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VERKSAMHETER VID VÄRMDÖLEDEN/APRILVÄGEN, SKALA 1:500

TOMTENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Den föreslagna tomtplatsen är del av ett naturområde med 
glesbevuxen tallskog och stora inslag av stenar, vars högre nivåer 
används flitigt som strövområde. I väster möter området den hårt 
trafikerade Värmdöleden.
 
HUSENS PLACERING OCH RELATION TILL OMGIVNINGEN
Där Värmdöleden korsar Aprilvägen planeras för två byggnader 
med verksamheter i två plan. Genom en vinklad form kan den från 
ena sidan agera bullerskydd mot trafiken och mot den andra skapa 
en skyddad zon för övriga verksamheter. 

Vid Bergbrinken placeras två flerbostadshus in varsamt i naturen.
De orienteras för att från Bergbrinken skapa siktlinjer mot de 
högsta höjderna i området samt att från kullens höjder bevara 
utsikten mot sjön. 

ANGÖRING
Verksamheterna angörs vid Aprilvägen. Uppställningplatser 
anordnas på markens naturliga platåer, mot Värmdöleden samt 
mellan byggnaderna. 

Bostadsområdet angörs från Bergbrinken. Under bostadshusen 
skapas utrymme för carports. En fristående hiss ansluter 
tillgängligt till gatan och leder via loftgångar till bostadsplanen. 
Loftgångarna har möjlighet att direkt anslutas till en högre nivå 
i landskapet.
 
HUSTYPOLOGIER OCH MATERIAL
Verksamhetsbyggnaderna associerar till det omgivande 
naturområdet och refererar till stenar och klippformtioner som 
växer ur marken. Byggnaderna utförs i tunga material som 
dimensioneras med tanke på risktransporter på Värmdöleden. 
Den större byggnaden placeras i souterräng och får genom det 
möjlighet att angöra tillgängligt till båda våningsplan. Den 
mindre byggnaden utförs i två plan alternativt ett plan med dubbel 
takhöjd. Båda byggnaderna förbereds så att hiss skall kunna 
installeras vid behov.

Även bostadshusen är genom konstruktion och material 
starkt kopplade till omgivningen. Huskroppen bärs upp av ett 
pelarbärverk som varsamt möter marken så att stenpartier, 
mossa och stråk kan bevaras. Bostadshusen får tre eller fyra 
plan. Genom en fasad av träskivor sammansmälter huset väl 
med omgivningen. Om möjligt återanvänds avverkad skog och 
sprängmassa till fasadmaterial och stödmurar. Balkonger hängs ut 
likt bärkorgar med räcken som genom flätning eller perforering 
blir transparenta och för de som vistas på balkongen verkligen tar 
fram känslan av att befinna sig bland trädtopparna.

REKREATIONSOMRÅDEN
Delar av bostadshusens tak skapar gemensamma uteplatser för 
de boende med bra solläge och utsikt mot sjön. För besökare 
till platsen bevaras naturliga stråk. Upplevelsen av husen har 
justerats höjdmässigt så att de känns som en underordnad del av 
området. Genom material och konstruktion smälter de väl in i 
omgivningen.

FLERBOSTADSHUS VID BERGBRINKEN/MALMBRINKEN, SKALA 1:500

ELEVATION FLERBOSTADSHUS, TYPSNITT CARPORT, SKALA 1:250 TYPSNITT GENOM CARPORT, SKALA 1:50

TOMTPLATSEN

GABION

TYPELEVATION CARPORT FRÅN BERGBRINKEN, SKALA 1:50

BOSTÄDER (B)                                   36 st
VERKSAMHETER (V)                              2 st
P-PLATSER (B)                                   36 st
P-PLATSER (V)                                   15 st

BTA (Bruttoarea):

BOSTADSHUS 1 (3 plan)             2285 m2 BTA
BOSTADSHUS 2 (3 plan)             2285 m2 BTA
VERKSAMHET 1 (2 plan)             2300 m2 BTA
VERKSAMHET 2 (2 plan)              288 m2 BTA

TOTALT:                                  7158 m2 BTA

UTEPLATS PÅ GRÖNT TAK

GRÖNT TAK

TRÄSPALJÉER

GABIONER

TAKTERRASS

OMRÅDESPLAN GFF

FÖRKLARINGAR:

= VILLA / PARHUS
TOMTSTORLEK

= FLERFAMILJSVILLA
2 - 4 VÅNINGAR

=TERRASSERAD
FLERFAMILJSHUS
3-4 VÅNINGAR

= RAD- / KEDJEHUS
TOMTSTORLEK

= LÄTTARE INDUSTRI / 
SAMHÄLLSSERVICE

REDOVISAT FÖRSLAG INNEFATTAR

BOSTÄDER:  80-100 BOSTÄDER

-

GRÖNT TAK

Flerbostadshusen terrasseras ner mot Bergbrinken där de avslutas med 
en carport och hiss som möter gatan.

Carporten blir som en ficka under marken och den naturliga
vegetationen får beklä dess tak. 

Den föreslagna tomtplatsen är del av 
ett naturområde med kuperad terräng 
vars högre nivåer används flitigt som 
strövområde med utblickar mot sjön 
och ett fornminne som starkaste 
attraktionspunkter. 

Carportens tak blir en naturbeklädd yta som kan användas 
för grillplats och övrig rekreation för boende och grannar. 
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TOMTENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Vid korsningen Dalvägen/Hasselvägen ligger en ängsmark med 
stora diken som hanterar dagvattnet i området. Den platta marken 
möter villabebyggelse på höjderna i söder och den relativt 
trafikerade Dalvägen i norr.

HUSENS PLACERING OCH RELATION TILL OMGIVNINGEN
I området skapas 21 tomter som fördelas på fem flerbostadshus 
och sexton radhus med stadslika karaktärer. Orienterade ut mot 
gatan skapar de tillsammans en skyddande sida mot trafiken samt 
en park för lek och rekreation. Fem flerbostadshus placeras likt 
ett pärlband längs Dalvägen och bildar olika fickor för lokala 
verksamheter. Mot villabebyggelsen placeras mindre radhuslängor 
med små privata uteplatser. 

ANGÖRING
Två sidor av kvarteret omges av allmänna gator. Längs de 
åtestående två dras en ny väg som skapar angöringsplatser 
till bostäderna. Parkering sker i första hand längs gata eller i 
planterade parkeringsfickor mellan de förskjutna husvolymerna.
De förskjutna husvolymerna skapar siktlinjer och passager som 
kopplas till befintliga gång och cykelstråk. Trappor och en 
tillgänglig ramp leder upp till innergården från Dalvägen.

HUSTYPOLOGIER OCH MATERIAL
Flerbostadshusen får karaktär av flerfamiljsvillor. I bottenplan 
planeras för verksamheter som kan bidra till att skapa en 
central punkt för Sydöstra Boo. Genom transparanta nätlika 
balkonger och generösa fönster samt en fasad av träpanel görs 
byggnadskalan mänsklig. Sammantaget blir det ett hus som 
förhåller sig dels till en stadsmässighet i mått och skala men även 
till den omkringliggande bebyggelsens karaktär av ett villaområde 
under utveckling. 

Radhuslängorna består av fyra till sju högsmala tvåplanshus.
Fasadmaterialet är träpanel som fördelaktigt målas för att skapa 
en småskalig karaktär. Förgårdarna kantas av en mur, gärna utav 
gabion, mot trottoarkanterna. 

REKREATIONSOMRÅDEN
Innanför bostadshusens skyddande skal skapas en grönyta för lek 
och rekreation. Ytan blir en park eller trädgård som kan planteras 
med äppelträd och planeras med uteplatser. 

Som namnet antyder är Dalvägen belägen mellan höga kullar. 
Ängsmarken aggerar idag buffertzon vid kraftig nederbörd. 
I nordvästra delen av området planeras för en damm som 
i framtiden kan hantera nederbörden. Dammen skapar 
förutsättningar som gynnar den biologiska mångfalden. Förslaget 
tar till vara på dammen och vattnets karaktärer och skapar 
kvalitéer för kvarterets boende och grannar. Dammen terrasseras 
ner mot vattnet där grodor, fiskar och insekter kan beskådas. 
Dammen kan fördelaktigt planteras med vass eller gräs för att 
fånga upp den befintliga ängsmarkens karaktär.

BOSTÄDER (B)                                   34 st
VERKSAMHETER (V)                              5 st
P-PLATSER                                        50 st

BTA (Bruttoarea):

BOSTADSHUS 1 (2 plan)              391 m2 BTA
BOSTADSHUS 2 (3 plan)              587 m2 BTA
BOSTADSHUS 3 (4 plan)              782 m2 BTA
BOSTADSHUS 4 (2 plan)              391 m2 BTA
BOSTADSHUS 5 (3 plan)              587 m2 BTA
16 st RADHUS   (2 plan)            á 132 m2 BTA
                                         =2112 m2 BTA
    
TOTALT:                                 4850 m2 BTA

FLERBOSTADSHUS OCH RADHUS VID HASSELVÄGEN, SKALA 1:500

TYPELEVATION RADHUS, SKALA 1:250

TYPELEVATION FLERBOSTADSHUS, SKALA 1:250

TYPSNITT DAMM, SKALA 1:250

STADSMÄSSIG VILLA
Referens: BRF Våråsgården, 
Bengt Lindroos

BOENDE VID VATTEN
Referens: Studiebesök i Danmark

Bostadshusen förhåller sig dels till en stadsmässighet i mått och skala men även till den 
omkringliggande bebyggelsens karraktär av ett villaområde under utveckling.

Innanför bostadshusens skyddande skal skapas en grönyta för lek och rekreation. Ytan blir en park 
eller trädgård som kan planteras med äppelträd och planeras med uteplatser.

Radhuslängorna består av fyra till sju högsmala tvåplanshus. Fasadmaterialet är 
trä som fördelaktigt målas för att skapa en småskalig karaktär.

Dammen skapar förutsättningar som gynnar den biologiska mångfalden. Förslaget tar till vara 
på dammen och vattnets karaktärer och skapat kvalitéer för kvarterets boende och grannar. 
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OMRÅDESPLAN GFF

FÖRKLARINGAR:

= VILLA / PARHUS
TOMTSTORLEK

= FLERFAMILJSVILLA
2 - 4 VÅNINGAR

=TERRASSERAD
FLERFAMILJSHUS
3-4 VÅNINGAR

= RAD- / KEDJEHUS
TOMTSTORLEK

= LÄTTARE INDUSTRI / 
SAMHÄLLSSERVICE

REDOVISAT FÖRSLAG INNEFATTAR

BOSTÄDER:  80-100 BOSTÄDER

-

VÄRM
DÖLEDEN
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TOMTENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Söder om Oxbärsvägen sluttar området kraftigt upp i den täta 
vegetationen. Stora stenhällar och svåra nivåskillnader begränsar 
sprängning och angöring av platsen.

HUSENS PLACERING OCH RELATION TILL OMGIVNINGEN
En serpentinväg slingrar sig upp i terrängen och leder till 26 st 
kedjehus. Likt stubbar växer de upp ur terrängen och kan delvis 
skönjas mellan träden från bilvägen.
 
Kedjehusen delas in i grupper om två eller tre enheter som 
skjuter ut från Serpentinvägen. Mellan husgrupperna behålls den 
befintliga miljön och skapar stråk och passager för de boende 
samtidigt som det gynnar naturlig spridning av djur- och växtliv.

ANGÖRING
En växtbeklädd boendelokal och planterad gästparkeringsyta 
med stödmur i fonden markerar entré från Oxbärsvägen. Från 
Oxbärsvägen projekteras en ny väg som slingrar sig upp i 1:10 till 
en jämnare nivå där angöring kan ske, för att senare avslutas med 
en vändplan i östra delen av området. 

Varje bostadsenhet knyts samman med vägen och får en 
uppställningsplats för bil framför entrén. Eventuell sprängmassa 
återanvänds i de stödmurar som bitvis stöttar upp vägen och 
parkeringsplatserna.

HUSTYPOLOGI OCH MATERIAL
För att samspela med den kraftiga terrängen och minimera 
sprängning har vi arbetat med en hustypologi som kan hantera 
tillgängliga entréer från två plan. Eventuell sprängning kommer 
i första hand ske till söder om Serpentinvägen medan utfyllnad 
sker i norr. Sprängmaterialet kan återanvändas till utfyllnad eller 
sockel av gabioner. 

Husen är förskjutna i sidled för bättre ljusinsläpp och utblickar 
i fler riktningar. Husen får en fasadbeklädnad av träskivor i tall 
eller gran och möjligen en sockel av gabioner och kan associeras 
till stubbar med avskalad bark. 

REKREATIONSOMRÅDEN
Delar av den täta vegetationen behålls och tillåts växa tätt inpå 
bostäderna. Naturen blir en gemensam utemiljö för hela området. 
Varje bostad får möjlighet till en privat yta för uteplats, för 
odling eller rekreation. 

Serpentinvägens stödmur varvas med naturmark och ansluter 
till den omgivande skogens nät av gångstigar. En högre kulle 
bevaras och möjliggör en gemansam uteplats som kan användas 
exempelvis som grillplats. 

BOSTÄDER (B)                                   26 st
VERKSAMHETER (V)                            0-1 st
P-PLATSER                                        40 st

BTA (Bruttoarea):

VERKSAMHET                            128 m2 BTA
26 st RADHUS (2 plan)             á 132 m2 BTA
                                       = 3432 m2 BTA
    
TOTALT:                                 3560 m2 BTA

RADHUS SÖDER OM OXBÄRSVÄGEN, SKALA 1:500

TYPELEVATION RADHUS, SKALA 1:250 ÖVERSIKTSVY

VY FRÅN OXBÄRSVÄGEN

TRÄHUS I NATUR
Referens: Pumpkällehagen

VY FRÅN OXBÄRSVÄGEN

För att samspela med den kraftiga terrängen och minimera sprängning har vi arbetat 
med en hustypologi som kan hantera tillgängliga entréer från två plan. 

Mellan husgrupperna behålls den befintliga miljön och skapar stråk och passager för de boende 
samtidigt som det gynnar naturlig spridning av djur- och växtliv.

OMRÅDESPLAN GFF

FÖRKLARINGAR:

= VILLA / PARHUS
TOMTSTORLEK

= FLERFAMILJSVILLA
2 - 4 VÅNINGAR

=TERRASSERAD
FLERFAMILJSHUS
3-4 VÅNINGAR

= RAD- / KEDJEHUS
TOMTSTORLEK

= LÄTTARE INDUSTRI / 
SAMHÄLLSSERVICE

REDOVISAT FÖRSLAG INNEFATTAR

BOSTÄDER:  80-100 BOSTÄDER

-

VÄRM
DÖLEDEN
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SEKTION A-A, SKALA 1:250


