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SKAPA OCH BEVARA

SKOGSNÄRA 

DAGVATTEN

TOPOGRAFI

Vista Skogshöjd avses bli ett bostadsområde för 
en målgrupp som uppskattar närheten till naturen. 
Planområdet ska ha tydliga gaturum, sammanhängande 
bebyggelse och ta tillvara på områdets topografi och 
natur. I mötet med befintlig bebyggelse vid Vistavägen 
skapas ett småskaligt torg för olika verksamheter och 
service. 

Gestaltningsprinciper 
Den gemensamma gestaltningsidén kan beskrivas ge-
nom konceptord som bevarad natur, synliggörande av 
dagvatten, topografisk struktur och skogsnära bebyg-
gelse. Utifrån dessa konceptord förslås gemensamma 
och platsspecifika material och designelement som 
kan bidra till en enhetlig gestaltning av området.

Terränganpassning - TOPOGRAFI
Placering av byggnader och vägar placeras utifrån 
områdets topografiska förhållanden och sprängning, 
schaktning och utfyllnadsarbeten ska så långt som 
möjligt undvikas. Val av hustyp görs efter terrängens 
förutsättningar. Tomterna görs små för att natur ska 
kunna sparas i naturmark mellan kvarteren och de 
privata utemiljöerna anpassas efter platsens förutsätt-
ningar.

Lyft fram dagvattnet och planera med vattnets     
naturliga väg - DAGVATTEN
Dagvatten tas om hand så nära källan som möjligt och 
ses som en kvalitet som lyfts fram genom att ta tillva-
ra på platsens förutsättningar. Lågpunkter dit vattnet 
leder naturligt förblir obebyggda och även de naturli-
ga stråken dit. Hårdgjorda ytor som parkeringar görs 
genomsläppliga där det är möjligt.

INLEDNING 

Gemensam materialpalett Platsspecifik materialpalett
INLEDNING 

Bevara och utveckla befintlig vegetation
SKAPA OCH BEVARA 
Den befintliga terrängen och naturmarken bevaras i så 
stor utsträckning som möjligt då det är en stor kvalitet 
i området. Uppväxta träd skapar karaktär och är nöd-
vändiga för att behålla känslan av att du bor nära sko-
gen. Åter- och nyplantering med träd ska ske där det 
inte har varit möjligt att bevara befintlig vegetation. 
Den uppväxta vegetationen är svår att ersätta, nyplan-
tering ska därför ske som en sista möjlighet. 
 
Närhet till natur - SKOGSNÄRA
Allmänna gångstråk ska vara tydliga, välkomnande 
och leda vidare genom området in i skogen och ska i 
den mån det går, utgå från dagens sträckningar. Strå-
ken ska koppla tydligt an till Vistaberg så att boende 
där fortsatt känner närhet till natur. Skyltar eller andra 
åtgärder för att leda människor till skogen upprättas 
för öka tillgängligheten till skogen. 

Mötet mellan naturen och bebyggelsen ska ske på ett 
varsamt sätt. Dagvattnet från naturområdena ska av-
rinnas på ett naturligt sätt. Släppen mellan småhus-
kvarteren ger möjlighet till detta och kan samtidigt 
fungera som stigar och genvägar ut i naturen.

MATERIAL OCH FÄRG 

Bakgrund och syfte 
Detta gestaltningsprogram ingår i samrådshandling-
arna för detaljplan Vista Skogshöjd. Planens syfte är 
att möjliggöra för cirka 620 nya bostäder, småskalig 
centrumverksamhet och en friliggande förskola. 

Syftet med ett gestaltningsprogram är att säkerställa 
arkitektonisk kvalitet för såväl kvartersmark som all-
män plats.  Upprättandet av ett gestaltningsprogram 
motiveras av att beyggelsen planeras med närhet till 
natur som kräver särskild omsorg om gestaltning i 
helhet såväl i detaljer. 

Status 
Gestaltningsprogrammet är ett beslutsdokument som 
utgör ett komplement till planhandlingarna. Detaljpla-
nen reglerar markanvändning, kvartersstruktur och 
exploatering. Gestaltningsprogrammet reglerar prin-
ciper för den yttre miljöns utformning i området. Det 
ska utgöra underlag för bygglovprövning, projekte-
ring och förmedla en bild av den framtida miljön. 

Vision för Vista Skogshöjd 
Ambitionen är att skapa en egen karaktär på Vista 
skogshöjd som blir en övergång mellan det tätbebygg-
da Vistaberg i söder och Källbrinksskogen i norr. Det-
ta innebär att utbyggnaden ska ske med stor hänsyn 
till den kuperade terrängen och naturliga vattenstråk 
och vattenområden. Befintliga landskapsvärden och 
naturvärden ska i möjligaste mån behållas. En del ut-
pekade karaktärsfulla klippor bevaras i naturmark. 

GALLER MARKSTENORMBUNKE EKTALL TRÄTRÄ BERG
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Illustrationsplan
En illustration av byggnaders placering i förhållan-
de till gator och terräng. I den fortsatta processen 
kommer placering och hustyper att detaljeras med 
utgångspunkt i de angivna gestaltningsprinciperna.
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HUSEN PÅ HÖJDEN 
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GATOR OCH ALLMÄNNA PLATSER

GATOR OCH ALLMÄNNA PLATSER 

Tillgång till park 
Naturstråk löper genom området på flera ställen och 
kopplar samman bebyggelsen med den omgivande 
skogsmarken. Den nya parken föreslås i nordöstra de-
len av planområdet och föreslås rymma aktivitets och 
lekytor, promenadstråk och plats för möten samtidigt 
som den även ska fungera för dagvattenhantering då 
det går ett befintligt rinnstråk och en alsumpskog ge-
nom parken.

Gestaltningspriniciper
I området ska det vara enkelt och tryggt att gå eller 
cykla där gång- och cykeltrafikanter lätt ska kunna 
orientera sig i området. Området ska ha en genomgå-
ende gatustruktur som har en tydlig hieraki i gatunätet 
med  huvudgata, lokalgata och gångfartsområde och 
anpassas till rådande terräng och vara lätt böljande för 
att skapa ett varierat gaturum. Gatorna ska följa den 
naturliga variationen i terrängen för att undvika alltför 
stora bergsskärningar och uppfyllnader samtidigt som 
det ger karaktär till området. 

Gator och struktur  
Vista skogshöjd ligger högt och ansluter i norr till 
skog och i övriga väderstreck till befintlig bebyggelse. 
Området nås från Talldalsvägen i väster via en ny 
infart. Området har en central huvudgata med gång 
och cykelväg. I gaturummet är entréerna vända mot 
gata. Längs gatan ska en trädallé planteras vilka 
ska planteras i grupper för att kunna anpassas till 
bostadsentréer och natursläpp. Vägnätet följer befintlig 
terräng för att skapa ett mjukt och naturligt intryck, 
samtidigt som det skapar en variation i området. I 
söder möjliggörs en entré för gående från torget.

REFERENSER

Shared space gårdsgata utformad på den gåendes villkor, Vallastaden Villabebyggelse i skogsmiljö

Boende i skogsmiljö
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Huvudgatan (GATA) 
Genom Vista skogshöjd utmed en befintlig dalgång 
tillkommer en ny huvudgata vilken leder in i områ-
det. Huvudentrén och angöring till området sker från 
Talldalsvägen. I området ska det finnas ett tydligt och 
välförgrenat gatunät med god framkomlighet.

Gaturummet ska uppfattas som tillgängligt och tryggt 
för alla. Gatans slingrande form gör att hastigheter 
hålls nere. Huvudgatan är lummig, planteras med en 
trädallé och angränsar till platser med öppen dagvat-
tenhantering. På tre platser längs huvudgatan reser-
veras mark för dagvatten i naturmark. Dessa platser 
fungerar även som viktiga målpunkter och ska utfor-
mas som entréplatser till naturen. 

Gatusektionen för huvudgatan kommer att variera och 
delas upp i del 1 och 2. Utformingen för del 1 är enligt 
figur GATA till höger med 0,5 m stödremsa till vänster 
och med 4,0 meter gång- och cykelbana. Del 2 är ut-
formad med 1,0 m stödremsa till höger och med 3,5 m 
gång- och cykelbana samt att hela sektionen för dag-
vatten (3,0 m) samt höger gång- och cykelbana (2,0 
m) utgår. Total bredd för del 1 blir 16 meter och för 
del 2 11 meter. 

Vid västra entrén till området planeras en ny förskola 
med angöring från huvudgatan. Platsen mellan för-
skolebyggnaden och gatan utgör en viktig platsbild-
ning vid entrén till området. 

I öster leder huvudgatan vidare genom området ner 
till Bikungens väg. Den östra entrén är underordnad 
och tanken är att de flesta boende i området ska välja 
den västra. Det är i östra delen av huvudgatan som 
entréer finns till områdets park.

GATOR

Lokalgator (GATA 1 och GATA 3) 
Gående och cyklister ska kunna röra sig utmed plan-
områdets nya gator. Utmed huvudgatan och lokalga-
ta 1 utformas gatusektionen med separat gång- och 
cykelbana. För lokalgata 3 får cyklister dela körba-
na med övriga fordon då det endast finns en separat 
gångbana. Se illustration till höger.

Gångfartsområde (GATA 2) 
Ett enkelriktat gaturum i form av en rundkörning fö-
reslås för området med punkthus. Detta utformas som 
ett gångfartsområde som innebär att bilar och cyklis-
ter kör på fotgängares villkor i ett delat gaturum i 
gångfart. Detta blir områdets minsta och mest intima 
gata som slingrar sig fram mellan punkthusen. Se il-
lustration till höger.
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I mötet mellan Vistabergs Trädgårdsstad och Vista 
skogshöjd planeras ett torg med service i bottenvå-
ningarna på bostadshusen. Torget vänder sig mot sö-
der och ligger centralt i området. Från torget är det 
mindre än 100 meter till två olika busshållplatser och 
torget ligger på vägen till Vistabergs större skola. Tor-
get ramas in av byggnader från två håll och bildar 
en välkomnande central mötesplats för besökare och 
boende i Vistaberg. En bred trappa leder vidare från 
torget upp i Vista skogshöjd. Torget är mer hårdgjort 
än övriga området och anpassar sig mer mot träd-
gårdsstaden än skogen. Detsamma gäller för husen 
runt denna platsbildning som i täthet, materialval och 
färgskala blir en avslutning på trädgårdsstaden norrut.

Torget får en mer urban karaktär än övriga allmänna 
platser inom Vista skogshöjd. Den hårdgjorda karak-
tären bryts upp med bevarade bergsknallar och träd 
samt naturlik plantering. I sluttningen som leder upp 
mot övriga Vista skogshöjd placeras en träterassering 
som övergår i ett trapplopp vidare upp mot det an-
slutande gångfartsområdet. Fasader mot trappan be-
arbetas så att det upplevs offentligt och tryggt för de 
som passerar och privat för boende i de omgivande 
byggnaderna närmast trappan.

Det är viktigt att bryta upp skalan på bebyggelsen med 
variation och aktiva bottenvåningar i fasader och att 
behålla befintliga träd där det är möjligt. Att plantera 
nya träd i kanten av torget och längs parkeringarna vid 
lokalen blir också en viktig del av att bryta ned skalan.

Se vidare avsnitt torghusen sidan 16.

Gemensam materialpalett Platsspecifik materialpalett

GALLER MARKSTENORMBUNKE EKTALL TRÄTRÄ BERG

REFERENSER

Trappa med gröna inslag Trappa i trä

Berg i dagen möter betongDagvattenränna

ALLMÄN PLATS

Vy från Talldalsvägen/ Vistabergsvägen, Tengbom.

Torgbildning i mötet med Vistavägen, Tengbom 

MATERIAL OCH FÄRG 

TORGET 

Vy från Talldalsvägen, Tengbom.
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PARK OCH ENTRÉPLATS   

Park med entréplats
I detaljplanen finns det planerat för en närpark (cirka 
1,4 hektar). Parken får en viktig funktion i att vara 
områdets samlingsplats, det gemensamma offentliga 
gröna rummet. Parken ska ha en väl genomförd ge-
staltning, narturliga förutsättningar som våtmarken 
blir en del av parken samt terrängen.Tillgängliga en-
tréer möjliggörs från gatorna och små stigar knyter an 
från omgivningen. Parken sträcker sig norrut förbi de 
två bergsknallarna mot elljusspårets och blir en viktig 
entré till Källbrinksskogen.

Parken ska ha en skogskaraktär och vara tillgänglig 
att nå från områdets lokalgator och genom släpp mel-
lan bebyggelsekvarteren. Den viktigaste parkentrén 
blir söderifrån från huvudgatan. Här är det viktigt att 
privata tomter och det offentliga parkstråket avgrän-
sas tydligt. 

Markbeläggningen i parken ska till stor del vara ge-
nomsläpplig och är naturligt fuktigt i och med om-
rådet befintliga alsumpskog som huvudsakligen ska 
bevaras.

Alsumpskog
Ett rinnstråk går genom parken i nord-sydlig riktning 
och ansluter till en våtmark i parkens södra del. Rinn-
stråket och våtmarken är viktiga att bevara för att ta 
upp och fördröja vatten från de högre belägna områ-
dena norr om parken. Det skapar upplevelsevärde och 
en tydlig vattenidentitet till parken.

REFERENSER

Gemensam materialpalett Platsspecifik materialpalett

ALLMÄN PLATS 

Entrén till skogen vid elljusspåret blir en koppling 
mellan parken och elljuspåret och vidare via parkga-
tan och ytterligare stråk till Vistaberg. Platsen förtydli-
gas genom sittplatser och skyltning. Platsen är relativt 
plan med en svag stigning mot norr samt två naturli-
ga höjder som bildar en port upp mot elljusspåret. I 
områdets södra del går ett befinligt rinnstråk. Platsens 
naturliga förutsättningar med de två höjderna samt 
rinnstråket ska bevaras. Eventuella parkeringsplatser 
vid elljusspåret bör placeras in varsamt mellan träden 
för att möjliggöra att så mycket av naturmarken som 
möjligt kan sparas.

Gemensamt parkområde centralt i planområdet  med plats för lek och akitivitet och entreplats till Källbrinksskogen

MATERIAL OCH FÄRG 

GALLER SMÅSTENORMBUNKE VATTENDRAGTALL TRÄTRÄ STENMJÖL

REFERENSER
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ALLMÄN PLATS 

OMRÅDETS DAGVATTEN   

Rinnstråk

REFERENSER

Dagvatten som del av 
gestaltningen (biofilter) 

Dagvatten
Dagvattnet från gator och bebyggelse ska renas ge-
nom fördröjning och infiltrering innan det leds vida-
re. Alléträd ger goda växtmöjligheter, där begränsade 
planteringsytor kompenseras med skelettjordar under 
mark.

Dagvattenutredningen visar på en dagvattenhantering 
i ett antal reglerade dagvattendammar och infiltra-
tionsytor utmed områdets huvudgata.

Det mest effektiva sättet att minska dagvattenavrin-
ningen är att minska andelen hårdgjorda ytor samt be-
vara befintlig uppvuxen vegetation. Genomsläppliga 
material och vegetation bidrar till att dagvattnet in-
filtreras på platsen. Parkeringsplatser och andra hård-
gjorda ytor bör därför anordnas med genomsläppligt 
ytskikt för att möjliggöra lokal infiltration av dag-
vatten. Fördröjningsmagasin kan med fördel gestaltas 
som öppna dammar i gårdsmiljöerna. Inslag av dam-
mar, kanaler, våtmark, fuktängar, gröna ytor och växt-
lighet bidrar till områdets naturprofil och kan till viss 
del kompensera för den ianspråktagna naturmarken. 
Att synliggöra dagvattnet är bra för växt- och djur-
livet samtidigt som det har en pedagogisk effekt för 
oss människor. Öppna dagvattensystem bidrar också 
med estetiska värden och rekreationsvärden i gårds-
miljöerna.
Att tänka mångfunktionellt i gestaltning av dagvatten-
hantering blir ett viktigt inslag, där till exempel öpp-
na gröna ytor kan få svämmas över ibland och annars 
användas för lek, bollspel eller liknande. Stenlagda 
kanaler bidrar inte till infiltration av dagvattnet, men 
kan på utvalda platser bidra till estetiska värden och 
gestaltningen av utemiljön.

MATERIAL OCH FÄRG 
Gemensam materialpalett Platsspecifik materialpalett

Dagvattenhantering intill parkering 

GALLER SMÅSTENORMBUNKE VATTENDRAGTALL TRÄTRÄ STENMJÖL

Dagvattenhantering vid torg
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Naturmark och stråk 
Gröna stråk av naturmark ska bevaras genom området. 
Vista skogshöjd är idag ett populärt rekreationsområde 
och stigar inom området ska tas tillvara där det är 
möjligt och nya skapas där det behöver kompenseras. 
Plats för lek med exempelvis naturlek ska skapas i 
anslutning till de två bostadsområdena innehållande 
flerbostadshus. Naturen ska vara nära och tillgång till 
rekreationsområden ska fortsatt vara god.

Huvudgatan ska utformas med träd och grönska vald 
för att harmonisera med omgivande natur. Mellan 
bebyggelsen utmed huvudgatan ska gröna natursläpp  
bevaras obebyggda för att tillgängliggöra och minska 
påverkan på naturmarken och för att skapa entréer 
till naturen som leder vidare upp genom området. 
Befintliga vattenstråk ska bevaras i naturmarken som 
bidrar till rekreationsvärde och naturpedagogik för 
boende och besökare i området.

OMRÅDETS GRÖNSKA   
Gemensam materialpalett Platsspecifik materialpalett
MATERIAL OCH FÄRG 

GALLER SMÅSTENORMBUNKE VATTENDRAGTALL TRÄTRÄ STENMJÖL

ALLMÄN PLATS 

REFERENSER
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BEBYGGELSE 
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BEBYGGELSE 
Utformning småhus
Radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor uppförs 
med utgångspunkt i referensbilderna. De uppförs i 2-3 
våningar med fasader i trä och komplementbyggnader 
(förråd, garage, miljöhus etc) med tak försedda med 
vegetation. 

Radhus, kedjehus och parhus ska utformas i 
naturnära material och färgskala som står sig väl mot 
skogskaraktären i området. Detta är speciellt viktigt i 
områden som gränsar mot naturmark och skog.

De frilliggade villorna ges en friare utformning, utan 
krav på exempelvis takmaterial men ska uppföras 
med träpanel. 

All tillkommande beyggelse  ska målas i dova jordku-
lörer som anknyter till naturmiljön i området. Mellan 
de olika kvarteren och i mötet med naturmarken ska 
större natursläpp utgöra allmän platsmark/vistelseyta.

Parkering 
All parkering ska ske inom kvartersmark. Inom kvar-
teren med flerbostadsdhus samlas parkering i entrén 
till områdena på samlad parkeringsyta, delvis under-
byggt och delvis markförlagt. Parkeringsgarage ska 
utformas med lätta konstrukutioner och anläggas med 
stor hänsyn till befintlig terräng och naturmark. Där 
fasader är synliga ska dessa ges en omsorgsfull ge-
staltning och bidra till positiva upplevelsevärden för 
området. Goda möjligheter till cykelparkering ska an-
ordnas i området.

BEBYGGELSE 

Förhållningssätt till naturmarken 
Naturen är en bärande del i planförslaget. Mötet mel-
lan naturen och bebyggelse ska ske på ett varsamt sätt. 
Släppen mellan bebyggelsekvarteren ger möjlighet 
till detta och kan samtidigt fungera som stigar ut i na-
turen. I ena flerbostadshusområdet kryper naturen in 
i kvarteret och gör att husen knyter an till framförallt 
1950-talets ”hus-i-park” bostadsideal av fristående 
flerbostadshuskroppar som inplacerades i terräng av 
skogskaraktär med få markbearbetningar av den be-
fintliga naturkaraktären. Begränsande fysiska hinder 
som privatiserar och skiljer av kvartersmarken från 
omgivande naturmark, såsom stängsel, plank eller 
staket skall inte uppföras då det förtar upplevelsen av 
ett upplöst förhållande mellan natur och bostadsgård 
i denna del.

Placering och hustyper 
Närmast skogen i norr samt på höjden i sydöstra de-
len av området som gränsar till det nybyggda området 
norr om Vistavägen ska friliggande villor uppföras. 
Dessa får en större tomtstorlek (400 kvm) än i övriga 
delområden för att  möta upp mot naturmarken samt 
för att kunna anpassa husen till terrängen.  

Vid huvudgatan och inom övriga småhusområden 
uppförs radhus, kedjehus och parhus med en tomtstor-
lek på 300 kvm respektive 200 kvm. Husen kan sam-
manbyggas för en tätare struktur än i villakvarteren. 

Valet av hustyper; friliggade villor, radhus, parhus och 
kedjehus har gjorts med utgångpunkt av nivåskillna-
der och siktlinjer och öppningar till naturen. I de flack-
are partierna närmast huvudgatan finns möjlighet att 
uppföra såväl radhus med fastighetsstorlekar på 200 
kvm som parhus/kedjehus med fastighetsstorlekar 
på 300 kvm. Där lutningarna är brantare ska kedje-
hus eller parhus med tomter på 300 kvm placeras och 
närmast mötet med Källbrinksskogen samt på höjden 
som angränsar till det nybyggda bostadsområdet Norr 
om Vistavägen är tomterna något större på 400 kvm.

Placeringen har valts för att  i så stor utsträckning 
som möjligt följa befintliga marknivåer och på så vis 
undvika stora behov av schaktningar och stödmurar, . 
Höjdskillnaderna mellan byggnad och naturmark tas 
upp med terrasserat altandäck.

REFERENSER

Referensbilder förhållingssätt och möten med naturmark
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MATERIAL OCH FÄRG 

REFERENSER

BEBYGGELSE

FÖRSKOLAN
Förskolebyggnad 
Förskolan ligger i direkt anslutning till naturmark och 
med närhet till parken. Entrén till förskolan planeras 
från huvudgatan med en förgårdsmark som rymmer 
parkering, angöring. Dagvattenyta förläggas som ett 
magasin mellan angöringen och huvudgatan och plan-
läggs som allmän plats och är därför inte del av för-
skoletomten.

Förskolebyggnaden föreslås placeras med hänsyn till 
terrängen i två-tre våningar. Förskolan förläggs i ku-
perad terräng och intill området sträcker sig ett brett 
naturstråk.

Förskolan ska utformas med en stark egen karaktär 
och idenitet för att ge förskolebyggnaden en tydlig 
plats i Vista skogshöjd. 

Förskolan utformas i trä eller puts och får gärna utfor-
mas med accentfärger som signalerar om byggnadens 
innehåll. Taket täcks med sedumtak. 

Förskolegård
Förskolan ligger med närhet till park och naturmark, 
vilket har ett stort värde. Den sluttande terrängen och 
naturmarken kan med fördel användas och lyftas fram 
i utformningen och gestaltningen av gårdsytan. 

Det är viktigt att förskolegården har tillräcklig storlek 
samt att kvaliteten på hur gården utformas är tillfred-
ställande. För att uppfylla barns behov av olika lek-
miljöer är det vid utformning av förskolans utemiljö 
lämpligt att dela in gården i tre zoner:

• Den inre zonen: Zonen närmast byggnaden är en 
plats för trygghet, lugn och ro. Här finns plats för 
sagoläsning, samling, scen, sittplatser, sand- och 
vattenlek, ateljé/stafflier och odling. 

• Mellanzonen: Ytor som kan domineras av rörelse 
och dynamik. Vegetation, topografi och lekredskap 
som integreras i öppna och slutna ytor skapar ett 
lekområde med många möjligheter. I mellanzonen 
finns den lite mer utrymmeskrävande leken. Här 
ska man kunna springa, klättra, hoppa och åka 
rutschkana.

• Den yttre zonen: Zon med naturlika vegetationsytor 
i gårdens ytterområde med plats för mer fri lek. 
Här får barnen möjlighet att vara i fred samt skapa 
egna platser långt bort från byggnaden. Här finns 
kojor och möjlighet att leka fritt bland buskar, 
stockar och gläntor.

Förskolegårdar är platser för rekreation, lek och ped-
dagogik, exempel på pedagogiska miljöer är odling 
och andra ekosystemtjänster. En gård som håller en 
hög kvalitet är en bra utvecklingsmiljö för barnen. 
Gården är lämpligen anpassad för barnens ålder och 
är både tillgänglig och erbjuder jämställd lek.

Möckelns förskola, Älmhult

Gemensam materialpalett Platsspecifik materialpalett

GALLER MARKSTENORMBUNKE EKTALL TRÄTRÄ BERG
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MATERIAL OCH FÄRG 

TORGHUSEN 

BEBYGGELSE 

Referensbilder omsluten gård runt olika volymer 

Bebyggelse  
I flerbostadshuskvarteret närmast torget ska det möj-
liggöras för verksamhet i bottenplan. Bebyggelsen 
i östra delen av torget organiseras med en offentlig 
gatusida och en privat gårdssida. Sockelvåning med 
verksamheter mot gatan kräver omsorgsfull gestalt-
ning. Fasaden bör brytas upp med exempelvis ribb-
verk, vegetation och med glasad fasad aktiveras gatu-
rummet vilket också är ett positivt inslag i stadsbilden. 
Torget ska utformas som en attraktiv offentlig plats 
som inbjuder till möten.

Flerbostadshuset i östra delen av torget uppförs med 
en upphöjd gård och överbyggt garage. Intill torget 
föreslås ett mer slutet flerbostadshuskvarter med en 
upphöjd gård och överbyggt garage. Husen placeras 
i en mycket kuperad terräng där höjdkurvorna reser 
sig i norr till planområdet. Husen föreslås som terrass-
hus som trappar sig upp i terrängen vilket är viktigt 
för att bryta upp byggnadsvolymen. Husen bidrar till 
att skapa en centrumpunkt som knyter ihop Vistaberg 
med Vista skogshöjd och tillför urbana kvaliteter till 
platsen. 

Höjden på byggnaderna varierar mellan tre-fem vå-
ningar med underbyggt garage. Våningarnas olika 
höjd förstärks med husens terrasserade gavlar och 
platta tak som förses med vegetation. 

Entrén till butikslokalen förläggs mot torget vilket bi-
drar till att aktivera torgytan. 

Gemensam materialpalett Platsspecifik materialpalett

REFERENSER

Material och färgsättning 
Fasaderna ska utföras släta och enhetliga. Trappning-
en av volymerna ger byggnaderna dess karaktär och 
förses delvis med vegetation ”gröna sedumtak”, form-
spårket ska vara modernt. Entréer från torget ska vara 
synliga. Balkonger/terrasser som uppförs placeras på 
byggnadernas långfasader mot gata, gård och det all-
männa gångstråket.

Parkering 
Parkering möliggörs i garage under gården. Parkering 
till butikslokalen föreslås lättillgängligt med en min-
dre markparkering med snedställda parkeringsplatser 
utmed fasaden mot Vistavägen samt med parkerings-
platser i underbyggt garage, som nås via en nedåt-
gående ramp med direkt anslutning från Vistavägen. 
Strax intill entrén till garaget och markparkeringen 
utmed husets fasad möjliggörs för lastning/lossning 
till den ena lokalen. 

Snedbild, Tengbom
  

BERG MARKSTENORMBUNKE EKTALL TRÄTRÄ PUTS
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MATERIAL OCH FÄRG 

PUNKTHUSEN PÅ HÖJDEN

Vy från den nya (föreslagna) huvudgatan med punkthus i område 3, Tina Wik Arkitekter AB.

Gemensam materialpalett Platsspecifik materialpalett

BERG MARKSTENTALL EKORMBUNKE TRÄTRÄ PUTS

BEBYGGELSE 

Bebyggelse
Flerbostadshusen uppförs på områdets högre kullar i 
södra delen av planområdet. Punkthusen norr om fler-
bostadshuskvarteret föreslås uppföras i 4-6 våningar, 
delvis i souterräng. Punkthusens föreslås få en oregel-
bunden placering med naturnära bebyggelse. Place-
ringen ska ske så att ett gemensamt gårdsrum bildas. 

Material och färgsättning 
Fasadmaterial är tegel, puts eller trä. Kulörerna utgår 
från en mättad färgskala av naturnära kulörer (grön, 
röd, brun och grå) men blir ljusare än i småhusområ-
det. Punkthusen ansluter mer till färgskalan i Vista-
berg vilket innebär en ljusare färgskala än i småhus-
områden längre in i området. 

Variation i fasadutformningen uppnås genom att fasa-
derna utförs i olika färgsättning samt med trädetaljer 
i fasad.

Cykelparkering, förråd och miljöhus material och 
färgsättning knyter an till bostadshusen. Dessa kan 
utföras med träfasader och ska även uppföras med ve-
getationsklätt tak.

Parkering 
Parkering ordnas delvis inne i området fördelat över 
flera mindre ytor mellan bostadshusen och delvis i 
parkeringsgarage som angörs från den nya huvudga-
tan.

Utemiljön 
Lägenheterna har tillgång till gemensamma uteplat-
ser i anslutning till bostaden. Mellan punkthusen ska 
gårdsurymme och möte med natur utformas med träd 
och planteringar som skapar en grön miljö med natur-
lik karaktär. Mellan husen möjliggörs för informella 
stråk och stigar. För att skapa en miljö som uppmunt-
rar till socialt umgänge uppförs gemensamma vistel-
seytor med exempelvis sittplatser och grill.

Inom bostadskvarteren ska gemensamma lekytor och 
mötesplatser ordnas för att uppmuntra till möten i bo-
endemiljön. Smitvägar ordnas för att underlätta rörel-
se och passage genom området. 

REFERENSER

Sektion över föreslagen bebyggelse i område 3. Illustration: Tina Wik Arkitekter AB.

Perspektivbild över punkthusen i område 3, sett inifrån gårdsmiljön. Illustration: Tina Wik Arkitekter AB.
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MATERIAL OCH FÄRG 

PUNKTHUSEN PÅ HÖJDEN
Bebyggelse
Flerbostadshusen uppförs på områdets högre kullar i 
södra delen av planområdet. Punkthusens föreslås få 
en oregelbunden placering med naturnära bebyggel-
se. Placeringen ska ske så att ett gemensamt gårdsrum 
bildas. Byggnaderna föreslås i 4-5 våningar, flera med 
anpassning till terrängen genom souterrängvåningar.

Översta våningen är indragen för att lätta upp voly-
men och skalan. Bottenvåningen för huset närmast 
Vistavägen och torget inrymmer en publik verksam-
het, exempelvis café, handel eller likande. Lokalen 
ska ha glaspartier och entré mot torget och gata. 
Punkthuset i denna del av torget innehåller också 
en butikslokal och trappas ner mot torget genom en 
översta indragen våning. 

Material och färgsättning 
Fasadmaterial är puts, plåt eller fibercement. Kulörer-
na utgår från en mättad färgskala av naturnära kulörer 
(grön, röd, brun och grå) men blir ljusare än i små-
husområdet. Punkthusen ansluter mer till färgskalan i 
Vistaberg vilket innebär en ljusare färgskala än i små-
husområden längre in i området. 

Variation i fasadutformningen uppnås genom att fasa-
derna utförs i olika färgsättning. Cykelparkering och 
miljöhus knyter an till bostadshusen i material och 
färgsättning. Komplementbyggnader kan utföras med 
träfasader och ska uppföras med vegetationsklätt tak.  
Taken ska utformas platta eller låglutande.

Parkering 
Parkering anordnas i huvudsak på samlad plats i del-
vis underbyggt garage. Detta gör att parkering till stor 
del kan unvikas inom bostadsområdena och större yta 
kan bevaras som gårdsyta för de boende. Lastning/
lossning till punkthusets butikslokal möjliggörs i ga-
tan nedanför torget.

Utemiljön 
Alla lägenheter har tillgång till gemensmama uteplat-
ser i anslutning till bostaden. Gården är gemensam 
och ska ha en naturlik karaktär. Mellan punkthusen 
ska gårdsurymme och möte med natur utformas med 
träd och planteringar som skapar en grön miljö. Mel-
lan husen möjliggörs för informella stråk och stigar. 
För att skapa en miljö som uppmuntrar till socialt um-
gänge uppförs gemensamma vistelseytor med exem-
pelvis odlingslådor, sittplatser och grill.

BEBYGGELSE 

REFERENSER

Sektion genom ”kullen” med punkhus i dramatisk terräng. Vistavägen till höger. Topia Landskapsarkitekter och EGA Arkitekter.

Punkthus med gångfartsområde. Topia Landskapsarkitekter och EGA Arkitekter.

Gemensam materialpalett Platsspecifik materialpalett

BERG MARKSTENTALL METALLORMBUNKE PUTSTRÄ FIBERCEMENT
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SMÅHUSEN

Referens Uppsala

BEBYGGELSE 

REFERENSER

Gemensam materialpalett Platsspecifik materialpalett
MATERIAL OCH FÄRG 

Bebyggelse
Rad-, par-, och kedjehusen föreslås utmed 
planområdets huvudgata, husen har samtidigt en nära 
anslutning till planområdets gröna naturstråk och 
fördröjningsytor för dagvatten. Volymerna är i två-
tre våningar. Byggnaderna inom respektive kvarter 
utmed huvudgatan placeras på samma avstånd från 
gatulinjen för en enhetlig karaktär. Bebyggelsen ska 
anpassas till områdes terräng och sprängning och 
utfyllnader ska undvikas så långt det är möjligt. 

I fastighetsgräns mot gata kan en avgränsning i form 
av häck, staket eller upphöjd uteplats anordnas. Ute-
platser i de brantaste delarna uppförs på pelare.

Utmed de långa lokalgatorna i öst-västlig riktning 
längre in i området uppförs parhus och/eller kedjehus  
samt friliggande villor som placeras in väl i den kupe-
rade terrängen. Friliggande villor med en något större 
tomtstorlek än i övriga områden möjliggör en friare 
placering och anpassning till platsens befintliga ter-
räng. På motsatt sida om de friliggande husen uppförs 
i de mest kuperade områdena husen på pelare, genom 
trapping eller i suterräng för att ta upp terrängen och 
minska ingreppet i befintlig naturmark.

Inom bostadskvarteren ska gemensamma lekytor och 
mötesplatser ordnas för att uppmuntra till möten i bo-
endemiljön. Smitvägar ordnas för att underlätta rörel-
se och passage genom området. Det bidrar även till 
en luftighet inom kvarteren. Tomtgräns kan markeras 
med grön häck eller staket. 

GALLER MARKSTENORMBUNKE EKTALL TRÄTRÄ BERG

Referens Saltsjölunden

Kedjehus i område 4, Tina Wik Arkitekter Referens Uppsala
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SMÅHUSEN

MATERIAL OCH FÄRG 

Matrial och färgsättning
Småhusen längs gatorna ska ha ett enhetligt materi-
alval och en sammanhållen färgskala. Husen ges en 
friare utformning men ska uppföras med träpanel och 
ett formspråk som anknyter till övrig bebyggelse. 
Närheten till naturen accentueras genom användandet 
av framför allt trä som fasadmaterial och utförs i dova 
jordiga kulörer. Detaljer och mindre snickerier kan till 
exempel ges en starkare kulör. Formspråket ska vara 
modernt och detaljerna ska ägnas stor omsorg. 

Komplementbyggnader ska harmonisera med huvud-
byggnaden och även förses med vegetationsklädda 
tak. Tomtmark/uteplats bör utföras i samklang med 
naturen och hållas genomsläpplig för dagvatten. 
Gränser mellan privat och offentlig markeras genom 
naturstensmurar eller häckar.

Husens gestaltning ska förnkippas med närheten till 
naturen. Takutformningen kan variera med sadeltak, 
pulpettak och lågt lutande tak. Ytskiktet kan vara tak-
pannor av tegel, plåt eller gröna sedumtak. 

Parkering
Parkeringsytor bör beläggas med genomsläppliga ma-
terial.

Referenser: Seinänjoki, Finland material och kulörer som samspelar med natur och skog

BEBYGGELSE
Gemensam materialpalett Platsspecifik materialpalett

REFERENSER

Exempel på platsspecifika kulörval med naturanpassning

GALLER MARKSTENORMBUNKE EKTALL TRÄTRÄ BERG


