SIGGBOBÄCKEN
LANDSKAP
F Ö R D J U PAT P R O G R A M
GRANSKNINGSHANDLING
18-03-02

BAKGRUND
En ny stadsdel ska byggas som blir en utvidgning
i sydväst av Tierp. Stadsdelen begränsas i syd av
väg 292. Området utgörs av gammal åkermark
och genomkorsas av Siggbobäcken som här går i
en djup ravin.
Inom ramen för detaljplaneprocessen har detta
fördjupade program tagits fram främst för att belysa hur Siggbobäcken kan utvecklas för att bli en
resurs i den nya stadsdelen och hur man på olika
sätt kan röra sig utmed och över bäckravinen så att
barriäreffekten av ravinen minskar. I förslagen har
hänsyn tagits till Siggbobäckens stora ekologiska
värden.
Programmet redovisar också förslag på olika typer
av målpunkter utmed rörelsestråken, för vistelse,
lek och rekreation och hur dessa kan kopplas till de
mer övergripande rörelsestråken.
LÄSANVISNINGAR
Som bilaga till detta dokument nns ett
belysningsprogram samt ett konstruktions-pm.
Alla angivna höjder är baserade på kommunens
grundkarta.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
TOPOGRAFI
Bäckravinens täta stråk av grönska ger det
omgivande acka gamla åkerlandskapet en tydlig
riktning. Själva ravinen utgör den största topografiska förändringen. Vattnet är inte synligt på håll
eftersom ravinen är så djup. Bäcken meandrar och
har omväxlande branta och acka slänter ned mot
vattnet. Ovanför bäckravinen nns möjlighet att
göra ordnade platser för aktiviteter som lek, sport
och odling. Bäcken och ravinen har ett mer naturlikt, vildare uttryck som lockar till lek och äventyr.
Detta avspeglas i platser för mer utforskande aktiviteter och med spänningsmoment för de yngre.
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Bäckravinen är ett sammanhållet grönt stråk som löper genom
stadsdelen. Ravinen kan också utgöra som en barriär.

Förslag på nya kopplingar som överbygger bäckravinens barriär.

BÄCKEN SOM EN POTENTIELL BARRIÄR
Väster om Tierps centrala delar går Siggbobäcken.
Den nya bebyggelsen är placerad utmed bäcken på
dess båda sidor och bäcken korsar därmed genom
bebyggelsen. Siggbobäcken går i en djup ravin.
Med sin grönska och sina stora alar utgör den ett
centralt placerat och sammanhållet grönt stråk,
som kan utvecklas till ett vackert och spännande
parkområde. En centralt placerad resurs för de
boendes rekreation. Den djupa ravinen utgör också
en barriär som riskerar att skära av den nya
bebyggelsen söder om bäcken från stadens centrala
delar.

KOPPLINGAR ÖVER BÄCKEN
För att minska bäckens barriäreffekt läggs stor vikt
vid att skapa stråk som förbinder och på olika sätt
skapar kopplingar med och över bäcken. Kopplingarna utgörs av olika slags broar som rör sig
på olika sätt över bäcken. Vissa skapar spännande
kontakter med vattnet och naturen, andra löper
enkelt och tryggt över bäckravinen.

BÄCKENS NORDLIGA OCH SYDLIGA DEL
Den framtida byggda miljön runt bäcken kommer
att variera både i storlek och täthet. Närliggande
be ntligt bostadsområde består av tre-vånings erfamiljshus placerade i kvarter i nordväst, och i syd
lägre villabebyggelse. Kyrkogården gränsar till
bäcken i sydost. Den nya bebyggelsen utgörs både
av lägre villa- och radhusbebyggelse samt högre
erfamiljshus med mer stadsmässig karaktär. I den
norra delen föreslås därför en ordnad struktur av
mer parkmässig karaktär som speglar intilliggande
bebyggelse. Här föreslås ytor som har en samlande
funktion, med aktiviteter för en bred målgrupp.
Parkkaraktären i den norra delen stärks genom att
dagens vildvuxna ytor ersätts med klippta gräsytor
och nya planteringar med olika typer av växter.
Bäcken har höga ekologiska värden och är viktig
både för växt- och djurlivet i den nya stadsdelen. De tas till vara genom att den södra delen av
bäckravinen bevaras. Den be ntliga naturen kan
här utvecklas fritt. Endast små tillägg i form av
sittplatser och viss vegetation görs men området
föreslås skötas mer extensivt.
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STRUKTURPLAN
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Detta program behandlar gångvägar, kopplingar
över bäcken, målpunkter, och entréen in i den nya
bebyggelsen.
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Stenbrospängerna
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Bäcken

Bäckravinen föreslås utgöra den nya stadsdelens
samlande centrala parkrum, med både ett övergripande system av gångvägar i kombination med
mer sekundära stråk för upplevelser och rekreation. Det är viktigt att denna struktur medger såväl
promenader som löprundor och möjlighet att gå till
centrum och i långa och korta lokala slingor inom
området. Flera passager över bäckravinen behövs
för att uppnå detta.

Ny bebyggelse

Möjlig förlängning
av Bäckstigen

Trumman

Kyrkravinen

TECKENFÖRKLARING
Parkpromenaden
Bäckstigen
Fasta kopplingar
Gång- & cykelbroar
Bilbron
Vistelseytor
Målpunkt Leken
Målpunkt Odlingar
Vallen
Entréen
4

e
e ls
ygg
b eb le n
Ny ra de
sö d

Äventyrskopplingar

Kyrkogård

I L L US T RAT IO N S P LA N
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PA R K P R O M E N A D E N

Sittplats
Tomtgräns

Fris av sten

A sfalt

Fris av sten

Parkpromenaden ska vara tillgänglig och belyst.
Gångvägen föreslås bestå av asfalt med friser av
sten- eller betongsten som ger ett omhändertaget
uttryck. Längs parkstråket föreslås både tillgängliga parksoffor med ryggstöd och armstöd samt mer
informella sittmöbler. Dessa placeras i soliga lägen
och vid de speciella platser som parkpromenaden
korsar och som utformats för olika aktiviteter.
Nya planteringar vid Parkpromenaden föreslås
främst i parkens norra del med plantering av större
och mindre träd vilket ger platsen karaktär. Intill
bäcken föreslås främst be ntliga arter, så som al
och björk. Speciellt viktigt är att nyplantering sker
i det öppna området mellan de nya bebyggelseområdena. Det är önskvärt att behålla och förstärka
den gröna karaktären och också förstärka den
visuella gränsen mot den föreslagna bebyggelsen
öster om bäcken.
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Parkpromenaden är ett sammanhållet gångstråk
som löper längs bäckens västra sida. Den löper i
en slinga längs bäcken och avslutas vid den nya
bebyggelsen i söder. Parkpromenaden löper också
längs vallen vid väg 292 (se sidor Vallen och entré).

Parkpromenad, plan 1:200 (A3)

Gångyta av asfalt med friser

Tomtgräns
avslutas med staket

Parkpromenad, sektion 1:200 (A3)

Vid vistelseytor längs gångvägen föreslås planteringar av arter med blomning, bladfärg eller
uttrycksfulla kronor som bidrar till platsens
stämning. Lägre blommande träd fungerar bra i
dessa lägen (se respektive avsnitt).
För att säkerställa allmänhetens tillgång till området runt bäcken föreslås att ett staket uppförs i
tomtgränsen till bostäderna som gränsar mot parkoch naturmarken.

Referensbild gångväg

Parksoffor placeras med ca 75-100 m mellanrum. Parksoffan som väljs ska
har rygg- och armstöd och ett klassiskt men modernt uttryck. (ex. low/high
och Frank, båda från Nola)

Stora träd (15-20m höga)
T.ex. Alnus glutinosa - klibbal (tv) och
Betula alleghaniensis - gullbjörk, med guldgul höstfärg.
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Exempel på gångytor av asfalt
med friser av sten.

Sittplats markerad med samma fris
som omger gångvägen.

Solstolar i trä placeras på några ställen i grupper i soliga lägen längs
promenaden. Platsbyggda eller från leverantör (ex. low/high från Nola).

Halvstora träd och buskträd (8-12m höga)
T.ex. Pterocarya fraxinifolia - kaukasisk vingnöt, med stora blad (tv),
Alnus incana ‘Lacinata’ - ikbladig gråal, med ikiga blad (mitten)
och Prunus padus - hägg, med vårblomning.

Halvstora buskar (4-6m höga)
T.ex. Cornus mas - körsbärskornell, med tidig
vårblomning (tv) och Sambucus nigra - äder, med
blomning i vitt.

PA R K P R O M E N A D E N S B R Y G G A
På en delsträcka av parkpromenaden ligger fastigheter nära bäckravinen och den tillgänglig ytan
är begränsad. Grundläggningsförhållandena är
svåra med rasrisk vid schaktkanterna. Här föreslås
att parkpromenaden utgörs av en träkonstruktion.
Bryggan kan anläggas vid ravinens släntkrön. På
delsträckor av promenaden ska svackdiken för
fördröjning av dagvatten anläggas. Avrinning från
dessa sker under bryggkonstruktionen.
Bryggkonstruktionen varierar i bredd och formspråket skapar utrymme för sittplatser. Formen
går igen i läggningen av träslitytan vilket ger
bryggkonstruktionen ett berarbetat uttryck (jämför
referensbild för läggingsmönster).

Träkonstruktion i slänt med räcke på en sida (tätare räcke utförs i
Siggbo. Sarg och beläggningens riktning ej aktuellt).

Träbelägging som fått ett tydligt uttryck och egen
identitet (sarg utföres i liv med slitytan i Siggbo).

Bryggkonstruktionen ska utföras med räcke mot
bäcken. På delar där nivåskillnaden blir större
föreslås räcke på båda sidor.
Växtmaterialet längs bryggkonstruktionen bör
väljas för att tåla uktuerande vattennivåer. Eftersom bryggkonstruktionen svävar över slänten nns
här en möjlighet att skapa en ganska ovanlig men
speciell upplevelse: att promenera i trädtopparna.
Genom att plantera blommande små träd eller
större buskar i slänten utmed en längre sträcka av
bryggan kan denna effekt uppnås.
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Svackdike
fördröjning av
dagvatten

Tomtgräns avslutas med staket

Bryggkonstruktion

Svackdike
Slänt
Parkpromenad bryggkonstruktion, sektion 1:200 (A3)

Referensbild från High Line Park i New York
(typ av föreslagna växer se föregående sida).
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Svackdike
fördröjning av
dagvatten

Parkprommenad bryggkonstruktion, plan 1:400 (A3)
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BÄCKSTIGEN
Bäckstigen föreslås till största delen löpa längs
bäckens östra sida. Den är tänkt att vara en smal
stig belagd med stenmjöl, som följer bäckens meandrande rörelse. I den norra delen av planområdet
omges bäckstigen av klippt gräs. I planområdets
södra del, där naturen är vildare, föreslås att den
närmaste metern klipps på bägge sidor om stigen.
I övrigt växter naturmarken fritt och slås någon
gång per år.
Bäckstigen ersätts på en delsträcka av gångbanan
vid det planerade bostadsområdet. Bostadsområdet
avslutas med ett dike som utgör gräns mot Bäckstigen. Där villatomter föreslås mot Bäckstigen
uppförs ett stängsel i tomtgräns för att säkerställa
allmänhetens tillgång till Bäckstigen och ravinen.

Samm anfaller
med gångbana

Möjlig
förlängning

Referensbild: stig med beläggning av stenmjöl i vildvuxen omgivning

Bäckstigen föreslås vara obelyst och utan särskild
snöröjning. Bäckstigen och Parkpromenaden
förbinds med många kopplingar över bäcken. De
sittplatser som erbjuds längs med bäckstigen ligger
i anslutning till dessa kopplingar, som beskrivs
på följande sidor. För övrigt förslås ingen särskild
möblering.
I södra delen föreslås plantering av enstaka nya
träd av samma sort som redan nns längs bäcken idag, t.ex. klibbal och vårtbjörk. I norra delen
är det tänkbart med enstaka nyplanterade träd av
sorter som ikbladig gråal och hägg som tillför en
variation och blomning. Runt vistelseytor planteras
lägre blommande träd (se respektive avsnitt).

Odling

Klippt gräsyta

Stenmjöl

Klippt gräsyta

Bäckstråket - norra delen. Sektion 1:200 (A3)

Dike i
Bef. natur
tomtgräns

Klippt Stenmjöl Klippt
gräsyta
gräsyta

Bef. natur

Bäckstråket - södra delen. Sektion 1:200 (A3)

Alnus glutinosa - klibbal
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Betula pendula - vårtbjörk

Hägg med vårblomning

Alnus incana ‘Lacinata’:
ikbladig gråal

Klippt gräs intill högre gräs.

KOPPLINGAR
Kopplingar är broar och liknande konstruktioner som gör det möjligt att röra sig över
bäcken. Det nns olika kopplingar:
- Bilbro
- Gång- och cykelbro
- Fasta kopplingar
- Äventyrskopplingar
Bilbro samt gång- och cykelbroar tillhör
det övergripande kommunikationssystemet.
Ungefärliga lägen är markerade i planen på
denna sida. För typutformning för gång- och
cykelbroarna se kommande sida: i övrigt
utreds inte dessa ytterliggare i programmet.
För gående nns fasta kopplingar och äventyrskopplingar som ansluter till Parkpromenaden och Bäckstigen och utgör länkar
mellan bäckens båda sidor.
De fasta kopplingarna ska vara tillgängliga
och det ska vara möjligt att röra sig över
dem på ett enkelt och säkert sätt. Lutningar ska följa kraven för tillgänglighetsanpassning enligt BBR. Det ska nnas klättringssäkra räcken och där marken lutar,
handledare.
Äventyrskopplingarna löper längs med, i
och över vattnet som lekfulla och händelserika, men också mer krävande, övergångar. När vattennivån uktuerar kan det hända
att vissa äventyrskopplingar svämmas över
och försvinner för en tid. För de äventyrskopplingar som upplevs som spännande
utmaningar är det viktigt att anslutande stråk
och stigar har motsvarande svårighetsgrad
och säkerhetsnivå så att anläggningen blir
tydligt läsbar för brukarna vad gäller till
exempel trygghet. Därför föreslås inte alltid
iordningställda nedgångar till äventyrskopplingarna, utan man får ta sig ner för bäckravinen på egen hand för att nå dem.

Äventyrskoppling i ravinen och i bäcken

I anslutning till era av kopplingarna nns
olika typer av platser: sittplatser, grill, lekplatser, odling m.m.
De fasta kopplingarna och äventyrskopplingarna med sittplatser beskrivs närmare på
följande sidor.
Läget för passagerna över bäcken är inspirerade av de träbroar som en gång funnits.
Fast koppling i ravinen, över bäcken

Bil-/ gång- & cykelbro över ravinen och över bäcken
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FA S TA K O P P L I N G A R
GÅ N G- OC H C YK E LBR OA R
Gång- och cykelbroarna i Siggbo ska ge en känsla
av trä och tillsammans med Parkpromenadens
brygga och Lekbron skapa ett samstämmigt
uttryck i stadsdelen.
Trä

På grund av olikheter i spännvidder och laster
behöver broarnas tjocklekar dimensioneras olika.
Landfästena kan också utföras olika, i betong eller
trä bland annat beroende på broarnas förväntade
livslängd. Men själva broarna föreslås byggas på
ett konstruktionsmässigt likartat sätt. Förslagsvis byggs de som en så kallad plattbro med en
limträkonstruktion. Den föreslagna konstruktionen
kan ges en slityta av trä som i Parkpromenades
brygga eller av asfalt i kombination med ett underliggande tätskikt. Fördelen med denna sortens träbro är att den på så vis kan anpassas efter
driftsaspekter som plogning vintertid i förhållande
till slitaget. Alternativt kan bron utföras som en
stålkonstruktion som kläs in i trä.
Parkpromenades brygga och gång- och cykelbroarna bör också ges likartade räcken, vilket ytterligare
stärker ett sammanhållet uttryck.

Asfalt

Räcke

Trä

Räcke

Principplan Gång- och cykelbro, 1:100 (A3)

Räcke

Räcke

Principsektion stålbro, 1:50 (A3)

Räcke

Räcke

Limträbalkar

Principsektion träbro, 1:50 (A3)

BRYG G- O CH BR OKONSTRUKTIONER
För att få ett samstämmigt uttryck byggs Parkpromenadens brygga och Lekbron på likartat sätt
som gång- och cykelbroarna.

Träöverliggare

Stolpe

På grund av spännvidder och laster behöver broarnas tjocklekar dimensioneras olika, men kan i
övrigt utföras med likartade konstruktionsprinciper. Ytbeläggningen skiljer sig också åt på de olika
broarna. Där trä används är det samma typ av trä
i hela området, förslagsvis ett trä som grånar med
tiden.
RÄCKEN OCH HANDLEDARE
Räcken nns på gång- och cykelbroarna samt där
det nns lutningar eller behov av fallskydd på
grund av fallrisk; som längs Lekbron och delar av
Parkpromenadens brygga samt vid Vattenleken.
Samma räckestyp används i hela området. Räcket
föreslås ha en träöverliggare, stolpar i stål och en
nätfyllning som fallskydd. Genom den nedre följaren behöver bro- och bryggkonstruktionerna inte
utföras med träsarg.

Trähandledare,
vid behov
Nätfyllning

Följare
Tvärsektion räcke, 1:20 (A3)

Referensbild räcke med nätfyllning
Träöverliggare
Stolpe

Trähandledare,
vid behov
Nätfyllning

Följare
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Elevation räcke, 1:20 (A3)

FA S TA K O P P L I N G A R
LEKBRON
Lekbron kopplar samman de två föreslagna lekplatserna med varandra. På lekbron ska man kunna
ta sig över bäcken säkert, med tillgängliga lutningar och räcken.
Lekbron förslås utföras som en träkonstruktion
med limträbalkar. Beläggningen utförs av trä , som
läggs tvärgående. Räcke med handledare utförs
i delar lika övriga räcken i området, se sidan 10.
Räcket anpassas på delar av lekbron för att skapa
lekfunktioner.
Lekbron löper över bäcken på en nivå dit de höga
vattennivåerna normalt inte når. Man ska ändå
uppleva att man kommer nära vattnet. Lekbron
utrustas med funktioner som lockar till interaktion
och ger ett lekfullt uttryck. Det kan till exempel
nnas vattenrännor integrerade i räcket, och behållare fästa i räcket. Med behållarna kan barn veva
upp vatten och hälla i rännan, och vattnet tas emot
längre ner i rampen.

p
ram

ramp

ramp

ramp

Bäckstigen

Stora leken
p
r am

Räcke

Bäck
Lilla
leken

Lekbron, plan 1:400 (A3)

Räcke

Lekbron, principplan träbeläggning, 1:100 (A3)

Lekbron, sektion 1:200 (A3)
Referensbild vattenränna.

Längdsektion räcke med ränna, 1:100 (A3)

Referensbild tvärgående träbeläggning,
nätfyllt räcke med handledare.

Tvärsektion räcke med ränna, 1:10 (A3)
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FA S TA K O P P L I N G A R
STENBRON
Den gamla stenbron har ett värde som en lämning från det brukade jordbrukslandskapet som nu
ersätts med stadsbygd.
Stenarna i de be ntliga brofundamenten har
kalvat ut och behöver sättas om. Betongskivan
som utgör brons körbana föreslås ersättas med en
ny. Bron förses med räcke (se sidan 10).

Stenbron

Bron görs tillgänglig genom stigar som förbinder
bron med Bäckstigen respektive Parkpromenaden. Stigarna är belagda med stenmjöl, lika
Bäckstigen, och kan dras på skrå i slänterna för
att få tillgängliga lutningar.

Stenbron som den ser ut idag, med vackra brofundament av natursten.

handledare

handledare

Bäck

Stenbron, plan 1:400 (A3)

Stenbron, sektion 1:200 (A3)
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FA S TA K O P P L I N G A R
TRUMMAN
Vid övergången som benämns Trumman leder
idag en större betongtrumma vattnet under en
markväg som består av jordiga fyllnadsmassor
där det växer buskar och sly.
Trummans skick och markens bärighet undersöks vidare, och utformningen av kopplingens
anslutande stråk anpassas till bärigheten. Stråkets
bredd och eventuella pollare, för att hindra
fordonstra k, styr om endast gående eller även
elrullstolar och skötselfordon kan passera. Trumman kan förses med ett räcke, likt övriga räcken i
området, som i så fall grundläggs på fast mark.
Grusade stigar upp från denna koppling ses över
och dras vid behov på skrå upp i slänten för att få
tillgängliga lutningar.
I anslutning till trumman anläggs en sittplats på
västra sidan med utsikt över bäckravinen. Här
nns bänkar och bord, grillplats och ett sittvänligt trädäck som fungerar som stödmur i slänten.
Blommande lägre träd, som t.ex. fågelbär, planteras intill vistelseytan. Enstaka lekskulpturer i trä i
form av små djur gömmer sig intill vistelseytan.

B
C

A

C

A

B

Referenssbilder lekskulpturer
Trumman, plan 1:400 (A3)

gångväg, ev med räcken
jordmassor
trumman
Trumman sektion A, 1:200 (A3)

Trumman sektion B 1:200 (A3)

vattennivå
varierar

Träkonstruktion
Slänt
Trumman sittplats, sektion C, 1:200 (A3)
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ÄVENTYRSKOPPLINGAR
VAT T E N L E K E N
I anslutning till vattenleken föreslås olika typer
av övergångar. Till exempel en nättunnel som en
spännande och leksäker koppling över vattnet.
Den anläggs med sin gångyta minst 50 cm över
träbryggan så att små barn hindras att själva ta sig
in i tunneln.
Spänger ligger längs bäcken. Ibland får man
gå längs med bäcken och hitta sin egen väg.
Spängerna översvämmas vid högt vattenstånd.

ut öde

b äc
ke n

En vattenleken föreslås i planområdets norra del.
Här ska man kunna utforska bäcken och vattnet.
De esta aktiviteterna samlas till en bryggkonstruktion med räcken. Bryggan ska nås tillgängligt vilket är möjligt genom ett rampsystem i
trä som ansluter mot Parkpromenadens brygga. I
Vattenleken ska utrustning nnas som kan användas av alla, till exempel vattenpump/vattenskruv,
vattenbord och upphöjda vattenkanaler och utlopp. Ytor av nät/galler eller glas i kombinationer, infällda i träbryggan, tillåter att man betraktar
vattnet ovanifrån.
Träbryggan ligger så pass högt över mark att den
i normala fall inte ska översvämmas. Den är
omgärdad av ett räcke. Räcket är av samma typ
som i resten av området.

kanal
o
lekb
pum

Närmare vattnet föreslås ett vattenhjul, som kan
nås från stranden. Vattenhjulet nns på en brygga
som yter, se sektion. Flytbryggan pålas i hörnen så att den kan röra sig med vattenståndet. I
hörnen av ytbryggan görs hål för pålar som är
nedslagna i botten. Pålarna sticker upp ovanför
den högsta vattennivån, På så vis ligger bryggan
kvar men följer med bäckens vatten uktuationer.

rd

p

nät
a
ry gg
tr äb
nät

sittbänk
och bord

trädäck
nä

stig

el
ttunn

vattenhjul på
ytbrygga

spänger
Vattenleken planutsnitt, 1:200 (A3)
Vattenleken med spänger och koppling till parkpromenaden. Plan 1:400 (A3)
A

övergång spänger

A

spänger

bäck

ra m
p

yste
m

vattenleken, se
planutsnitt ovan
p ar
d en
e na
om
kp r

B

stig
trappa
B
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spänger

ÄVENTYRSKOPPLINGAR
VAT T E N L E K E N

Skruv eller pump
pumpar upp vatten.

Lekbordet tillgängliggör
utforskandet av vattnet.

Nättunnel över bäcken,en helt omsluten passage av nät för en säker
övergång. Gångytan kan göras av rep, nät eller trä.

Vattenkanaler i trä eller stål leder
vattnet vidare.

Uppsamlingskärl från vattenkanalen,
med ut öde tillbaka i bäcken

Vattenlek med mindre vattenhjul för lek
som sätts på ytbrygga.

Spängerna vid vattenleken, sektion A, 1:200

Vattenleken, sektion B, 1:200 (A3)

Trädäck

Pakrpromenaden bryggkonstruktion

Nättunnel över bäcken,
upphöjd plattform

Trädäck

Vattenhjul på ytbrygga
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ÄVENTYRSKOPPLINGAR
ÄNGEN
På den östra sidan av bäcken, längs Bäckstigen,
är en bra plats för odlingslådor att hyra eller låna,
kan ett område för odling utvecklas om önskemål
från boende nns.
Man kan ta sig ner på skrå i slänten och över
vattnet via mindre trädäck och spänger.
En samlingsplats anläggs på östra sidan av bäcken med bänkar och bord, grill och en träkonstruktion som tar upp höjdskillnaden. Från platsen har
man utsikt ner över bäcken. I anslutning hittar
Be ntligt utseende vid Ängen, i bakgrunden skymtar
den be ntliga odlingen.

Odling
Träkonstruktion

Bäckstigen

Ängen sittplats, sektion B, 1:200 (A3)

bäck

Inspirationsbilder på spänger.
lin
od

A

g

träkant

B

B
övergång med
spänger

sittplats
trappande
spänger i slänten

Ängen, plan 1:400 (A3)

Ängen, sektion A, 1:200 (A3)
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A

Referenssbild, cirkulärt trädäck.

ÄVENTYRSKOPPLINGAR
STENBROSPÄNGERNA
Spängerna vid Stenbron förbinder den fasta
kopplingen Stenbron med en gång- och cykelbro
söder om denna.
Spängerna gör det möjligt att röra sig nära
vattnet, på överdämningsytorna i bäckens kanter. Spängerna trappas för att följa bäckravinens
lutning, och möjliggör att man kommer upp
för slänten. Delar av spängerna kan komma att
översvämmas vid högt vattenstånd.

Stenbrospängerna, plan 1:400 (A3)

stenbron

n

spänger

bäck s
t ige

par kpro menade
n

bäck

Spängerna möjliggör att röra sig nära vattnet.
Enkla spänger, referensbilder.

föreslagen gång- & cykelbro
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ÄVENTYRSKOPPLINGAR
K YR K R AVI N E N
Kyrkravinen är området mellan det nya
bostadsområdet och kyrkogården.
På kyrkogårdssidan föreslås en kontemplativ
sittplats som omgärdas av en låg häck och blommande småträd. Här kan man sitta i fred och
skåda ut över träden och bäcken. En omgärdande
träkonstruktion tar upp höjdskillnaden.
På bäckens motsatta sida nns en vistelseyta med
sittplatser och grillmöjlighet.

B

bäckstigen
sittplats

trädäck

B

hoppstenar

A

Blommande, lägre träd t.ex. prydnadsäpple eller -körsbär
omgärdar den kontemplativa sittplatsen på kyrkosidan.

A
sittplats
med grill

bäck

Kyrkravinen, plan 1:400 (A3)

Ungefärligt läge för sittplatsen på kyrkogårdssidan.

Träkonstruktion
Hoppstenar
Kyrkravinen, sektion 1:200 (A3)
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Häck

Bäckstigen

Kyrkravinen sittplatser, sektion 1:200 (A3)

MÅL PUNKTER
Målpunkter längs bäcken nns på era ställen,
och är beskrivna under respektive sida. Vattenleken, Lekbron och sittplatser längs stråken är
exempel på sådana målpunkter. Målpunkter i området som inte beskrivs i det fördjupade programmet är till exempel torg och vistelseytor i den nya
stadsdelen.
På följande sidor beskrivs målpunkterna
Odlingarna samt Stora och Lilla leken.

MÅL PUNKTER
ODLINGARNA
Det nns en be ntlig odlingsyta placerad vid
den nya kopplingen Ängen, se föregående
sida.
Den nya odlingen placeras i områdets norra del, på den östra sidan invid be ntliga
bostäder. Odlingarna ska vara öppna och det
ska vara möjliga att promenera mellan odlingsglådorna/lotterna.
Odlingslådorna utformas på ett sammanhållet
sätt i trä med grusade gångar mellan.
Den be ntliga odlingen kan ges en mer permanent karaktär och utvecklas med era
odlingslotter.

Ny odling

Be ntlig odling
yttas eventuellt)

Referensbilder odlingslådor i trä.
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MÅL PUNKTER
STORA LEKEN
Stora leken nns i områdets norra del, längs parkpromenaden, på den västra sidan av bäcken. Det
nns era sätt att enkelt ta sig över bäcken och
nå lekplatsen, till exempel via bil-bron som också
rymmer gående och cyklister, eller via Lekbron.
Stora leken är tänkt att rymma lekredskap för
barn i alla åldrar. Har ska också ytor nnas för
vistelse på olika sätt, samt aktiviteter för större
barn och ungdomar. Här nns ytor för cykling,
skate och parcour, en scen, en bollpan och en
klätterställning. Det nns också sandlek och gungor, lekhus och kojor. Det nns gott om sittplatser under träden på bänkar med eller utan bord och
på trädäcken.

Bollplan
Bänk
Stora leken, sektion A, 1:200 (A3)

Sittmöbel
Stora leken, sektion B, 1:200 (A3)

Lekhus

Småbarnslek

Sittplatser under tak, referens från Umeå “Årstidernas park”

Klätterlek för olika åldrar.
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Upphöjd scen

Trädäck upphöjt

Lekyta

Trädäck upphöjt med tak

Målad asfalt för lek, cykling etc.

Lekhus med olika uttryck.

Bollplan med stängsel, plats för olika bollsporter och lek.

MÅL PUNKTER
STORA LEKEN

Stora leken, plan 1:400 (A3)

B

Sandlek

Trädäck
Lekbron
Parkpromenaden
Trädäck
Scen

A

Tak
B
Sandlek

Bänk

Lekhus
Gungor
i sand

A
Bollplan, gräs eller
grus/stenmjöl

Asfalt med målade slingor
för cykling, skate etc.

Klätterlek i
sand eller bark

Bänk

Sittplatser

Sittplatser

Låga sittmurar
mot gata
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MÅL PUNKTER
LILLA L EKEN
Lilla leken förbinds med Stora leken genom kopplingen Lekbron, beskrivet på föregående sidor.
Lilla leken riktar sig främst till yngre barn och
är ett bostadsnära alternativ till Stora leken. Här
föreslås gungor och sandlek, samt sittplatser vid
bänkbord under träden och på trädäcket i kanten
av sandleken.

Referensbild bearbetat trädäck att sitta och leka på

Referensbild klätterlek för mindre barn

Lilla leken, plan 1:400 (A3)

Lekbron

Bäckstigen
bef. byggnad
gräs

Sandlek

Trädäck

Lilla leken, sektion 1:200 (A3)
gungor

sittplatser
trädäck
sandlek

Bäckstigen

gångbana
körväg

22

Sittplatser

Gungor

VA L L E N O C H E N T R É
En vall ska anläggas utmed väg 292 för att utgöra
skydd vid eventuell brand vid olyckor med fordon som fraktar farligt gods.

n
lle
Va

Ett plank ska byggas på toppen av vallen. Det
föreslås utföras med stående träpanel, utan lister
eller mönsterverkan. Stolparna bör inte framträda
utan döljs i möjligaste mån av panelen. Planket
föreslås målat med matt slamfärg, i en mörk
kulör som är grå eller brun.
En del av Parkpromenaden löper längs vallen
i norr. Promenaden löper ibland högre upp på
vallen och ibland mer skyddat längre ner mot
villorna.

len
Va l

Träd och buskplanteringar föreslås på vallen.
Bakom planket föreslås större träd i en rak rad,
planterade med jämna avstånd, men med avbrott
i raden. Avbrotten gör det möjligt att plantera träd
även på utsidan av planket, då träd på båda sidor
av planket inte bör stå nära varandra på grund av
brandrisken. Från väg 292 syns den övre delen av
de stora träden på insidans kronor.
Vallens utsida föreslås planteras med buskar, låga
marktäckande respektive något högre, i större
områden. De höga och låga buskarna byts av, och
växlingen mellan höga och låga växter blir tätare
ju närmare en entré till det nya bostadsområdet
området man be nner sig. För att förstärka
huvudentrén förslås även er trädrader här.
Trädraden börjar innan planket, och fortsätter
efter att planket tagit slut, vilket leder till att
plankets betydelse tonas ned. Trädraden gör ett
uppehåll där planket gör ett avbrott vid dagvattendammen, för att öppna upp för vyn in mot
bäcken. I detta område sker nyplantering av träd,
närmast bäcken planteras inhemska arter som
björk och al.

väg

dike

vall

plank

trädrad

parkpromenad

Principsektion som visar Vallen med Parkpromenaden bakom planket.
Parkpromenaden rör sig upp och ned i grönområdet mellan planket och bostäderna.

bakomliggande högre trädrad
lägre träd framför planket
plank

vall med plantering i glesare repetitioner

vall med plantering i tätare repetitioner

entré in mot nya
bostadsområdet
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VA L L E N O C H E N T R É

Huvudentré
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Entré
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