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GATURUMMETS GESTALTNING 
Gatorna kantas på den södra sidan av träd vilka sätts i planteringsytor med ett c-c på 
15 m, med kantstensparkering där emellan. Gångbanor finns på gatornas båda sidor, 
med en rad av belysningsstolpar placerade på trädsidan.  
 
Förgårdsmarken utförs som upphöjda privata uteplatser på kvarterens södra och 
västra sidor. Förgårdsmarken ska vara tillräckligt bred för att kunna planteras utanför 
balkongernas utbredning. Mot gatumarken avgränsas uteplatsen med hjälp av en 
betongmur med krönsten av svensk, mellangrå granit. Räcken ska vara 
genomsiktliga. Uteplatsernas grönska ska vara tillgodo för gaturummet och murarna 
får därför inte vara högre än ca 1,3 m. Om högre höjder krävs kan förgårdsmarken 
terrasseras. Förgårdsmarken på kvarterens norra och östra sidor kan utföras 
smalare. När murar vetter mot parken ska de utformas med stor omsorg och ha 
någon form av spår av Gustavsbergs keramiska historia, där Gustavsbergsblått NCS 
S 4050-R80B är ett inslag.  
 
 
Markmaterial, utrustning 
Trottoarer och kantstensparkering beläggs med betongplattor, medan körbanor 
asfalteras. Samtliga kantstenar i fabriksområdet ska vara av granit. 
Runt träden placeras stamskydd, till exemepel JOM 510108 från Järn i offentlig miljö. 
 

 
JOM stamskydd 510108, Järn i offentlig miljö 

 



   

Möbler, skräpkorgar, cykelställ, belysningsstolpar och annan utrustning av metall ska 
lackeras i en karaktäristisk kulör som ska vara samma inom hela fabriksområdet, 
exempelvis oxidröd RAL 3009. Utrustning och möbler ska vara av en enkel men 
formstark design. 
 
 
Växtmaterial: 
Fabriksområdets gator ska på ena sidan kantas av träd. Det ska vara ett robust träd 
med friskt bladverk som tål gatumiljö, med en storlek anpassad till den omgivande 
bebyggelsens skala. Som stomträd kan exempelvis silveroxel användas. Intill 
byggnader i större skala, såsom badkarsfabriken, kan större träd som robinia eller 
lönn ʼClevelandʼ användas. I de mindre tvärgående gaturummen, gränderna, och på 
andra enstaka platser planteras blommande träd av mindre storlek, exempelvis 
magnolia eller prydnadskörsbär. Samtliga träd ska vara av kvalitet högstam, med 
stamomfång på minst 20-25 för de större och 18-20 för de mindre. Träd med E-
plantestatus ska användas där det finns för arten. För att ge gatuträden optimala 
växtbetingelser placeras de i en planteringsyta av marktäckare, tex. waldsteinia eller 
näva. Växtbäddarna för träd ska ha ett jorddjup på minst 80cm, och planteringsjorden 
ska vara av E-kvalitet eller likvärdigt. Där planteringsytans area uppgår till mindre än 
4 m2 ska skelettjord användas under den hårdgjorda ytan intill trädet.  
 

   
Silveroxel, Sorbus incana  Japansk magnolia, magnolia Kobus 
 
 
 



   

Övergångar: 
Vid några platser korsas parken och gatunätet. Här ska parken råda över gatorna, 
gående och cyklister råda över biltrafik. Flera åtgärder krävs för att göra 
övergångarna säkra och tillgängliga. De ska vara upphöjda och görs taktila. 
Övergångarna belyses särskilt och god sikt ska råda, träd ska vara uppstammade 
och undervegetationen låg. För att bromsa upp rörelserna från parken kan pollare 
placeras just innan övergången. Dessa ska dock placeras med ett avstånd som 
möjliggör framkomlighet för räddningsfordon. Stor omsorg ska läggas i utformningen 
av övergångsytorna. 

  
 
 
 
FABRIKSPARKEN: 
Genom hela området löper Fabriksparken som binder samman de norra och södra 
delarna i den nya stadsdelen samt knyter området till hamnen och Farstaviken. 
Fabriksparken erbjuder ett skyddat och lugnt promenadstråk med aktiviteter för alla 
åldrar. Ytor för lek varvas med blomstrande platser för vila och här skapas många 
möjligheter till möten. Det ska även gå att cykla i parkstråket, men det sker på de 
gåendes villkor. Cykling i högre hastighet hänvisas till cykelbanorna runt 
fabriksområdet. Parkens mått varierar efter sträckan, men hålls samman genom en 
stark utformning och enhetliga material. De kringliggande bostädernas grönskande 
förgårdsmark breddar parkrummet och ger ytterligare liv åt stråket.  



   

 
 
Parkstråket delas in i avsnitt, där de smalare delarna benämns Stråk, det bredaste 
partiet Parken och en underbyggd, mer hårdgjord del Torget. 
 
 



   

 

 
 



   

 
Material  
Kreativitet, flexibilitet och modernitet ska genomsyra valet av material i parken. 
Markbeläggningen ska möjliggöra olika typer av aktivitet, vara tillgänglig och ha ett 
estetiskt värde. Den utgörs av en stomme i tre delar: Centralt finns ett hårdgjort stråk 
av platsgjuten betong, med ett infällt mönster som både sätter gångstråkets form och 
kan utnyttjas till att skapa funktioner av olika slag. Det hårdgjorda stråkets bredd är 
aldrig smalare än tre meter, men utformas som en serie av ytor istället för en 
gångväg. På aktivitets- och lekytor angränsande till betongytan läggs kulört 
gummiasfalt som gjuts på plats. Gummiasfalt och betong kompletteras av 
sammanhängande gräsytor som utgör den tredje delen av parkens golv.  
 
På flera platser kantas parken av upphöjda uteplatser som vänder sig ut mot 
parkrummet. Murarna som här möter parken ska utformas med stor omsorg och ha 
någon form av inslag av Gustavsbergs keramiska historia, där Gustavsbergsblått 
NCS S 4050-R80B är ett inslag.  
 
Övergångar mellan park och gator 
(Se under gaturummets gestaltning) 
 
Lek och aktiviteter 
I parken ska finnas plats för olika typer av lek och aktiviteter för alla möjliga åldrar. 
Aktivitetsytorna ska finnas som en sekvens genom hela parken och gärna kunna 



   

utnyttjas på flera olika sätt. Ytorna ska vara integrerade med varandra och med 
lugnare sittytor för att också fungera som mötesplatser. 
 
Lekytor med särskild lekutrustning ska präglas av fantasi, experimentlusta och tala till 
flera av människans sinnen. Lekutrustningen ska vara en del av samma formspråk 
som övriga parken; inspirerande och roligt för barnen, nyskapande, gediget och 
vackert att se på. Den ska kännas som en del i parkens helhet och passa in i 
karaktär och material. Lekytorna får gärna utformas i samarbete med en konstnär. Ett 
exempel på lekutrustning som både har ett skönhetsvärde och ett högt lekvärde är 
Ingegerd Harvards eller Beatrice Hanssons lekskulpturer.  
 
Utrustning 
Fabriksparkens utrustning ska vara lekfull och mångsidig, men gedigen och av god 
kvalitet. Formspråket ska vara industriellt, kraftfullt och gediget och samtidigt enkelt, 
lättsamt och kontrastera vackert mot grönskan. Parken ska genom sin möblering 
göra det möjligt för människor att mötas, vistas och ska kunna användas av alla på 
olika sätt. Möbler ska gärna fungera både som sittplats och som ”lekutrustning”, 
såsom bänken Villette från Escofet. 
 
Belysningen ska utformas med tanke på god ljuskvalitet och ha armaturer och stolpar 
med starkt estetiskt uttryck som speglar Gustavsbergs industriella historia. Med 
fördel används stolpar med flera armaturer som belyser platser på ett bra och 
spännande sätt. 
 
Växtmaterial 
Fabriksparkens växtlighet ska genomgående vara frisk, grönskande och frodig. Den 
ska vara områdets lunga och gröna nav. Det ska finnas träd, blomstrande 
planteringar och gräsytor i avgränsade ytor som följer parkens formspråk och som 
skapar skilda rum för olika aktiviteter. Undanskymda platser och buskage som 
skymmer sikt ska undvikas, det ska vara genomsiktligt och öppet för att skapa en 
trygg miljö. Därför används främst uppstammade träd och buskar, tillsammans med 
perenner och låga buskar, som skapar rumsindelningen. I parkens växtmaterial finns 
en röd tråd i form av vissa karaktärsträd och buskar som återkommer, men parkens 
skiftande karaktär avspeglas också i växtvalet.  
I de smalare delarna, ”Stråk”, samverkar planteringarna med de närliggande husen. 
Här är växterna sammanhållna och arkitektoniska i sitt uttryck och skapar ett grönt 
rum tillsammans med uteplatserna. De gröna väggarna förstärks med klätterväxter 
där detta är möjligt. Exempel på växtmaterial i stråken är bokhäckar, naverlönn och 
klätterhortensia. Där parkrummet öppnar upp sig och blir bredare, ”Parken”, finns 
plats för större lövträd med spännande karaktär som tillsammans bildar ett litet 
arboretum. Vanligare träd som silverlönn och prakthäggmispel blandas med mer 
exotiska arter som till exempel gleditsia och snödroppsträd, med underplantering av 
låga buskar som tuvsnöbär. Gräsytorna och de hårdgjorda aktivitetsytorna ramas in 
av fält med grönskande och blommande planteringar. I parkens fortsättning i riktning 
mot hamnen, där parken är underbyggd mer hårdgjord, ”Torget”, är planteringarna 



   

mer begränsade. Mindre prydnadsträd och perennytor utgör smycken intill lekytor 
och sittplatser. Växterna är tåliga med tydlig karaktär, som exempelvis körsbär och 
lavendel. 
Samtliga träd ska vara av kvalitet högstam, med stamomfång på minst 20-25 för de 
större och 18-20 för de mindre. Fristående buskar ska vara av solitärkvalitet med 
topphöjd på min 200-250, i större sammanhängande buskage ska buskkvalitet 
användas. Träd och buskar med E-plantestatus ska användas där det finns för arten. 
Perenner ska vara av A-kvalitet, och solitär där det finns att tillgå. Växtbäddarna för 
träd ska ha ett jorddjup på minst 80cm, för buskar och perenner minst 45 cm. 
Planteringsjord av E-kvalitet eller likvärdigt ska användas. 
 
Gräns mot verkstaden 
På östra sidan av det stora centrala parkrummet ligger idag en bilverkstad, vars tomt 
i en framtid kan komma att bebyggas med bostäder. I utformningen av de 
angränsande ytorna ska hänsyn tas till en eventuell framtida ombyggnad, samtidigt 
som utformningen ska vara gedigen och ha ett skönhetsvärde. Då en nivåskillnad 
råder idag anläggs en stödmur i betong mot bilverkstaden. Mot parken, ovanpå och 
framför muren anläggs ett plank som målas i områdets signumkulör.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


