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Flemingsbergsparken fungerar idag som en stadspark med tydliga 

-
mad av höga träd. Den är placerad på en naturlig platå i det i övrigt 
mycket kuperade grönområdet. När ny bebyggelse tillkommer blir 
behovet av park ännu större. Det idag lite otillgängliga grönområdet 

Denna del behåller sin nuvarande karaktär och får tillskott av lite 
mer lekutrustning och en ny pulkabacke. 

är kuperad och bitvis brant. Här karvas platser och stråk ut så att 

-
berg och berget är här i dagen med vackra formationer och spår av 
istid. 

ett torg som leder in i parken och länkar samman den skogsparken 
med stadsrummet.  
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FLEMINGSPARKENS KOPPLINGAR TILL OMGIVNINGEN

ÖPPNA OCH SLUTNA PLATSER BEFINTLIGA STIGAR OCH STRÅK

TERRÄNGMODELL SETT FRÅN 
NORDVÄST (se pil)
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6. Stenröse (U)4. Del av hinderbana (N/S)

1. Utsiktsplats (U/S) 2.Öppen yta anv. för 

grillning(N/S)

3,Öppen ljus plats
/berg i dagen (U/N/S)

5. Bryn (U/S)

Upplevelsevärden (U)- Naturvärden, 
utsikt, lekvärde. 
Noder (N)- där era stigar öts, utveck-
lingspotential
Sa lingsplatser (S)- utifrån dialog ed 
skola/förskola geno förd hösten 2013

. Häll ark/klätterlek/
klättertall
(U/S)

UPPLEVELSEVÄRDEN/NODER/SAMLINGSPLATSER I SKOGEN IDAG



- f ler lekmöjl igheter och ökat upplevelsevärde

Den övre cirkeln innehåller idag bland annat en öppen 



Stadsparken
Stadsparken är en stor park uppdelad i fyra delar- en 

ultisportsyta (1), en stor rund öppen gräsyta (2), en 
cirkelfor  o given av sittplatser och lekdjur (3) och till 
sist ytterligare en cirkel ed gungor, klätternät och en 
sittrappa (4).  Parken planeras sparas i sitt nuvarande 
skick en ko pletteras för att öka parkens lekvärde, 

Pulkabacke (5)
Mellan parkens övre cirkel till den lägre nivån anläggs en 
pulkabacke. 

Fler möjligheter till lek (4)
Den nordöstra gräs attan ellan a teatern och klät-
ternätet ges ett högre lekvärde. Här placeras förslagsvis 
studs attor, fanstasi gurer, olika instru ent och platser 
att leka och siita på ut. 

1.

2.
4

3

5



- t i l lgängl iggjorda platser och stråk i skogen

arkitekter. 

stigar och GC-stråk glesas ur och 

genom effektbelysning.  



 I Grantorp ligger storskaliga färgstarka byggnader in-
sprängda i den skogsbeklädda terrängen. För att bjuda in 
till vistelse i skogen och ge den er av en urban parkka-
raktär fungerar arkitekturens färg och for  so  inspira-
tion. Byggnadsele ent ed for en L sprids ut i skogen 
och sätts sa an på olika sätt.  L-ele enten bildar lek-
skulpturer, hängställen, grillplatser,  kojor och regnskydd.  
L et blir det sa anbindande ele entet för skogen so  
på ett tydligt sätt förhåller sig till platsens arkitektur.  

Tre platser gröps ur och tillgängliggörs i skogsparken: 

1. Den blå- Utsiktsplatsen tillgängliggörs och kojor/
väderskydd/sittplatser placeras ut. opplingar ot det 
nya bostadso rådet i sydväst och ot stigen norr o  
utsiktsplatsen, stärks. Siktröjning geno förs så att det 
härifrån går att överblicka stora delar av Fle ingsberg. 

2. Den röda (se bild t.v. )- hängplats ed grill. Platsen 
fångar upp stråket från torget på Hälsovägen och stigen 
norrirån, från  den anlagda lekplatsen. 

3. Den gröna
Här fångas stigen söderifrån upp och kopplas sa an 

ed korsande stig. Här kan an sitta eller klättra i olika 
L:soffor. 

4. Den orangea
Parkens södra entr  so  leder besökaren upp i skogs-
parken. Här nns sittplatser i L-for at. 

Parken och stigar
Parkens delar binds sa an geno  en breddad stig 
so  utgår från en be ntlig stig. Där terrängen är brant 
placeras trappor i trä i sa a utförande so  L:en. (se 
refrensbild t.v.)
Mellanskiktet i skogen  glesas ur för att öka sikten och 
för att kunna ge känsla av en urban park. På stigar och 
vistelseytor täcks arken av bark is. På arken plante-
ras örtartad vegetation so  t.e . or bunkar och nävor.

1. 

2. 

3. 

4.



Aldreds Nobels all  sträcker sig geno  högskoleo rådet och 
i dess förlängning bildas Nobeltorget. Nobeltorget är både en 
fond ed den kuperade terrängen i bakgrunden, och en länk 

ellan den vildare skogsparken och stadsru et ut ed Häl-
sovägen. Den kopplar Fle ingsbergsparken ed Grantorps 
bostadso råde och högskoleo rådet när are varandra. Torget 
är också en trappa från den lägre Hälsovägen upp till gång - och 
cykelstråker so  ut ed parken och utgör dess begränsnining. 
Trappan fortsätter sedan upp på berget och bort till stads-
parksdelen. I förslaget är gångstråken ed sina trappor vad so  
skiljer bostadshusen från den all änna ittdelen av torget. Här 
bildas gröna gradänger ed ra per so  löper i ick ack över 
platsen, so  inbjuder till spontan vila eller aktivitet. Den hård-
gjorda ytan när ast Hälsovägen låter gatans ru  och liv svälla 
ut och in ellan huskropparna. Här nns plats för butiker och 
caf er. I förslaget har torget öblerats ed sa a for er so  
åter nns i skogsparken, en replika av Grantorps L-for ade bygg-
nader i klara färger. 

NOBELTORGET
- länk mellan Hälsovägen och Flemingsbergsparken



0 1 5 m

MÖJLIGA RÖRELSER GÅNG- OCH CYKEL 

ILLUSTRATIONSPLAN NOBELTORGET

Hälsovägen


