parkstråket.
Mötet mellan del 1 och 2 av gatan kräver en separat studie. Del
2 av gatan se nästa sida.

Dagvattendamm med
kanaler

Bef. körbana
behålles

Bef. körbanor
behålles

Vägen idag
Kungsgårdsvägen har idag
karaktären av en landsväg med
öppna diken, sly och gräsbevuxna bullervallar. Vägens utformning inbjuder till höga farter.
Vägen är en barriär som delar
Hovshaga i två delar.

Dagvatten leds
till parkstråket
östra sidan

Gatuträd

Kungsgårdsvägen
del 1

Karaktär
Huvudgata - stadsgata med
trädallé längs parkstråk

Marktäckande växt
Brett granitkantstöd

Dike läggs igen

8

Principutformning av Kungsgårdsvägen del 1 med refug - Sektion Skala 1:400 (A4)

Gatuträd skapar ett tydligt gaturum

Blomsteräng längs delar av parkstråk

*Bef. refug behålles - Ny refug där måtten så tillåter. Alla refuger får nya breda kantstöd av granit, marktäckande växter och träd

Bef. körbana

Principutformning av Kungsgårdsvägen del 1 utan refug - Sektion Skala 1:400 (A4)
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Vägen idag, en storskalig landsväg

Belysning
Belysning placeras i linje med
gatuträd.
Stolpbelysning med vitt ljus och
bra färgåtergivning.
Stolpar placeras tätare vid övergångsställe.
Stolphöjd 6-7m, max 15m cc.
Dagvatten
Vatten leds från brunnar till kanaler och dammar utmed parkstråket för rening, inﬁltration
och breddning. Dagvattenbrunnar placeras vid gatuträd.

4 Gator, gång- och cykelstråk - Kungsgårdsvägen del 2 centrum
hkp

Busshållplats

Gång

Karaktär
Huvudgata - stadsgata med
trädallé och centrumbebyggelse
intill gata

Gång

Cykel p

Upphöjt övergångsställe med plattor
Stråk mot centrum

Stråk mot östra Hovshaga
Marktäckande växter under gatuträden
ger gatan grön karaktär

Kungsgårdsvägen
del 2

Projektnr: 314016900

(alla mått på skisser är ungefärliga då
bef. mått varierar på vägens delar)

Körbana

Bostäder med
uppglasade lokaler i bottenplan

Cykelväg

Busshållplats

Körbana

Huvudentréer
mot gata

Cykel p

Huvudentréer
mot gata
Blommande körsbär ger gatan identitet

Bostäder med
uppglasade
lokaler i bottenplan

Finplantering med perenner i refugen
skapar stadskaraktär

Bussﬁl
busshållplats

Principutformning av Kungsgårdsvägen del 2 Centrum, utan bussﬁl - Sektion Skala 1:400 (A4)

Principutformning av Kungsgårdsvägen del 2 Centrum, med bussﬁl - Sektion Skala 1:400 (A4)
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Markmaterial
Köryta och cykelbana: Asfalt
Kantstöd: Granit
Friser: Runt brunnar, parkering,
intill fasad mm av gatsten
Gångyta: Betongplattor
Belysning
Belysning placeras i linje med
gatuträd. Alternativt gatubelysning som fästes på fasad eller
linspänns.
Stolpbelysning med vitt ljus och
bra färgåtergivning.
Stolpar ska vara tätare placerade vid övergångsställe.
Entrébelysning på fasad lyser
även upp gång- och cykelstråket.
Stolphöjd 6-7m, max 15m cc

Principutformning av Kungsgårdsvägen del 2 Centrum, utan bussﬁl - Plan Skala 1:400 (A4)

Bussﬁl
busshållplats

Förslag
Förslaget bygger på samma
principer som för Kungsgårdsvägen del 1. Gatan bör få ett
tydlig gaturum och ett torg
’shared space’, vilket knyter
samman stadsdelens västra och
östra sida.
Bussﬁler bör övervägas längs
gatan, särskilda så kallade
busslussar före korsningarna.
Längs gatan placeras bostadsbebyggelse med handel i bottenplan.
Körbanan beläggs delvis med
betongplattor som markerar
övergångsställen. Gatan och
alla övriga ytor kantas av granitkantstöd och friser för en tydlig
stadskaraktär.
Längs gatan anläggs kantstensparkering för bilar och
cyklar. Alla huvudentréer ska
placeras mot gata.

Växter
Stora alléträd: Körsbär, lind,
lönn
Undervegetation: Marktäckande
perenner/buskar tex. krypoxbär,
näva, daggkåpa
Möbler och utrustning
Lika övriga området se kap. 6

Cykelväg

Vägen idag
Vägen är en barriär som delar
Hovshaga i två delar. Kontakt
med centrum saknas.
Se även Kungsgårdsvägen del 1.
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Vägen idag - otydligt gaturum med
höga hastigheter förbi centrum

Dagvattenhantering
Dagvattenbrunnar placeras vid
gatuträd.

4 Gator, gång- och cykelstråk - Lokalgata 1, ﬂerfamiljshus
Lokalgata 1
Förslag
Gata för lägre hastigheter
genom bostadsområde med
ﬂerfamiljshus. Alla byggnader
har genomgående entréer med
huvudentré mot gata.
Trottoar ﬁnns för de gående och
cyklister samsas med traﬁken
på körbanan.
Parkering sker på intilliggande
mindre parkeringar mellan
husen. Parkeringar omgärdas av
klippta häckar och mindre träd.
Uppstammade mellanstora
gatuträd i en rak rad bildar ett
tydligt och grönt gaturum.
Gaturummet avslutas vid byggnaderna med frodig gröngjord
förgårdsmark med häckar, perenner, gräs och mindre träd.
Förgårdsmarken blir en viktig
plats för de boende att mötas
på.
Längs körytan löper ett smalt
stråk med gräsarmeringsplattor för inﬁltration av dagvatten.
Dagvatten leds vidare till en
mjukt skålad gräsmark under
gatuträden på ena sidan.
Belysning placeras i linje med
träd.
Gatan kan göras smalare, alternativ sektion kan vara utan
gatuträd och endast trottoar på
en sida.
Trottoar kan även beläggas med
asfalt det är då extra viktigt att
asfalten avslutas med fris av
gatsten eller kantstöd.

Flerfamiljshus
med genomgående entréer och
huvudentré mot
gata
Körbana
Gång

Häck

Gröngjord förgårdsmark
bänk och cykelställ vid entréer

Gatuträd
Gräs
Dagvattenplatta

Flerfamiljshus

Kantstöd och omsorg om detaljerna
skapar stadskaraktär

Bilfria och gröna
bostadsgårdar
på byggnadernas
baksida

Gatuträd

Principutformning Lokalgata 1 med en trädrad, Plan Skala 1:400 (A4)

Växter
Mellanstort alléträd: Oxel, lönn,
fågelbär
Undervegetation: Gräs.
Klippta häckar vid förgårdsmark och parkeringar: Liguster,
avenbok
Markmaterial
Körbana: Asfalt
Kantstöd: Granit
Friser: Runt brunnar mm av
gatsten.
Dagvattenplatta: Gräsarmeringsplatta/makadam typ
Munksten
Gångyta: Betongplattor
Möbler och utrustning
Lika övriga området se kap. 6

Foto: referensprojekt Vikaholms allén

Belysning
Stolpbelysning med vitt ljus och
bra färgåtergivning.
Placeras i linje med träd.
Stolphöjd 3.5-4m, max 15m cc
Dagvattenhantering
Dagvattenbrunnar placeras vid
gatuträd.
Gräsarmaringsplattor för inﬁltration av dagvatten.

Principutformning Lokalgata 1 med trädrad, Sektion Skala 1:400 (A4)

Principutformning Lokalgata 1 alternativ utan trädrad och endast gångbana på en sida, Sektion Skala 1:400 (A4)
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Karaktär
Stadsgata med enkelsidig
trädrad och bostadsbebyggelse
intill gata.
Gröngjord förgårdsmark.

Mindre entréträd

Gång

10
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Häckar ramar in förgårdsmark och
parkeringar

4 Gator, gång- och cykelstråk - Lokalgata 2, villor/radhus
Lokalgata 2
Förslag
Gata för lägre hastigheter
genom bostadsområde med villor/radhus.
Alla byggnader har genomgående entréer med huvudentré
mot gata.
Trottoar för de gående.
Cyklister samsas med traﬁken
på körbanan.
Parkering sker inom den egna
tomten och på gatan.
Gaturummet kantas av frodig
gröngjord förgårdsmark som
ger gatan en grön karaktär.
Förgårdsmarken blir en viktig
plats för de boende att mötas
på.
Längs körytan löper ett smalt
stråk med gräsarmaringsplattor
för inﬁltration av dagvatten.
Belysning placeras i häck för att
undvika stolpar i gångbanan.

Karaktär
Mindre stadsgata med bostadsbebyggelse intill gata.
Gröngjord förgårdsmark.

Villa/radhus

Villa/radhus

Parkering
inom tomten

Växter
Inga gatuträd

Körbana

Blommande träd på förgårdsmarken

Grön förgårdsmark

Markmaterial
Köryta: Asfalt
Dagvattenplatta: Gräsarmeringsplatta/makadam typ
Munksten
Kantstöd: Granit
Möbler och utrustning
Lika övriga området se kap. 6

Privat uteplats på
baksida

Entre mot gata
Belysning
Stolpbelysning med vitt ljus och
bra färgåtergivning.
Placeras i häck.
Stolphöjd 3.5-4m, max 15m cc

Dagvattenplatta

Dagvattenhantering
Gräsarmaringsplattor för inﬁltration av dagvatten.

Förgårdsmark

Träd och häckar inom gröngjord förgårdsmark skapar en grön gata

Dagvattenplatta
Häck

Körbana för biltraﬁk
och cykel

Häck

Förgårdsmark

Principutformning av Lokalgata 2 utan gatuträd, Plan Skala 1:400 (A4)

Principutformning av Lokalgata 2 utan gatuträd, Sektion Skala 1:400 (A4)

Projektnr: 314016900
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4 Gator, gång- och cykelstråk - Korsning lokalgata/lokalgata
Karaktär
Korsning som shared space

Korsning lokalgata/
lokalgata
Cykel- och gångtraﬁkanter ska
prioriteras i hela Hovshaga. Det
ska vara lätt och tryggt att färdas med cykel eller till fots.
Framkomligheten för cyklister
ska vara smidig, snabb och
trygg.
Cyklister och gångtraﬁkanter färdas i samma gatunivå
medans bilar tvingas att sakta
ned då de vid korsningar kör
upp ovan gatans nivå.
Platser där huvudnät med gångoch cykelstråk möter en lokalgata, föreslås utformas som ett
upphöjt torg. Korsningen höjs
till samma nivå som trottoaren.
Gatuträden längs lokalgatorna
kan med fördel bytas ut till en
annan art för att ytterligare markera korsningen.
Häckar mm är avskurna i hörn
för att skapa bästa möjliga sikt
för alla traﬁkanter

Kvartersmark
Lokalgata 1

Ramp
Ramp med storgatsten

Ramp
Upphöjd korsning
Lokalgata 2

Upphöjd korsning prioriterar cyklister och gående
före bilister

Växter
Avvikande träd tex. Körsbär,
apel
Mark
Upphöjd gatukorsning: Tvärgående, svagt lutande ”ramper” av
gatsten som bygger 10 cm från
körbana
Korsningen: Körbar marksten i
övrigt se lokalgator
Möbler och utrustning
Se lokalgator
Belysning
Se lokalgator

Lokalgata 2
Dagvattenplatta

Avskuret
hörn för
bästa sikt

Ramp

Kvartersmark
Lokalgata 1
Principutformning av korsning lokalgata/lokalgata Plan Skala 1:200 (A4)

Effektbelysning på träd i viktig större
korsning
Projektnr: 314016900
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Shared space

Avvikande träd markerar platsen
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Gatsten är hållbart och ger ett gediget
intryck

Dagvattenhantering
Dagvattenbrunnar placeras vid
gatuträd.
Gräsarmaringsplattor för inﬁltration av dagvatten.

4 Gator, gång- och cykelstråk - Korsning lokalgata/gång-cykelstråk
Korsning lokalgata/
gång- och cykelstråk
Korsningen mellan en lokalgata
och ett gång-cykelstråk utformas med samma princip som
övriga korsningar.
Cyklister och gångtraﬁkanter färdas i samma gatunivå
medans bilar tvingas att sakta
ned då de vid korsningar kör
upp ovan gatans nivå.
Platsen utformas som ett upphöjt torg. Korsningen höjs till
samma nivå som trottoaren.
Gatuträden längs lokalgatorna
kan med fördel bytas ut till en
annan art för att ytterligare markera korsningen.

Karaktär
Korsning som shared space

Gångbana
och cykelväg

Växter
Avvikande träd tex. Körsbär,
apel

Kvartersmark
Avskuret
hörn för
bästa sikt

Markmaterial
Upphöjd gatukorsning: Tvärgående, svagt lutande ”ramper” av
gatsten som bygger 10 cm från
körbana
Korsningen: Körbar marksten
Övrigt se lokalgator

Gångbana
Ramp med storgatsten

Upphöjd korsning prioriterar
cyklister och gående före bilister

Möbler och utrustning
Se lokalgator
Belysning
Se lokalgator

Lokalgata 1

Lokalgata 1

Dagvatten
Dagvattenbrunnar placeras vid
gatuträd.
Gräsarmaringsplattor för inﬁltration av dagvatten.

Ramp med
storgatsten

Avvikande träd markerar korsningen

Gångbana
Shared space

Avskuret
hörn för
bästa sikt

Kvartersmark

Gångbana
och cykelväg

Projektnr: 314016900

Avvikande träd markerar platsen

13

Principutformning av korsning lokalgata/gång-cykelstråk Plan Skala 1:00 (A4)
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Hästkastanj som gatuträd

4 Gator, gång- och cykelstråk - Korsningar

Flerfamiljshus

Gångbana

Lokalgata 1

Gångbana

Flerfamiljshus

Ramp

Ramp

På en låghastighetsgata som lokalgata 2 sker gång- och cykeltraﬁk tillsammans med biltraﬁk på körbanan

Lokalgata 2

Ramp

Lokalgata 2

Ramp

Lokalgata 1

Radhus/
villor

Vid större korsningar kan gångbanan höjas ovan körbanan med ramp
av storgatsten

Ramp

Huvudcykelnät

Huvudcykelnät
prioriteras

Ramp

Generellt för dessa korsningar
gäller att cyklister och gående
ska prioriteras framför biltraﬁkanter.
Cyklister som färdas snabbt på
Upphöjd
huvudcykelnät prioriteras fram- Mindre gång-/
plattyta
cykelväg
för mindre gång- och cykelvägar.
För att få traﬁkanterna att minska farten kan plattytor markera
stråken. Plattytan kan även vid
viktigare korsningar höjas med
hjälp av storgatsten som bildare
en mindre ramp.
För att ytterligare markera
viktiga korsningar planteras
karaktärsträd med till exempel
Principutformning av korsning Huvudavvikande blommning.
cykelnät/ Mindre gång- och cykelstråk
På låghastighetsgator samsas
Plan Skala 1:400 (A4)
bilar, gående- och cyklister.

Dagvattenplatta

Radhus/
villor

Förgårdsmark

Blommande
träd markerar korsningen

Förgårdsmark

Exempel på principlösningar för korsningar

14

Gångbana

Upphöjd
plattyta

Lokalgata 1

Projektnr: 314016900

Principutformning av korsning Kungsgårdsvägen/gång-cykelstråk/Lokalgata 1 Plan
Skala 1:400 (A4)

Flerfamiljshus
Flerfamiljshus

Radhus/
villor

Principutformning av korsning Lokalgata 2/Lokalgata 2
Plan Skala 1:400 (A4)
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Gång- och cykelstråk

Ramp

Upphöjd
asfaltyta

Huvudcykelnät

Ev. svängﬁler beroende av
traﬁkintensitet

Ramp

Förgårdsmark
Kungsgårdsvägen

Ramp av storgatsten
gör att cyklister stannar upp innan gångbana/körbana

Principutformning av korsning Lokalgata 1/Lokalgata 1/Gång- och
cykelstråk Plan Skala 1:400 (A4)

5 Bebyggelse
Riktlinjer för arkitektonisk utformning av
bebyggelse
Enligt planprogrammet från
2007 är målsättningen för förtätnings- och nybyggnadsområden
följande:
- att skapa ﬂer arbetsplatser och
bostäder för ett levande centrum
- att rikta centrum mot ﬂödet
- att utnyttja överbliven mark
för bebyggelse och parker i god
balans
- att med nya parker och bebyggelse knyta samman Hovshagas
delar
- att den nya bebyggelsen ska
ansluta mot kyrkogården med
respekt

Projektnr: 314016900

Uppglasat trapphus Foto: Åke E:son

Tydliga gränser i utemiljön
Utemiljön i Hovshaga delas in
i zoner med tydligt utformade
gränser. Detta för att skapa
identitet, karaktär, plats för
möten och sist men inte minst
för de boendes trygghet och för
god tillgänglighet.
Allmän zon
Med den allmänna zonen menas
gator, parker, gång- och cykelvägar och parkeringar.
Gatorna anläggs med tydliga
gaturum som kantas av gatuträd och kantstenar.
I parker och stråk skapas fri sikt
och utblickar.
Gångstråk beläggs med plattor.
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fönster för dagsljusinsläpp och i
centrala lägen inom området.
Privat zon
Med den privata zonen menas
den egna lägenheten och uteplatsen.
Uteplatsen markeras med plattor på marken, blommor, häckar,
murar eller skärmar.

Halvprivat zon
Med den halvprivata zonen menas entréer, förgårdsmark, gårdar, trapphus och tvättstugor.
Flerbostadshus, villor och radhus möter gata med gröngjord
förgårdsmark. Entréer utformas
med entrébelysning, mindre
träd, cykelställ och en entrébänk.
Bilfria och gröna innergårdar
avgränsas med häckar vid ﬂerbostadshusen.
Trapphus och tvättstugor utformas med generösa ytor, stora

Tydlig förgårdsmark

Bebyggelse
Hovshagas byggnader och offentliga rum ska i huvudsak ha
samma skala, tydliga gaturum
och regelbundna kvarter som
småstaden.
Bebyggelsens karaktär och arkitektur är stadsmässig, modern
och speglar vår tids värderingar
med bland annat hållbart stadsbyggande vilket kan avspegla
sig i fasadmaterial, solfångare,
gröna tak och väggar. Bebyggelsen bör vara varierad och kontrastrik. Terrasser och inbyggda
trädgårdar skapar spännande
rum.
Här ﬁnns plats för både villor,
stadsradhus, radhus och ﬂerbostadshus. En blandning av
olika upplåtelseformer gör att
området kan möta en bred efterfrågan över en längre tid. Ett
ﬂertal byggherrar och arkitekter
i området skapar en önskvärd
variation.
Hustyper
Centrumbebyggelsen
I centrum skapas en tät småstadskaraktär. Byggnaderna
är i 4 våningar med möjlighet
till torn och indragna vindsvåningar som kan sticka upp till 6
våningar.

Mindre parkeringar nära bostäderna

Småstadskaraktär Foto från Hovshaga
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Centrumbebyggelsen riktas mot
och över Kungsgårdsvägen för
att knyta samman Hovshaga. På
så sätt skapas även en säker och
trygg övergång för gående och
cyklister i markplan.
Byggnaderna i centrum har
lokaler för icke miljöstörande
verksamheter och handel. Lokalerna placeras i uppglasade
bottenvåningar.
Alla byggnader har huvudentren mot Kungsgårdsvägen
respektive mot torget där det
stora ﬂödena är.
Flerfamiljshus
Flerfamiljshus är 4-6 våningar
närmast centrum. Mot kyrkogården är husen i 2 våningar för att
framhäva kyrkogården.
Förtätning i beﬁntlig bebyggelse bör vara 2 våningar.
Flerfamiljshusen förläggs i huvudsak i närhet till Kungsgårdsvägen.
Flerfamiljshus avgränsas mot
gatan med grön förgårdsmark.
På förgårdsmarken ﬁnns plats
för entrébänk, cykelställ och
frodiga planteringar. En viktig plats för möten melllan de
boende.
Alla bostadsgårdar har gröngjord förgårdsmark med pri-

Radhus i 2-3 våningar - Foto: CF
Möller Arkitektkontor Danmark

vata uteplatser och gemensam
småbarnslek mitt på gården.
Alla byggnader ska ha genomgående entréer ut mot gården
och huvudentré mot gata.
Parkeringar utformas som mindre parkeringsytor nära bostäderna och avgränsas med lägre
klippta häckar och mindre träd.
Radhus/Stadsradhus 2-3 vån
Radhusen är i 2-3 våningar.
Byggnaderna möter gata med
huvudentré och gröngjord förgårdsmark.
Parkering sker inom den egna
tomten.
Villor 1-2 vån
Söder om kyrkogården planeras
för en blandning av radhus och
villor.
Byggnaderna möter gata med
huvudentré och gröngjord förgårdsmark.
Parkering sker inom den egna
tomten.

Putsade ﬂerfamiljshus

5 Bebyggelse
Byggnadselement
Fasad
Alla kvarter bör upplevas som
sammanhållna utan att vara
monotona och alltför enhetligt.
Varje kvarter bör innehålla en
variation av färg, form och fönstersättning för en välbalanserad
helhet.
Stor omsorg läggs vid gestaltning av gavelfasader mot allmän mark. Fasaderna får inte
upplevas stumma med få fönster.
Entréer
Entréer markeras tydligt i
byggnadens fasad, vilket ger
ett välkommnande, tryggt och
gediget intryck.
Entréer bör vara väl tilltagna
och omsorgsfullt utformade
med individuell karaktär.
Bostadsentréer ska vara genomgående med huvudentré
mot gata och en gårdsentré mot
gård respektive mot park.
Entré till lokal på gatuplan är
uppglasad och utan trappsteg
och höga trösklar.
Balkonger
Balkongfronter bör utföras så de
i huvudsak ger en transparent
karaktär.

Projektnr: 314016900

Variation

Balkonger förläggs till soligt
väderstreck.
Balkong och byggnadsdel som
kragar ut över allmän plats bör
inte ﬁnnas på bottenvåning och
våning 1.
Fönster
Stora glaspartier i trapphus
släpper in ljus och skapar ett allmänt positivt och tryggt intryck.
Trapphus har fönster mot gata.
Tak och takfot
Takfall och hushöjder bör medge att installationer rymms under tak. Synliga hängrännor och
stuprör bör gestaltningsmässigt
integreras i byggnadernas yttre
gestaltning.
Indragna takvåningar bör ﬁnnas
för ett varierat taklandskap.
Byggnadernas tak kan med
fördel beklädas med sedum.
Eventuella anläggningar för tillvaratagande av passiv solenergi
bör utformas som arkitektoniskt
integrerade delar av taket och
byggnaden.
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kraftigt tilltagna kulörer som tål
nedsmutsning med bibehållen
karaktär.
På gårdssidan putsas/målas husen i ljusa toner för att reﬂektera
solljus och kontrastera med den
gröna gården.
Flerbostadshusen kan gestaltas
och färgsättas som individuella
byggnader för varje trapphus.
Radhusen färgsätts så att varje
hus upplevs individuellt tex.
från en genomtänkt palett med
olika kulörer.
Det viktiga är att valet av material och färg är genomtänkt
och anpassat till stadsdelen
som helhet. Både vad det gäller
material och färg på byggnader
som i utemiljön.

Material och färgsättning
En idé är att färgsätta byggnaderna i olika kulör mot gata
respektiva mot gård.
Fasaderna som vetter mot gata
kan tex. putsas/målas i relativt

Balkonger med transparent räcke och
vita undersidor

Gröna tak och väggar

Referensbild ﬂerfamiljshus - framtidens gröna arkitektur -Foto: Urbana Villor
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6 Platser - Hovshaga centrum

Dagens centrum
Centrum är i stora drag indelat
i fyra olika rum; torget, parken,
inlast och parkering. Dessa rum
saknar en tydlig koppling till
varandra och till omgivningarna.
Miljöerna känns otrygga och
delar av centrum är utformade
på traﬁkens villkor med överdimensionerade asfaltsytor och
otrygga baksidor.
Skalan på de beﬁntliga byggnaderna är relativt småskalig i 1-4
våningar. Flertalet av fasaderna
på bostadshusen är detaljrika i
gedigna material som puts och
tegel.
Infartsgatan till centrum kantas
av större träd som bildar ett
grönt vackert gaturum. Med en
tydligare struktur, utformad på
de gåendes och cyklisternas
villkor, ﬁnns potential till ett
vackert småstadscentrum, ’mitt
i byn’.

Projektnr: 314016900

Platsen är idag utformad på biltraﬁkanternas villkor

Karaktär
Lokalt centrum av småstadskaraktär
Mark
Ett sammanhängande golv av
plattor med inslag av natursten
Växter
Större identitetsskapande träd:
Rödblommig kastanj, körsbär

Praktplanteringar

Möjlighet till aktiviteter skapar liv och
rörelse åt centrum

Vattenljud mitt i centrum

Möbler och utrustning
Möblering som konstnärlig
utsmykckning
Övrig möblering se kap. 6
Belysning
Effektbelysning
Övrig belysning se kap. 6

Ett enhetligt golv samlar alla delar

Torg

Inlast

Pomonavägen

Bänkar som en del av den konstnärliga
utsmyckningen Foto: Escofet

Gårdsgata med plattor eller smågatsten
får bilisterna att sänka farten

Dagvattenhantering
Dagvattenbrunnar placeras vid
gatuträd.
Gräsarmaringsplattor för inﬁltration av dagvatten.

Park

Parkering

Träd ger karaktär och skapar tydliga
stråk

Uppglasade lokaler i bottenvåningarna

Planering på de gåendes och cyklisternas villkor

Caféliv på torget

Kun
gsg
ård
svä
gen

Hovshaga Centrum

Förslag
Det ska inte råda några tvivel
om att Hovshaga centrum är
den viktigaste mötesplatsen i
stadsdelen.
Kvalitéerna i centrum skapas
framförallt genom liv och rörelse, trygghet, tillgänglighet,
en tydlig och sammanhållen
helhet.
Entréer till centrum från Kungsgårdsvägen bildas av de nya
byggnaderna som placeras
alldeles intill gatan. En tydligt
markerad entré i staden. Här
möts stråk från västra och östra
sidan. Stråken ska vara generöst
tilltagna och utformade med
stadsträd, plattor, bänkar, cykelparkeringar och vackra planteringar.
Affärer och verksamheter i
uppglasade fasader lockar folk
vilket skapar liv och rörelse,
vilket skapar trygghet, grunden
till ett levande centrum.
Ett sammanhängande golv
håller samman alla delar. Här
placeras träd, möbler, belysning
och konst. En tydlig helhet. En
tydlig karaktär.
Parkering sker på mindre ytor
med träd som tar ned skalan.
Kundparkeringen placeras
längs Pomonavägen likt en
gårdsgata, dvs med låg hastighet för bilar och ett ytskikt av
plattor eller gatsten. Detta för
att prioritera oskyddade traﬁkanter.
Entrén till kyrkogården möter
centrumdelen i sydöst. En pampig trädalle förstärker entrén
och leder besökaren mot kyrskogården.

17

FOTO Platsen idag
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6 Platser - Närpark mellan centrum och kyrkogården
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Karaktär
Fruktlek - ett tydligt tema för att
skapa identitet
Mark
Gräs
Baksand/Strid sand
Gångstråk: Betongplattor/stenmjöl

Närpark

Tåliga växter
Träd: Lönn, lind, katsura, ginko
Buskar: Bambu, salix, häggmispel, ätliga bärbuskar och smultron

Enligt Program för kommunens
lekplatser skall Närlekplatsen
innehålla gungställning och
liten rutschkana och/eller sandlåda.
Närlekplatsen avgränsas med
häckar som går att kika över för
att skapa överblick över platsen. Enkla lekredskap väljs med
något för alla åldrar
Förslag
Ett sammanhållande lektema
ger stadsdelen identitet. Förslaget bygger på en tydlig karaktär
tex. frukter. Tanken är att lekplasten kan utvecklas över tiden
med bibehållet tema.
Lekplatsen utformas i sammarbete mellan landskapsarkitekt
och en konstnär.

Möbler och utrustning
Lika övriga området se kap. 6
Belysning
Effektbelysning
Lika övriga området se kap. 6
Dagvattenhantering
Naturlig inﬁltration

Tydlig entré

**Nya kullar bildar rum och skapar
plats för pulka och snölek

Beﬁntliga stora träd bevaras

*Mindre rutschkana

Gräs, kullar och stora träd bildar stommen

*Körsbärsgungan

*Kojor i form av päron

Sandlek med sittgradänger

*Referensfoton: Fruktparken, Stockholm,
Tema landskapsarkitekter och
Exploateringskontoret i Stockholm

Projektnr: 314016900

**Skiss: Lumaparken, Stockholm,
Tema landskapsarkitekter och
Exploateringskontoret i Stockholm
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*Sittplats för stora och små

*Klätterlek

6 Platser - Skogslek
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Karaktär
Äventyrslek med platsen som
inspirationskälla

Lekplats i skogen
med äventyr, mystik
och hemliga meddelanden
Material och inspiration tas från
platsen. Träd, stockar, stenar,
himmel och rymd skapar möjligheter till äventyrslek i naturen.
Mitt på platsen bör en samlingsplats ﬁnnas med plats för en hel
skolklass eller förskolans barn
på besök. Här får alla plats att
sitta och enkla cementrör blir
en bra plats att grilla korv på.
Berg och stenar ger inspiration
till klätterrep, stenformationer
som hemliga meddelanden eller
stenar i linje som spår mellan
träden.
Skogens träd blir till en klätterskulptur med stockar eller
ett utkikstorn och en vindlande
ramp, tillgängliga för alla.

Mark
Naturmark
Natursandlåda: Baksand
Klätterstockar mm: Strid sand,
bark
Gångstråk: Stenmjöl, träramp
Växter
Naturens egna
*Klätterlek med stockar

*Tillgänglighetsramp blir vacker mystisk gång för lek och spring

Möbler och utrustning
Icke prefabricerad lekutrustning
med inspiration från natur på
plats.
Belysning
Effektbelysning
Lika övriga området se kap. 6
Dagvattenhantering
Naturlig inﬁltration

Vindlande spänger i naturen

Entré av salix markerar platsen

Gungor i träden

*Klätterrep på berg

*Utsiktstorn på platsens högsta punkt

*Urkraft - stenar på plasten i ring, hemligt meddelande

Stenar från platsen blir vattenskulptur

*Boplatsen - mystik

Central samlingsplats och delar av
leken ska vara tillgänglig för alla

Anmärkning

Projektnr: 314016900

*Referensfoton och skisser från Blockriket,
Sjövikshöjden äventyrslekplats,
tema landskapsarkitekter och
Exploateringskontoret i Stockholm
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6 Platser - Bollplan
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Karaktär
Bollplan som skapar identitet åt
stadsdelen

Bollplan

Projektnr: 314016900

Bollplan ﬁnns idag i västra Hovshaga. Denna bollplan utökas
nu med en ny bollplan i östra
Hovshaga.
Bollplanen bör vara en enkel
öppen gräsyta på cirka 40x60
meter för både bollspel och
enklare skogslek i närheten (se
föregående sida).
På sikt kan bollplanen utvecklas
till en vacker plats med tydlig
karaktär.
Träd i rader kring planen skapar
ett spännande rum. Alternativt
kan beﬁntliga träd på platsen
stammas upp och inrama planen.
Entrén till platsen markeras
med blommande träd eller träd
med avvikande stam. För att
ytterligare förtydliga entrén kan
den markeras med en portal i
trä eller stål med platsen namn.

Växter
Pelarformade träd i raka rader:
bok, ek
Häck: Liguster, avenbok
Entréträd: Apel, körsbär, rödblommig kastanj, himalayabjörk
Mark
Gräs
Möbler och utrustning
Sittgradänger i gräs och trä
Nätstängsel i häck
Långbänk typ Vestre
Belysning
Belysningsmaster, i övrigt lika
se kap. 6
Dagvattenhantering
Naturlig inﬁltration

Väggar av strikta trädrader skapar ett
tydligt rum och identitet till platsen

Plan för bollspel och andra lekar

Grupp av blommande entréträd markerar platsen

Belysning skapar möjlighet till bollspel dag som kväll
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Entréträd med avvikande stam

6 Platser - Kungsgårdsvägen Parkstråk
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Karaktär
Anlagt ﬁnparkstråk längs
Kungsgårdsvägen för dagvattenhantering med kanaler,
bäckar och vattenspeglar
Mark
Klippt gräs längs stråk och väg
Ängar och högre gräs i parken
Gång- och cykelväg: Asfalt
Fris: Gatsten längs GC-väg
Träspänger vid dammar

Kungsgårdsvägen Parkstråk
Parkmarken längs Kungsgårdsvägens östra sida har idag
karaktären av relativt tät och
ogenomsiktlig skog med sly.
Buskar och den dåliga sikten
skapar en otrygg miljö mellan
vägen och stadsdelen.
Denna plats har ändå med sitt
centrala läge en potential att bli
ett vackert parkstråk som binder samman Hovshagas västra
och östra sida. Parkstråket blir
ett viktigt stråk för gående och
cyklister men även för upplevelsen av stadsdelen från vägen.
Parken ger Hovshaga en karaktär av småstad.
Förslag
Som ett led i kommunens arbete med ”Stadsplanering i
Europas grönaste stad”, ﬁnns
här möjligheten att lyfta fram
hantering av dagvatten.
Parkstråket anläggs med en
naturlik karaktär söderut för att
närmare centrum få en karaktär
av mer anlagd park. Generellt
gäller att skapa trygghet, öka
sikten och skapa tydliga gränser
genom hela parkstråket.
Större träd sparas och stammas
upp för att öka sikten mellan
vägen, parken och bebyggelsen.

Öppna plaster och siktlinjer skapar
trygghet

Växter
Uppstammade träd: lönn, ek,
björk, körsbär, oxel
Perenner: funkia, näva, daggkåpa, prydnadsgräs
Möbler och utrustning
Lika övriga området se kap. 6
Belysning
Effektbelysning, i övrigt se kap.
6

Dagvattendamm i Universitetsparken Linköping, Tema landskapsarkitekter

Marken sås med gräs och ängsblommor blandat med klippta
gräsmattor och ﬁnplanteringar
av buskar och perenner. Alla
buskar är låga och ingen vegetation tillåts vara högre (ca
1,5m) än att man kan kika över.
Belysning både för trygghet
och som effekt föreslås. Bänkar
och utrustning placeras längs
parken.
Längs stråket anläggs kanaler
och dammar för rening, fördröjning och inﬁltration av dagvatten. Vatten från igenlagda diken längs vägen leds till parken.
Gång- och cykeltunneln i den
södra delen kläs med träribbor som målas och förses med
belysning. Taket i tunneln målas
i en ljus färg.

Dagvattenhantering
Naturlig inﬁltration.
Dagvattenbrunnar placeras vid
gatuträd.

Platsen idag, dålig kontakt mellan
vägen, stråket och bebyggelsen

Dagvattnet synliggörs i bäckar och kanaler med mjuka slänter - klippt gräs vid centrum, mer naturlik karaktär med högre gräs söderut

Tunnel idag, mörkt och otryggt

Projektnr: 314016900

Strikt dagvattenränna intill bebyggelse
i centrum kan också ledas vidare till
parkstråket
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Färg och belysning skapar en trygg
miljö - Foto Uppsala Kn B Österman

Effektbelysning längs stråk

6 Platser - Möblering och belysning
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Möblering

Belysning

Stadsmiljöprogram
Nedan följer en sammanfattning/utdrag av riktlinjer för
möblering enligt kommunens
”Stadsmiljöprogram”.

Stadsmiljöprogram
Nedan följer en sammanfattning/utdrag av riktlinjer för
belysning enligt kommunens
”Stadsmiljöprogram”.

Identitet
Gaturum ska möbleras på ett
genomtänkt sätt och möbleringen ska kännas behaglig och
inbjuda människor att vistas i
utemiljön. Att använda samma
möblering och belysning genom hela stadsdelen stärker
stadens identitet.
Material och kulör
Använda material av god kvalitet som tål slitage och som är
tidlösa. Materialval är trä, glas
och aluminium. Målade ytor på
stål ska i huvudsak vara i graﬁtgrå nyans alternativt i galvat
stål.
Skala
Anpassa möbleringen till människornas och stadens skala.

Sittmöbler i ek och stål lika Biskopshagen Växjö stad
Foto: Vestre

Långbänk i ek
Foto: Veksö

Finplanteringar i centrum
Foto: NOLA

Riktlinjer för belysningen
Anpassa belysningen till människors och stadens skala.
Lyfta fram gaturummen.
Lyfta fram viktiga fondbyggnader som ger staden karaktär och
som fungerar som orienteringspunkter.
Framhäva träden, lyfta fram
konstnärlig utsmyckning och
vatten.
Använda ljuskällor med bra
färgåtergivning.
Undvika bländning.
All belysning ska utföras med
utnyttjande av modern teknik
avseende energiförbrukning,
funktion och estetik.

Tillgänglighet
Tillgänglighet och trygghet för
alla. Gaturum ska möbleras så
stråk hålls fria. Soffor och bänkar ska vara användarvänliga.

Längs lokalgator föreslås armatur
Tolbod med stolpe och på fasader, lika
Biskopshagen Växjö Stad
Foto: Louis Poulsen
Cykelställ lika Biskopshagen Växjö stad
- Foto: NOLA

Möjlighet bör ﬁnnas för väderskydd vid
cykelparkering - Foto: NOLA

Vid lekplatser och bollplaner föreslås
mastbelysning typ Campo Hess
Foto: Hess
Skräpkorg lika Biskopshagen Växjö stad, med eller utan välvd topp
Foto: Vestre
Projektnr: 314016900

Kungsgårdsvägen Huvudgata, här
föreslås belysningsarmatur med stolpe
typ Victor i grå kulör och galvat, lika
Biskopshagen Växjö Stad
Foto: Thorn

Cykelställ
Foto: Veksö
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6 Platser - Belysning
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Effektbelysning
Exempel på miljöbilder med effektbelysning vid centrum och
andra strategiska platser

Effektbelysning av träd på strategiska platser i stadsdelen Foto: tema landskapsarkitekter

Effektbelysning vid torget - Foto: tema
landskapsarkitekter
Effektbelysning i form av lövverk vid torget - Foto: tema landskapsarkitekter
Mastbelysning på torg i centrum och
vid bollplan och lek - Foto: tema landskapsarkitekter

Projektnr: 314016900

Orienteringsbelysning på torg för gående och bilar - Foto: tema landskapsarkitekter
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Effektbelysning i tunnel för gående och cyklister - Foto: Uppsala kommun och Björn
Österman

