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SITUATIONSPLAN 1:400

ZONERANALYS KONCEPT RÖRELSE HOTSPOTS SIKTLINJERÖPPET/SLUTET

VY FRÅN PARKEN MOT ENTRÉHUSET

GYLLENE TIDER

Genom en tydlig gestaltad zonering 
av området skapas upplevd 
trygghet. Entréytor och uteplatser 
utformas helprivata.  Trädgårdar 
och gläntor är halvprivata. Stråket 
genom Naturparken och dess platser 
gestaltas mer publikt.

För att gynna ett aktivt liv flätas 
bostadsbebyggelsen samman 
med parkrummet så att kontaktytan 
optimeras. Med siktlinjer, rörelsestråk 
och platsbildningar kopplas hus och 
park samman både fysiskt, visuellt och 
mentalt. 

Radhusen på Almvägen är i ett 
omfattande renoveringsbehov. 
Tillgängligheten i området är 
undermålig. Parken är dåligt utnyttjad 
då det saknas gångstråk, målpunkter 
och rumslig ordning. Tävlingsområdet 
kan hysa en högre exploateringsgrad.

Med ett finmaskigt system av 
stigar med god framkomlighet, 
trygghetsstärkande belysning och 
frekvent förekommande sittmöjligheter 
skapas goda möjligheter till 
promenader i närmiljön med goda 
kopplingar till omgivningen.

Bebyggelsen formar gynnsamma 
klimatfickor vända mot syd. Dessa 
utformas som stora och små öppna 
parkrum (äng) som omgärdas av 
halvöppna ytor (skogsbryn/hagmark). 
I mitten av området är partier av mer 
sluten karaktär (pelarsalsskog).

Bostäderna länkas visuellt till naturen 
i parken. Genom stora portiken och 
genomgående trapphus är siktlinjer 
in mot grönskan. Från balkonger och 
uteplatser är utblickar ut mot blickfång 
i Naturparken.

I Naturparken finns en rad 
mötesplatser som främjar kontakten 
med grannarna. Exempel på dessa 
’sociala hot spots’ är gemensamma 
samlingsplatser, ytor med trädgård 
och odling och träningsmöjligheter.
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VY FRÅN BALKONGEN I ENTRÉHUSET

21 MARS KL 13

21 MARS KL 10 21 MARS KL 16 21 JUNI KL 10 21 JUNI KL 13 21 JUNI KL 16 21 DECEMBER KL 13

KONCEPT
Det nya Almvägen är en fortsättning på det befintliga. Viktiga ledord 
i arbetet med detta förslag har varit: social gemenskap, aktivt liv, 
komfortabelt boende och hållbara lösningar.
Delar av de existerande radhusen är bevarade och utbyggda 
medan nya flervåningshus tillkommer som komplement. Hjärtat i 
området och dess största tillgång är den stora parken. Den utgör 
en naturlig central punkt och skapar en gemenskap för alla boende. 
Idag används den inte i stor utsträckning då den är svårtillgänglig.
Entrén till området i norr är också porten till parken.  En ny byggnad 
i fyra våningar utformad i en öppen vinkel bjuder in till området. 
Bostadsvåningarna är upplyfta från marken för att lämna sikten fri från 
infartvägen till parken. Intill byggnaden, längs den östra och västra 
gatan, finns på vardera sidan ett nytt flervåningshus i tre våningar 
följt av de befintliga radhusen som har byggts ut och kompletterats 
med nya. Huskropparna följer därmed en mjuk trappning från norr 
till söder, från 4 våningar till en.

SOCIAL GEMENSKAP
I planeringen av området har vi sökt skapa olika grader av 
gemenskap, från den gemenskap som endast omfattar de närmaste 
grannarna till den stora gemenskapen kring parken. De boende 
i radhusen möts på mindre gemensamma gårdar, gläntor, med 
direkt anslutning radhusens uteplatser. Tydliga avgränsningarna 
formar väldefinierade gårdsrum som bjuder in resten av parken. I 
flervåningshusen utgörs den mindre skalan av gemenskap av varje 
våningsplan. För att till fullo utnyttja den spontana samlingsplats 
som ett trapphus med dess brevlådor utgör har vi skapat plats för en 
soffgrupp centralt på varje våningsplan. Här har man god överblick 
samt utblickar mot exteriören. Entréhusets bottenvåningar utgörs av 
gemensamhetsytor för olika aktiviteter. Centralt i rummet finns en 
öppen spis som bildar en naturlig samlingspunkt. I anslutning ligger 
gemensamma uterum där alla boende i området kan mötas.

ALMVÄGEN
Alla lägenheter har en inglasad balkong som förlänger sommaren 
och skapar kontakt mellan bostaden och livet utanför.

AKTIVT LIV
All forskning påvisar vikten av att leva ett aktivt liv för bättre hälsa. 
Trapporna i flervåningshusen har därför fått en framträdande plats 
för att vara inbjudande och lätta att använda sig av. De ligger i 
fasad med mycket ljus och plats för växter. Trappstegen är låga 
och efter 3-5 steg finns det en avsats för vila. Halvvägs mellan 
två våningsplan finns även en inbyggd soffa som vänder sig mot 
exteriören. Huvudbyggnadens bottenvåningar är uppglasade för att 
skapa visuell kontakt med exteriören. Glasväggarna är av vikmodell 
vilket möjliggör att hela fasaden öppnas upp på sommaren och 
uterummet blir en förlängning av interiören. Den visuella kontakten 
med exteriören och det faktum att det är enkelt att gå ut, skapar 
goda förutsättningar för att ta del av aktiviteter som erbjuds utomhus. 
Närmiljön skall inte bara vara vacker fond åt livet i lägenheterna, 
utan också locka till utevistelse. Den ska främja kontakten mellan 
grannar och stimulera både till aktivitet och till kontemplation, för att 
stärka hyresgästernas hälsa och välbefinnande.

KOMFORTABELT BOENDE 
Att bo på Almvägen ska kännas tryggt och komfortabelt. Områdets 
planering liksom byggnadernas och lägenheternas invändiga 
disposition präglas av en tydlighet i organisationen för bästa möjliga 
orientering. 
I anslutning till byggnadernas entréer finns skärmtak eller indragna 
våningar som skyddar från väder och vind. Vid Entréhuset kan man 
gå torrskodd från parkeringsplatser under tak ända fram till entréerna. 
Även framkörning till Entréhusets portar sker under tak. För att främja 
sociala möten och erbjuda vila finns i anslutning till varje entré en 
sittbänk, detta gäller såväl radhusen som flerbostadshusen.
Vid varje radhusentré finns en avskärmad uppställningsyta för 

en rullator, cykelkorg, “dramaten” eller dyl. som kan låsas fast. 
Intill uppställningsytan finns en fast soffa med planteringslådor. 
Alla radhus och lägenheter har i anslutning till sin entrédörr en 
leveranslucka för att enkelt kunna ta emot varor av diverse slag.
Lägenheterna och radhusen är planerade med en tydlig rumslig 
organisation med möjlighet till rundgång. Skjutdörrar som har 
fördelen att inte vara i vägen då de är uppställda används där är 
möjligt. För bästa komfort har badrummen systematiskt placerats 
intill sovrummen. 
Vid placering av sovrummen har hänsyn tagits till det faktum att 
en del boende kan komma att tillbringa längre perioder till sängs. 
Därför har man utblick mot parken från alla sängar.

HÅLLBARA LÖSNINGAR
I stället för att riva alla befintliga radhus har vi valt att bevara uppemot 
hälften, vilka tilläggsisoleras och byggs om för att bättre möta 
dagens standard. Alla lägenheter får ett glasat uterum eller inglasad 
balkong som fungerar som en buffertzon mot exteriören och där det 
finns möjlighet att odla växter.
Stora glaspartier släpper in rikligt med dagsljus i lägenheterna och 
minskar behovet av artificiell belysning. Längsgående balkonger 
skärmar av direkt solljus medan skjutbara lamellskärmar i trä 
som löper på utsidan av balkongerna medger en kompletterande 
solavskärmning som kan justeras individuellt.
Vi har valt att i möjligaste mån använda oss av naturmaterial, främst 
trä. De befintliga radhusen tilläggsisoleras och kläs med oljad 
träpanel medan de nya radhusen som byggs inåt parken få en 
obehandlad panel som långsamt grånar för att med tiden smälta in 
i landskapet.
Entréhuset och Parkhusen byggs i massivträ alternativt 
träregelkonstruktion och kläs med oljad träpanel. De frågor kring 
brandspridning som uppstår vid träfasader löses dels genom 
längsgående balkonger som bryter brandspridningen, och dels 

genom sprinklers i lägenheter. Väggarna är tjocka och konstruktionen 
tät för att kunna uppnå passivhusvärden.

ETAPPER
De som bor i radhusen som rivs behöver ges att annat boende 
under tiden som de nya byggnaderna uppförs. När dessa sedan 
finns på plats kan de flytta tillbaka tillsammans med de boende vars 
radhus ska byggas om. Detta innebär att tolv hushåll (motsv. ca40% 
av de som bor där idag) kan bo kvar i området under projektets 
genomförande.

FAKTA:
ENTRÉHUSET:    4 våningar, 24st lägenheter
PARKHUSEN:    3 våningar, 11+10st lägenheter
GAMLA RADHUS: 1 våning, 12 st lägenheter
NYA RADHUS:    1 våning, 7st lägenheter
TOTALT ANT. LÄGENHETER:  65st (varav 1 st gästlgh)

Fördelning lägenheter:

3 rok: 18st
2 rok: 23st
1 rok: 5st (varav 1st gästlgh)
Radhus: 19st
Parkeringsplatser: 65 st

AREA NATURPARK: 7 500 m2 
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Vi har valt att bevara 3 st radhuslängor som tilläggsisoleras och byggs 
om.  För att överbrygga nivåskillnaden mellan gatan och radhusen 
har vi skapat en bred upphöjd gång framför varje radhuslänga 
som nås via ramper på kortsidorna. Gången som har ett tak med 
ljusinsläpp framför varje entrédörr, bildar en inre gata där grannarna 
möts. För att ytterligare främja den sociala kontakten finns intill 
varje entrédörr en möbelenhet som innehåller soffa, avskärmad 
uppställning för rullator eller andra hjälpmedel samt planteringskärl. 
Här kan man dricka sitt kaffe, titta ut mot livet på gatan och hälsa på 
förbipasserande.
Entrédörren till varje lägenhet flyttas närmare det befintliga 
badrummet och förses med sidoljus. Hallen har gjorts rymligare och 
erbjuder fri sikt mot exteriören. I hallen finns även en leveranslucka 
som gör det möjligt att utnyttja service såsom leverans av mat, 
kemtvätt etc. på ett smidigt sätt. 
Det gamla köket har ersatts med ett nytt badrum med ingång från 

såväl hallen som från klädkammaren intill sovrummet. Klädkammaren 
är en förlängd våtzon som är avskärmad. Här sker all klädvård med 
närhet mellan tvättmaskin/torktumlare och garderober.  
Mitt i lägenheten finns det öppna u-formade köket i anslutning till 
matplatsen. Härifrån kan man blicka ut mot parken medan man 
lagar mat.  
Radhuset har fått en utbyggnad med stora glaspartier för att husera 
vardagsrummet vilket skapar en skyddad uteplats mellan radhusen. 
Utbyggnaden har utformats med en vinklad sida för att öppna upp 
vyn mot parken från sovrummet. Detta för att även de som blir 
sängliggandes under en period ska kunna bibehålla en god visuell 
kontakt med parken. 
Då de befintliga radhusen har en relativt snäva bredd, har vi med 
den nya planlösningen velat optimera ytorna och undvika hinder 
som obstruerar och tar upp plats. Det är utifrån denna utgångspunkt 
som vi har valt att låta alla innerdörrar vara skjutdörrar som är infällda 

i väggarna. De tar därmed inte upp plats då de är uppställda och tar 
inte heller väggyta i anspråk som hellre kan användas för att hänga 
upp tavlor och dyl. Detsamma gäller dörren till uteplatsen som är 
en skjutdörr.  De två dörrarna till sovrummet medger rundgång och 
en känsla av rymd. Möjlighet till rundgång finns runt klädkammare 
/ WC/D /hall och kök. Detta rörelsemönster gör att hela lägenheten 
upplevs som rymligare.
De tilläggsisolerade fasaderna kläs med oljad träpanel vilket är 
ett återkommande material i området. Vi har valt trä då det är ett 
naturmaterial som harmonierar med parken samt fungerar väl i olika 
skalor, för såväl Entréhuset och Parkhuset som för radhusen.
På gaveln till varje radhuslänga har ett tidigare radhus planerats om 
till ett utrymme för lägenhetsförråd och källsortering. Golvet sänks 
för att kunna bli tillgängligt på kortsidan vid sophämtning och kan 
även nås från den upphöjda gången.

VY RADHUSGÅRD VY ENTRÉ TILL RADHUS

BEFINTLIGA RADHUS
PLAN 1:200
FÖRE

BEFINTLIGA RADHUS
PLAN 1:200
EFTER

2 rok
62 kvm

BEFINTLIGA RADHUS
DIAGRAM PLAN 1:100

SEKTION AV RADHUSENTRÉ 1:100

FASADER MOT VÄST 1:200

RADHUSEN

ENTRÉHUSET PARKHUSET OMBYGGDA RADHUS
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SKALSTOCK 1:200

Som namnet antyder bildar detta hus entrén till området. Det är en 
byggnad som är både inbjudande och omfamnande samtidigt som 
den har rest sig från marken för att lämna sikten fri mot parken. Det 
är denna fria sikt rakt igenom byggnaden som möter besökaren 
som närmar sig området från huvudgatan. Totalt 24 st lägenheter 
fördelade runt två trapphus finns på de tre upphöjda våningsplanen 
medan bottenvåningen är en plats reserverad för gemensamma 
aktiviteter.

Angöring och entré sker via portiken mitt i huset. De två trapphusen 
har egna entréer och skiljer sig från varandra genom en tydlig 
färgsättning. Bilar kan köra ända fram till entrédörrarna under tak 
vilket skapar en bekväm angöring i skydd från väder och vind. 
I anslutning till entrén finns hiss och trappa. Här finns också plats 
för uppställning av rullatorer och rullstolar. Trapphuset ligger nära 
det sociala rummet för att synliggöra de boende för varandra och 
uppmuntra kontakter.

DET SOCIALA RUMMET
Det sociala rummet är en gemensamhetslokal där inte bara de 
som bor i huset utan hela Almvägen kan mötas kring olika typer av 
aktiviteter, dag som kväll. Rummet har stora glaspartier mot parken 
som sommartid kan öppnas upp helt för att sudda ut gränsen 
mellan inne och ute. Centralt i rummet finns en öppen spis som 
sprider värme och som är synlig redan från entrén. En öppen spis 
är en naturlig samlingspunkt och ett mycket uppskattat inslag bland 
äldre. 

TRAPPHUS
All forskning visar att fysisk aktivitet främjar hälsan. För att uppmuntra 
till rörelse har därför trappan i huset fått en framträdande plats. 
Trappan är bred, ljus och inbjudande. För att underlätta finns det 
efter 3-5 steg avsatser för vila. Halvvägs upp mellan två våningar 
finns en inbyggd soffa som blickar ut mot exteriören. Här finns 
möjlighet att hämta andan innan man fortsätter vidare. 

Trappor och hissar är naturliga mötesplatser. Vi har därför placerat 
postboxarna på varje våningsplan och i anslutning till dessa en 
soffgrupp. Varje våningsplan har även plats för uppställning av 
rullatorer/rullstolar utanför lägenheten.

LÄGENHETERNA
Lägenheterna är 2-3 rok. De större lägenheterna är genomgående 
medan de mindre är enkelsidiga. Alla lägenheter har en stor inglasad 
balkong mot parken. Fasadens orientering som är syd/sydväst 
skapar uteplatser i goda sollägen. För att solinstrålningen inte ska 
bli för stark fungerar de längsgående balkongerna som skärmtak 
kompletterade med rörliga skärmar i trälameller.

Vi har generellt placerat badrummen intill sovrummen för att skapa 
direkt access som en del av den komfort som underlättar vardagen.
Intill tamburdörren har varje lägenhet en leveranslucka för att enkelt 
kunna tillgodogöra sig service av olika slag såsom mat, kemtvätt 
etc. Köken är planerade med öppen planlösning och i de större 
lägenheterna finns köksöar. De större lägenheterna har utöver 
sovrum ytterligare ett mindre rum som kan användas som gästrum 
eller arbetsrum.

VY MOT ENTRÉHUSET FRÅN GATAN

FASAD MOT NORR 1:200

KÄLLARPLAN
1:200

FASAD MOT SÖDER 1:200

ENTRÉPLAN

ÖVRE PLAN
ENTRÉHUSET
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INTERIÖR AV SOFFGRUPP I TRAPPHUS

ÖVRE PLAN 1:200ÖVRE PLAN 1:200

ENTRÉPLAN 1:200 ENTRÉPLAN 1:200
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FASADER MOT ÖST 1:200
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PLAN 1:200
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Parkhusen flankerar Entréhuset på vardera sidan om parkrummet. 
Med sina tre våningar är de en våning lägre än Entréhuset och bildar 
därigenom en mjuk övergång som trappar ned mot radhusen.
Trapphusen är genomgående på bottenvåningarna och leder ut till en 
gemensam uteplats. Lägenheterna och trapphusen är organiserade 
på liknande sätt som Entréhusen.

ENTRÉTORGET
Ett välkomnande torg med ett ljuskonstverk möter besökarna till 
bostäderna på Almvägen. Torget leder in genom den breda portiken 
under entrehuset. Genom portiken ser man den grönskande parken.

PARKERING 
Parkeringstorgen i den norra delen har plats för 24 bilar. Delar av 
parkeringarna placeras under den upphöjda entrébyggnaden samt 
under väderskyddande pergolor. Dagvattnet från parkeringstorgens 
hårdgjorda ytor leds in i Naturparken där det kan infiltrera. Vid de 
nya radhusen finns sex parkeringsplatser på armerat gräs.  Längs 
Almvägens sparas varannan av de befintliga oxlarna.  Mellan dessa 
ges plats för kantstensparkering för 30 bilar i närhet till byggnadernas 
entréer. Almvägen förses också med ny gatubelysning.

ODLINGSTÄPPAN, KALASBERSÅN OCH DOFTTRÄDGÅRDEN
I anslutning till Entréhusets samlingslokaler ligger tre uteplatser med 
olika teman.

På Odlingstäppan står odling i fokus. Här placeras ett orangeri med 
plats för redskap, förodling och vinterförvaring av krukväxter. Här finns 
också en större odlingslott för grönsaker och snittblommor, samt 
upphöjda odlingsbäddar. Under pergolans placeras möbelgrupper 
för social samvaro.

Under träden i Kalasbersån får större sällskap plats att slå sig ner 
runt de generösa borden.

I Doftträdgården har de boende en avskärmad sittplats i 
trädgårdsmiljö. Planteringsytor och upphöjda odlingsbäddar 
skapar tillsammans med spaljéer och en pergola förutsättningar 
för blommande och doftande perenner och klätterväxter. En 
vattenspegel reflekterar himlen.
 
PELOUSEN
Pelousen utgör ett större parkrum med en böljande gräsmatta med 
vitklöver för picknick och bollspel. Gräsytan omgärdas av äng med 
flerstammiga buskträd som syren, hagtorn och ginnalalönn. I den 
östra delen av Pelousen skålas marken till en fuktäng dit dagvatten 
leds från hårdgjorda ytor och hustak. I juletid placeras en julgran i 
blickfånget från de omgärdande flerbostadshusen.

FÖRGÅRDSMARKEN 
Entréerna till de befintliga radhusen görs tillgängliga med ramper. 
Förgårdsmark beläggs med betongmarksten och väderskyddas 
med tak. Entréytorna belyses med nedåtriktad belysning i taken och 
i anslutning till entréerna placeras ljugarbänkar. På förgårdsmarken 
anordnas cykelparkering och härifrån nås miljörummen.

Som komplement till de befintliga radhusen har vi adderat 2st parhus 
och 1st radhus med 3st enheter. Dessa ligger inåt parken, vinkelrätt 
mot gatan, så att mindre gårdsrum formas kring radhusen.
De nya radhusen har utformats med en kompakt och rationell 
planlösning. Funktionerna kring entréer och kök följer samma 
princip som de ombyggda radhusen men har gjorts generösare, 
främst kring köken där en köksö har tillkommit.
Matplats och vardagsrum har förlagts mot parkfasaden. För att 
ändå tillåta en vy från sovrummet till parken, har innerväggen mellan 
sovrum och vardagsrum försetts med en glasning från sänghöjd 
och uppåt. Nattetid kan den glasade väggen mörkläggas med ett 
draperi.  
Utanför matplatsen finns ett inglasat uterum som fungerar som en 
buffertzon mot exteriören. Här kan man förlänga sommaren och 
skapa en vinterträdgård. Sommartid kan hela väggen vikas åt sidan 
för att skapa en uteplats under tak. För att undvika alltför många 
altandörrar med risk att man glömmer låsa någon, har vi endast en 
skjutdörr ut mot parken som passerar det glasade uterummet.
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UTEPLATSERNA
Varje marklägenhet får en egen uteplats med utsikt mot Naturparken. 
Uteplatsen består av ett trädäck med en träskärm mot angränsande 
uteplatser. Vid varje uteplats finns möjlighet till egen odling. Trädäcket 
ansluter i nivå till omkringliggande mark för god tillgänglighet. 
Trampstenar anvisar vägen ut i parken.

RADHUSGLÄNTORNA 
Varje radhusgrupp får en egen samlande glänta för social kontakt 
med grannar. Golvet utgörs av en gräsmatta med tusenskönor. 
Gläntorna kantas av äng med brynvegetation som flerstammig 
häggmispel, olvon och syrener placerade i klungor. Varje glänta 
förses med ett karaktärsgivande, vårblommande gårdsträd med 
en rund sittbänk runt stammen. Gårdsträden effektbelyses på 
kvällen. Tillgängliga stigar i konstgräs förbinder uteplatserna med 
en möblerbar yta i anslutning till gårdsträdet.

SKOGEN
Naturparken inbegriper egentligen både Pelousen, Radhusgläntorna 
och skogen. Naturparken utgör ett vackert blickfång från bostäderna 
och ska ge goda förutsättningar till utevistelse. Den befintliga 
skogsdungen bildar stomme i Naturparken. Större träd friställs 
genom gallring, trädkronor lyfts och nya träd planteras in. 

STIGEN
Stigen länkar samman Entrétorget, Pelousen och Skogen med 
Naturlekplatsen. Skogsstigen beläggs med välvältat stenmjöl och 
förses med sittplatser och avbländad belysning. 

TRÄNINGSSLINGAN 
I skogsdungen anläggs en träningsslinga. På ett antal stationer 
längs slingan kan man slå sig ner på parksoffor med redskap för 
olika träningsövningar. Träningsslingan placeras i skogsdungens 
avskildhet men ändå inom tryggt avstånd från bostäder och 
gångstråk.

NATURLEKPLATSEN
I anslutning till förskolan ligger Naturlekplatsen. Inspirationen till 
lekplatsen hämtas från naturen och den utformas med utrustning 
av naturliga material som trä och sten. Leken skall vara utmanande 
och främja motoriken hos barnen. Lekplatsen är en förlängning av 
förskolegården men är även tillgänglig för barn boende i grannskapet. 
På lekplatsen finns också sittplatser.
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