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Idrottsparken med Gustavsbergs centrum i förgrunden

Inledning
Syfte och funktion

Syftet med gestaltningsprogram-
met är att säkerställa kvaliteter på 
byggnader och utemiljö utöver de 
som anges i detaljplanen. 

Målet är att skapa ett sammanhål-
let område med en tydlig struktur 
och enhetlig karaktär.

Gestaltningsprogrammet ska vara 
ett stöd för alla inblandade under 
hela processen från detaljplan, 
och projektering, till bygglov och 
genomförande. 

Bakgrund

Idrottsparken i Gustavsberg lig-
ger alldeles intill Gustavsbergs 
centrum och naturreservatet 
Ösbyträsk. 

Området som är cirka 14 hektar 
stort och  rymmer allt från bandy 
och ishockey till bad och tennis. 
Här fi nns också entrén till natur-
reservatet.

Området har vuxit fram över lång 
tid. Det upplevs vildvuxet och 
oordnat med stora hallar, trånga 
passager och otydliga stråk. 

Men här fi nns också fl era kvalite-
ter att bygga vidare på såsom det 
natursköna läget med både vatten 
och skog alldeles inpå området. 

Här fi nns centurm alldeles runt 
hörnet med service och kommu-
nikationer.

Ny detaljplan

Den nya detaljplanen över 
idrottsområdet är ett led i att 
binda ihop de centrala delarna av 
Gustavsberg och skapa en helhet.

Tanken är att vända en negativ 
utveckling av området och istället 
uppnå en positiv stadsutveckling. 

Syftet med detaljplanen är att 
utveckla området till en attraktiv 
miljö där förutsättningarna för 
idrotts- och föreningslivet i kom-
munen stärks.

Den nya detaljplanen kommer i 
mångt och mycket att bekräfta 
den befi ntliga markanvändningen 
men på vissa platser görs juste-
ringar av olika slag för att möjlig-
göra en bättre funktionsuppdel-
ning och för att tydliggöra stråk 
och entréer.

Läsanvisning

Gestaltningsprogrammet är gene-
rellt och övergripande. Planer och 
sektioner är principiella. Bilder i 
programmet är bland annat tagna 
i Gustavsberg och inspirationsbil-
derna är tänkta att visa en fram-
tida karaktär.

För fl er detaljer kring belysning 
se övergripande belysningspro-
gram för hela Gustavsberg.
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Illustrationsplan Idrottsområdet

Förklaringar

detaljplanegräns

gräns för naturreservat

stråk

entré till området

befi ntlig byggnad

planerad byggnad

utökad byggrätt

befi ntlig byggnad utanfär plan-
området

Illustrationsplan
Tillgänglighet och trygghet

Gustavsbergs idrottsområde ska 
vara tillgängligt och tryggt att 
vistas i för alla. 

Befi ntlig vegetation gallras och 
nya träd med upphöjd krona fö-
reslås. Befi ntliga och nya plan-
teringar och buskar får inte vara 
högre än ca 1 meter. Nischer och 
gömslen intill byggnader får inte 
förekomma. 

Tillgänglighet ska följa kom-
munens riktlinjer med tanke på 
lutningar, räcken och ramper. 

Gång- och cykelstråk och parke-
ringar ska vara väl upplysta. 

Gående, cyklister och bilister ska 
färdas i samma nivå. Korsningar 
ska utformas på de gåendes vill-

kor. Separata gång- och cykel-
stråk ska fi nnas längs lokalgatan 
och genom parkeringarna. 

Längs stråk och i parker placeras 
belysningen strategiskt för att 
lysa upp hela miljön och inte bara 
gångvägar. Se vidare belysnings-
program för hela Gustavsberg.

Entréer

Flera platser fungerar som entréer 
till idrottsparken. Entréer och 
passager ska vara tydligt marke-
rade med skyltar och ett skyltpro-
gram bör tas fram.

Skyltar med kartor och texter gör 
det enkelt att hitta. 
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Sektion lokalgata

Lokalgatan (principsektion A) är 
13 meter bred exklusive förgårds-
marken. Gatan har en karaktären 
av stadsgata med ett tydligt och 
grönt gaturum.

Den planerade bostadsbebyggel-
sen (utanför planområdet) möter 
gatan med en gröngjord förgårds-
mark. 

Förgårdsmarken avgränsas mot 
gatan med en lägre häck och 
mindre blommande entréträd 
och planteringar. Här fi nns plats 
för ett mindre cykelställ och en 
entrébänk. En viktig plats för 
möten. 

Intill förgårdsmarken löper en 
gång- och cykelväg. Gångvä-
gen beläggs med plattor för att 
separera gångbanan tydligt från 
cykelvägen. 

Längs körbanan löper kantstöd av 
granit.

Gaturummets gestaltning

planerad bostadsbebyggelse utanför planområdet förgårdsmark GC-väg körbana gatuträd/marktäckande växt
2,5 4 6 3

A

Lokalgatan kantas av gatuträd på 
den sydöstra sidan. Under träden 
planteras marktäckande växter 
alternativt klippt gräs.

Träd och växter

Gatuträd: ex. lönn, lind eller 
vitoxel.

Marktäckande växt under träd: 
ex. näva, storfryle, daggkåpa som 
är härdiga och tåliga perenner.

Planteringsgropar under träd ska 
vara i sammanhängande stråk om 
möjligt.

Markbeläggning

Plattbelagd gångväg: ljusgrå 
betongplattor.

Cykelväg: asfalt

Körbana: asfalt

Principsektion A, Lokalgata

Storfryle en frodig marktäckareLönn som gatuträd skapar tydligt rum

Sektionshänvisning sektion A lokalgata (nedan) och sektion B gata/parkering (se nästa sida)

Kantsten

Kantsten längs körbana och plan-
teringar: granit.

Möbler och utrustning

Möbler och utrustning ska ha en 
enhetlig karaktär. Material, form 
och färg ska bilda en samman-
hängande helhet. Nedan visas 
förslag på markutrustning i ek 
och stål i ljusgrå kulör.

Belysning

Belysning: se övergripande be-
lysningsprogram för hela Gus-
tavsberg.

Exempel på sammanhållen möblering av den yttre miljön. Bänk, bord och soffa från Vestre. Papperskorg, cykelställ och pollare från Veksö.

B
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parkering gatuträd/mark-
täckande växt

gc-väg körbana gatuträd /mark-
täckande växt

parkering träd/marktäckande växt
3 3 5,5 3

Principsektion gata genom parkering (sektionshänvisning B se föregående sida)

Sektion gata/parkering

Angöring till parkering vid ten-
nishall och bad sker på en gata 
som är 14,5 meter bred ((sek-
tionshänvisning B se föregående 
sida). 

Även här ska gatan ha en tyd-
lig karaktär av stadsgata med 
gatuträd. Detta skapar en tydlig 
trafi kmiljö för både oskyddade 
trafi kanter och bilförare.

Gatuträden bildar ett tydligt och 
grönt rum. På båda sidor ligger 
markparkeringar och på den syd-
västra sidan ett parkeringshus.

Även på parkeringar föreslås träd 
för att skapa mindre rum. Under 
träden planteras marktäckande 
växter.

Intill den sydvästra parkeringen 
anläggs en gång- och cykelväg. 
Gångvägen beläggs med betong-
plattor för att tydligt skilja sig 
från cykelvägen. 

Totalt kan parkeringen rymma 
uppemot 350 bilar vilket innebär 
en mängd bilrörelser i området.

Det är av största vikt att oskyd-
dade trafi kanter kan känna sig 
trygga och säkra.

Gatan bör inte korsas av tvärgå-
ende trafi k. Här föreslås därför en 
in/utfart till det sydvästra parke-
ringsområdet. 

Längs körbanan löper kantstöd av 
granit. För att ytterligare markera 
parkeringsplatserna kan de t.ex. 
målas i en kraftig färg.

Träd och växter

Alla träd och växter är valda 
med den omgivande naturen som 
inspiration.

Gatuträd (1): ex. silverlönn eller 
vitoxel.

Träd på parkering (2) ex. lönn, 
turkisk trädhassel.

Planteringsskydd på parkering Karaktärsfulla stammar i trädlunden Klättervildvin på berget

Trädlund (3): fl erstammiga 
glanskörsbär eller näverhägg 
markerar entrén till området.

Träd vid tennisentré (4): ex. 
himalayabjörk, körsbär eller apel 
som har en tydlig karaktär.

Marktäckande växt under träd: 
ex. näva, storfryle, daggkåpa som 
är härdiga och tåliga.

Planteringar på parkeringar av-
gränsas med planteringsskydd.

Klätterväxter vid bergsskärning 
(5): självklättrande vildvin.

Planteringsgropar under träd ska 
vara i sammanhängande stråk om 
möjligt.

Markbeläggning

Plattbelagd gångväg och entréer: 
ljusgrå betongplattor

Cykelväg: asfalt

Körbana: asfalt

Parkeringsplatser: asfalt med vit 

Betongplattor på marken och himalajabjörk föreslås markera tennisentrénMålad parkering visar var bilarna ska stå

markeringsmassa alternativt mar-
keringsmassa i kraftigare kulörer.

Kantsten

Kantsten längs körbana och 
planteringar:granit

Möbler och utrustning

Se lokalgata.

Belysning

Belysning se övergripande belys-
ningsprogram för hela Gustavs-
berg.

1 2
3

4
2

5
Hänvisning till delområden med siffror
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Skatepark

Funktionsbeskrivning 

Skateparken (SWECO arkitekter) 
är placerad på en kulle mellan 
Musikens hus och de två mindre 
byggnaderna som inrymmer om-
klädningsrum. 

Skateparken är utformad i betong  
för Bowlride- och Streetåkning. 

Gestaltningen har anpassats till 
omgivande natur för att bli en väl 
integrerad del i miljön. Flyttblock 
från istiden har bevarats och 
integrerats i anläggningen liksom 
omgivande vackra tallar.

Trygghet

Då många rör sig i området känns 
det viktigt att kunna försköna 
området men också bidra till en 
ökad känsla av trygghet. Därför 
har det i samband med skate-

parksprojektet avsatts medel för 
konstnärlig utsmyckning i form 
av konstbelysning. En berghäll i 
anslutning till skateparken kom-
mer att slipas och poleras till en 
gnistrade diamant.  Kvällstid 
kommer denna att punktbelysas 
med hjälp av en projektor. Hällen 
blir ett blickfång men skall också 
användas av skateåkarna och ingå 
som en del i parken. 

Vegetation

Området har ett vackert tallbe-
stånd. Några av träden har valts 
ut och kommer att belysas effekt-
fullt och därmed bidra till skön-
hetsupplevelsen i området

Belysning

Belysning se övergripande belys-
ningsprogram för hela Gustavs-
berg.

Skiss över skatepark gjord av Sweco.

Röd markering visar skateparkens läge
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Aktivitetspark

Aktivitetsparken består i huvud-
sak av två delar som båda ligger i 
anslutning till naturreservatet och 
en tillgänglighetsanpassad spång 
som runt Ösbyträsk.

Den västra delen är ett utomhus-
gym mellan badhuset och vattnet. 
Den östra delen är en äventyrslek. 

Idéen bakom båda delarna byg-
ger på motionstemat inspirerat av 
naturen.

Bra belysning är viktigt i både 
utegymmet och aktivitetsparken 
för  öka tryggheten och säkerhe-
ten.

Utomhusgym

Här fi nns möjlighet att ordna 
platser för uppvärmning och 

olika typer av motionsredskap 
som stockar att lyfta och stubbar 
att balansera på. 

Redskapen ska vara rustika och 
utförda i naturmaterial.

Äventyrslek

Leken anpassar sig efter det 
befi ntliga landskapet med skogs-
backen, dalgången och vattnet. 

Lekplatsen ha en egen identitet 
och tydlig karaktär. En ny viktig 
målpunkt i idrottsområdet.

Lekredskapen inspireras 
formmässigt av skogens träd, 
stenar och stubbar men utförs i 
kontrasterande material som t.ex. 
metall.  

Material från platsen kommer 
igen i leken  som varmt trä, kall 
sten, mjuk sand och svalkande 
vatten. 

Den befi ntliga rampen byggs till 
och gör delar av lekplatsen och 
strandleken tillgänglig för alla. 

Alla redskap föreslås utformas på 
ett sådant sätt att lekplatsen upp-
fyller kraven för leksäkerhet. Un-
der klätterlek och gungor beläggs 
marken med fallskyddsunderlag i 
form av sand eller bark.

Platsen belyses både med allmän-

Illustrationsplan, tema landskapsarkitekter

Röd markering visar aktivitetsparkens 
läge

Badhus
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belysning och med effektbelys-
ning. Endast ljuskällor som inte 
bländar får användas. 

Bra och spännande sittplatser 
för både föräldrar och barn ska 
fi nnas. Sittplatser med vackra 
utblickar mot skogen och vattnet. 

Porslinsmönster från Gustavs-
bergs porslinsfabrik knyter sam-
man äventyrsleken med andra 
parker i Gustavsberg. 

Rampen

Rampen utförs i samma material 
och stil som den befi ntliga i trä, 
se bild nedan. Alla ramper är 
tillgänglighetsanpassade.

Rutschkana

Den slingrande rutschkanan har 
en stomme av samma slags trä 
som rampen och anpassar sig 
efter naturens topografi .

Labyrint

Den tillgängliga labyrinten utförs 
i trä med pålar i olika höjder som 
skapar täta väggar och fönster 
med utblick över platsen. 

Vindlande trappa

Den vindlande trappan utförs i trä 
och leder upp i skogen. Trappan 
kan gå upp, ner och ha vilplan 
där trappan svänger.

Branter

På branter sätts handtag för att 
skapa klätterväggar som är inte-
grerade i landskapet.

Klätterträd

Klätterträd av metall placeras på 
strategiska ställen. Ett snabbt sätt 
att få ett fungerande klätterträd 
som samtidigt ger lekplatsen en 
speciell och lekfull karaktär.

Små sjöar

Speglar i okrossbart spegelglas 
placeras ut som små sjöar längs 
stigen och i skogen. 

Spegelskog

En skog av speglar i okrossbart 
spegelglas placeras så att effekten 
blir en spännande och tät skogs-
labyrint.

Stenar och stubbar i metall

Stenar och stubbar i metall skapar 
sittplatser och klätterobjekt.

Tampar

Tampar sätts upp på lämpliga 
bergväggar för klätterlek.

Sandlek

En rejält tilltagen sandlek place-
ras i anslutning till rampen och 
under klätternäten. Formen på 

sandleken följer höjdkurvorna 
och integreras i platsen på ett 
naturligt sätt.

Nät

Nät med hängande tampar pla-
ceras i korsningen mellan den 
befi ntliga rampen för att utnyttja 
höjdskillnaden mellan ramp och 
lekplats.

Samlingsplatser

En sluten samlingsplats byggs i 
trä där förskoleklasser kan samlas 
till exempel för högläsning.

Kompisgungor

Stora kompisgungor placeras i 
nedre delen av lekplatsen med 
utsikt över sjön.

Bryggor

Bryggor i trä med staket av tam-

par ger vattenkontakt och en mer 
avskild sittplats i anslutning till 
lekplatsen.

Utsiktstorn

Ett utsiktstorn byggs på platsens 
högsta punkt med vid utsikt över 
viken.

Porslinsmönster 

På platser där det är lägre tempo 
integreras mönster från Gustavs-
bergs porslinsfabriks produk-
tion - till exempel i spången, på 
sittmöbler.

Entré

En tydlig och välkomnande entré 
som liknar ett grenverk markerar 
platsens olika delar. Entrén utförs 
i metall som de andra skogsrela-
terade lekobjekten.

Tillgänglighet

Större delen av äventyrsleken är 
tillgänglighetsanpassad genom en 
ramp som byggs på den befi ntliga 
rampen runt sjön. 

Trygghet

Platsen för äventyrsleken och ut-
omhusgymet är vald ur trygghets-
synpunkt. Området ligger nära 
badet och tennisen där det samlas 
mycket människor vilket skapar 
trygghet.

Vegetation

Den befi ntliga vegetationen på 
platsen utnyttjas. Marklov krävs 
för fällning av större träd.

Belysning

Belysning se övergripande belys-
ningsprogram för hela Gustavs-
berg.

Befi ntlig ramp vid Ösbyträsk Stenar och stubbar i metall att klättra påKlätterrep på berghällFöreslagen ramp med räcke inspirerat av  
skogens träd

Trappor och tillgänglighetsanpassade 
ramper leder ned till vattnet

Med naturen som inspirationskälla
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Parkeringshus

På Ekvallens idrottsområde, i an-
slutning till taket över utomhus-
rinken byggs ett parkeringshus 
(AIX Arkitekter). Tanken är en 
byggnad för bilar, helt i trä. 

Entréer

In- och utfarten är belägen mot 
vägen till Gustavsbergsbadet. Via 
en bred ramp nås de övre planen. 

Ett skyltsystem annonserar anta-
let lediga p-platser inne i huset. 
Beräknat antal platser per plan är 
30.

Belysta gångvägar till olika delar 
av idrottsområdet ger närhet och 
tillgänglighet.

Våningsantal

Parkeringshuset byggs i tre nivåer 
som anpassas till terrängen. 

Fasader och tak

Det kläs utvändigt med faluröd 
träpanel och ribbverk. Trapphuset 
med sina hissar har stora glaspar-
tier för tydlighet och insyn. 

Fasaderna ska anknyta till utom-
husrinkens takkonstruktion och 
smälta in i den omgivande sko-
gen. 

Parkeringshuset kan få ett grönt 
tak med sedum och solfångare. 

Byggnadens pelare, bjälklag och 
stomme föreslås av limträ. 

Bilderna visar ett parkeringshus i kvarteret Ekorren, Skellefteå ritat av AIX arkitekter åt Setra Plusshus, foto: Per Myrhed

Röd markering visar parkeringshusets läge
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Tennishall

Tennisbyggnaden (AIX Arkitek-
ter) består av åtta separata hal-
lar. Två med läktare för publika 
arrangemang, två träningshal-
lar med full takhöjd samt fyra 
träningshallar med reducerad 
takhöjd. Hallarna förbinds med 
ett gångstråk i två plan. I anslut-
ning fi nns cafeteria, trapphus och 
hissar, reception/shop, omkläd-
ningsrum och en boendedel med 
fyrbäddsrum.

Sammanbyggt med Gustavs-
bergsbadet ordnas ett större gym 
och en konferensdel med utsikt 
mot Ösbyträsk. Tävlingshallarna 
står på pelare, under ordnas par-
kering och en passage ut i natur-
området.

Våningsantal

Tennisbyggnaden byggs i olika 
nivåer som anpassas till ter-
rängen. 

Entréer

Gångstråk och entréer har stora 
glaspartier. Tävlingshallarnas ut-
sida mot parkeringen förses med 
utsmyckning i form av bilder 
med tennismotiv. 

Fasader och tak

Hallarna kläs utvändigt med fa-
luröd träpanel. Byggnadsdelarna 
med boende, omklädning, cafete-
ria och konferens/gym utformas 
med träpanel i avvikande kulörer 
för att dela upp arenan i tydliga 
enheter.

Hallen kan ha gröna tak med se-
dum och solfångare. På taket till 
en av tävlingshallarna byggs en 
utomhusbana. 

Byggnadens pelare, bjälklag och 
stomme föreslås av limträ. 

Förklaringar

1. entré

2. tävlingshall

3. tävlingshall + utebana på tak

4-5. träningshall, höjd 7 meter

6-9. träningshall, höjd 5 meter

10. omklädning

11. övernattning, cirka 80 bäddar

12. Gym och konferens

Illustrationsplan, AIX Arkitekter

Röd markering visar tennishallens läge
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1. Skärmtak över isrink
2. Ishall
3. Omklädningsstugor

4. Badhus
5. Idrottshall
6. Tennishall

6. Tennishall  - klädd i ljusgul plåt och vita vindskivor

Befi ntliga byggnader

Byggnaderna i Idrottsparken 
hör till två kategorier, de som är 
klädda med träpanel i röd slam-
färg och de som är klädda i plåt 
eller plattor i en ljusare kulör. 

Taken varierar också med allt 
från sadeltak klädda med tegel-
pannor till relativt platta tak i 
papp. 

Förslag

För att området ska få ett en-
hetligt utseende bör husen få ett 
gemensamt uttryck. Förslagsvis 
bygger man vidare på röd slam-
färg och träpanel. 

Badhuset och sporthallen med sitt 

ljusare uttryck kan bilda utrops-
tecken i området och ha en av-
vikande färgsättning precis som 
idag. 

Den nuvarande tennishallen fasad 
föreslås få en ny fasad i likhet 
med ishallens för att bättre sam-
spela med denna byggnad. 

För att öka tryggheten runt hal-
len krävs att stora fönsterpartier 
monteras in samt att den utvän-
diga belysningen förstärks genom 
fasadbelysning. 

Vegetationen runt hallen ska gle-
sas ut för att skapa den öppenhet 
som var tänkt då en del av hallen 
skulle tas bort.

1. Skärmtak över isrinken - liggande träpanel målad i röd slamfärg
   - brutet sadeltak med svarta vindskivor

2. Ishall  - sockel av stående röd träpanel och överdel i röd plåt
 - fönsterbågar och vindskivor i vitt, hörn och vattenutkastare i svart

3. Omklädningsstugor  - stående röd träpanel
   - en byggnad med svart papptak och en med tegeltak

4. Badhus - fasaden är klädd i vita plattor och turkos kontrastfärg kring föns 
    ter- och dörrpartier

5. Idrottshall  - sockel av tegel och överdel av ljus plåt
  - relativt platt tak

Ombyggnad - Befi ntliga byggnader

Röda siffror hänvisar till byggnader enligt nedan


