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Översikt Fabriksparken
Fabriksparken
Fabriksparken är en ny kvarterspark i exploateringsområdet Fabriksstaden i de centrala delarna
av Gustavsberg. Parken löper genom hela Fabriksstaden och 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 samt innehar kvartersparkens kvaliteter och värden som lek, avkoppling och samvaro. Platser för lek varvas med platser med parkkaraktär för vila, här skapas många möjligheter till möten och aktiviteter för alla åldrar. Parkens
mått varierar efter sträckan, men hålls samman genom en stark utformning och enhetliga material.
Parkstråket delas in i avsnitt, där de smalare delarna benämns Stråk, det bredaste partiet Parken,
och en underbyggd, mer hårdgjord del, Torget.
Som grund för gestaltningen av parken är platsens historia som ett industriområde med tillverkning
av Gustavsbergs keramik. De olika delarna i parkstråket har fått namn från porslin som tillverkats
i Gustavsbergsfabriken som `Prunus stråket´, `Salix trappan´, Blå blom parken´ och `Aster torget´.
Som ett genomgående tema i parkstråket löper en dagvattenränna med inslag av blå keramik,
tanken är att associera till en tallriksbård i Gustavsbergsblått.
I området finns verkstäder för konstnärer och tanken är att de skall engageras i utformningen av
olika delar och objekt i parken som t.ex. lekskulptur i lekplatsen, utformning av torget och dagvattenrännan m.m.
Materialen i parken skall genomsyras av platsens historia som ett gammalt industriområde och andas modernitet, flexibilitet och hållbarhet. Markmaterial utgörs av platsgjuten betong, grus, gräs
och gummiasfalt. I byggda element som pergolor och bänkar är stommar gjorda i stål med inslag
av trä. Material från fabriken tas även omhand och återanvänds i parken som t.ex. chamotte,
porslinsskärv och runda flintastenar.
Gångstråket genom parken är ett viktigt sammanhållande element och varierar från ett smalare
till ett bredare mått där det i de bredaste delarna blir små platsbildningar. Materialet är grus i
Blå Blomparken samt Prunus stråket och platsgjuten betong vid korsningar, på Astertorget och i
Salixtrappan.
Vatten är ett genomgående tema i parken både med tanke på hållbarhet samt som ett estetiskt
inslag och också en resurs för lek. En öppen dagvattenränna i platsgjuten betong löper genom
hela parken där allt dagvatten från parken samlas upp. Dagvattenrännan breddas vid ett par
platser i Prunus stråket och i parken där den blir en plats för vattenlek. Längs Willhem Kåges gata
samlas dagvattnet i ett fördröjningsdike med fuktvegetation.
Växtmaterialet i parkstråkets olika delar är ett viktigt karaktärsskapande element och har gett de
olika delarna dess namn. Vegetationen är tänkt att ge en föränderlig och vild karaktär som skall
stå i kontrast till mer ordnade och byggda parkdelar av parken. Vegetationsytorna är mångskiktade med partier av präriekaraktär och ruderata inslag.
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Salix trappan

Salixtrappan
Salix trappan är en del av parken med stora nivåskillnader och flera entréer från fastigheter
som ansluter. Här löper ett rampsystem samt en åsnetrappa upp genom parken och skapar
ett tydligt formspråk i zick-zack. Dagvattenrännan har här en lutning som vid mycket regn kan
skapa vattenrörelser. För att ta upp nivåskillnader i vegetationsytor formas skarpa slänter för att
få ett spännande skulpturalt uttryck. I slänterna planteras marktäckande växter och på de större
planare ytorna planteras gräs.
Material i rampen är i platsgjuten betong och åsnetrappan med sättsteg i stål och plansteg
av marksten i betong.
Växtmaterialet är karaktärsskapande och har gett namn till parkdelen. En Salix art kombineras med en art med en hängande växtform. Vid södra och norra entrén till Salixtrappan finns
ytor med perenner i starka färger.
Träd Salix petandra – jolster, Laburnum x watereri `Vossii´ – hybridgullregn
Perenner Sedum x telephium – kärleksört, Echinacea purpurea – röd rudbeckia, Molinia caerulea – blåtåtel

Branta slänter skapar skulpturala former

Ånsetrappan görs av sättsteg i stål och plansteg i betong

Hängande växtformer med gullregn och salix

Skala 1 : 500 A3
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Aster torget

Astertorget
Astertorget är en underbyggd del av parkstråket. Platsen är tänkt att skapa ett torg och en
mötesplats i Fabriksstaden med butiker och café. Torget utformas främst som en hårdgjord yta,
men med inslag av vegetationsytor för att få en parktorgskaraktär. Vegetationsytorna höjs upp
för att få ett tillräckligt jorddjup för flerstammiga träd. Kanten av planteringen utformas med
stor omsorg som en stålram där delar utformas till bänkar. Torgets möbler är specialritade för
platsen. En trämöbel i lärkträ med infälld belysning utformas för att kunna både sitta och ligga
i. En portal av stolpar i stål och vajrar med klätterväxter tar ner skalan och skapar en välkomnande entré till torget. Dagvattenrännan i betong och kakel löper genom torget och fångar upp
dagvattnet från de hårdgjorda ytorna.
Material. Den hårdgjorda delen av torget görs i platsgjuten betong där infällda plattstål skapar linjer som bryter upp ytan och bildar ett spännande mönster. Trä och stål kombineras i de
olika möblerna på torget. Chamotte som är en ingrediens i porslinstillverkning används som
täckning i vegetationsytorna med buskträd och mellan perenner.
Växtmaterialet har även här gett platsen sitt namn. Vid den norra porten vid torget passerar
man genom en yta med perenner och gräs. Klätterväxter växer upp på stålstolparna i portiken
och i de upphöjda vegetationsytorna planteras flerstammiga buskträd som står i en yta av chamotte och gräs.
Träd Sorbus `Dodong`- ullungrönn, Amelanchier lamarckii – prakthäggmispel.
Perenner Aster dumosus – oktoberaster, Luzula nivea – silverfryle, Festuca ovina – fårsvingel,
Salvia officinalis – salvia, Monarda ’Adam’ – Temynta
Klätterväxter Klematis vitalba – skogsklematis, Aristolochia macrophylla – pipranka, Parthenocissus quinquefolia ’Engelmannii’

En portal av stolpar i stål och vajrar med klätterväxter
skapar entén till torget
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Torg i platsgjuten betong och planteringar med bänkar

Material som refererar till fabriken. Chamotte används
som täckning i vegetationsytor och blått kalkel i ränndalen.

Skala 1 : 500 A3
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Blå blom parken

Blå blomparken
Blåblomparken är den bredaste och mest centrala delen av parkstråket. Parken har fått
dess namn från det mycket kända porslinet från Gustavsbergsfabriken. Den blå färgen
är ett genomgående tema i parken allt från växtvalet, kakel och målade delar i trämöbler och lekutrustning. Här finns en öppen gräsyta för fri lek, bollsspel och picknick.
Parken inramas av vegetationsytor och stora träd vilket ger parken en grön inramning
och rumslighet. Lekplatsen ligger här och blir en viktig samlingspunkt för både barn
och föräldrar i Fabriksstaden.
Lekplatsens utformning skall locka till rörelse, fantasi och experimentlusta. Den innehåller lekfunktioner som sandlek, experimentlek, klätterlek, balanslek, gunglek och bollspel. En lekskog skall erbjuda en lugnare del för mer avskild fantasilek. I anslutning till
lekplatsen ligger en dagvattendamm i platsgjuten betong med en dusch. Delar av dambotten täcks med runda släta flintastenar (en produkt från porslinsfabriken) och kakel.
Material Det genomgående gångstråket är grus i parken vilket är ett klassiskt material för gångytor i park. Vid övergångarna till korsningarna sträcker sig den platsgjutna
betongen in i parken för att stärka kopplingen och kontiniteten mellan olika delar. En
pergola med stomme i stål och träribbor skapar rumslighet i lekplatsen norra del och
en fin avskärmning mot Willhelm Kåges gata. Färgerna på lekutrustning och möbler är
naturfärgade med brunröda och blå målade delar i möbleringsprogrammets färgtoner.
Växtmaterial Artvalet i parken är träd i olika storlekar från stora parkträd till mindre buskträd av arter främst av lönn och körsbär. Parken har stora ytor med perenner
främst i blåa toner men även rödbruna inslag.
Träd Acer platanoides – skogslönn, Acer tataricum – rysk lönn, Acer saccharinum –
silverlönn, Prunus virginiana – virginianahägg, Prunus sargentii – bergkörsbär, Quercus
robur – Ek
Buskar Cornus mas – körsbärskornell
Perenner Stipa gigantea – stort fjädergräs, Perovskia atriplicifolia – perovskia, Echinops ritro – bålltistel, Eryngium –marton, Salvia – stäppsalvia, Aster dumosus – oktoberaster, Chrysanthemum leucanthemum – prästkrage.

Lekplats med landskap av kullar och spänger för de mindre barnen
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Perenner i blåa toner ger parken dess namn

Gräsyta för fri lek, bollspel och picknick

Skala 1 : 500 A3
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Prunusstråket

Prunusstråket
Prunusstråket är ett smalt parkstråk mellan två kvarter i den södra delen av parken. Tanken är att
skapa ett tätt rum i lågskala för att ge en stark karaktär åt det smala parkrummet. Gångstråket i
grus har en svagt vindlande form och varierar från smalare stråk till bredare platsbildningar. På
så vis bildas en variation i rumslighet och blickpunkter. Vid platserna längs med stråket adderas
element som bänkar eller en gunghamock för att locka till att slå sig ner eller stanna upp och
leka. Dagvattenrännan med sitt kakel blir ett starkt inslag i det lilla parkrummet och vid en av
platsbildningarna vidgas den och blir en mindre damm med konstverk.
Växtmaterial För att skapa mindre rum och en tät struktur väljs låga träd och buskträd främst
av arten prunus. Träd och buskar är vit- och rosa blommande. Perenner är rosa och brunröda.
Träd Prunus sargentii – bergkörsbär, Prunus cerasifera – körsbärsplommon,
Buskar Prunus mahaleb – vejksel, Prunus tenella - dvärgmandel
Perenner Stipa calamagrostis – silvergräs, Stipa tenuissima – Svansfjädergräset, Agrostis capillaris – rödven, Achillea millefolium – rölleka olika färger, Helenium `Rubinzwerg ´- solbrud,
Centranthus ruber – flerårig pipört.

Perenner i rosa och brunröda toner

Skala 1 : 500 A3
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Parkstråk Wilhelm Kåges gata

Parkstråket
Längs med Willhelm Kåges gata skapas en smal parkremsa med karaktär av ett fuktstråk. Dagvatten från kringliggande gatunät samlas här för fördröjning. Ett öppet dike planteras med växter
som tar upp vatten och bidrar till rening samt förstärker vattentemat. Dagvattenstråkets naturliga
och vilda karaktär står i en spännande kontrast till gaturummet strikta ordning.
Träd Betula utillis var. jaqemontii – himalajabjörk, Prunus virginiana – virginianahägg, Alnus
glutinosa – klibbal
Perenner Lythrum salicaria – fackelblomster, Ligularia dentata – klippstånds, Caltha palustris kabbeleka

Dagvattnet samlas här för fördröjning

Perenner förstärker vattentemat

Dagvattenstråkets växter ger en naturlig och vild
karaktär

Skala 1 : 500 A3
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Skala 1 : 200 A3 (mått i m)
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Korsningar park och gata

Korsningar park och gata
Korsningarna med park och gata utformas som upphöjda platser med
stark parkkaraktär. Parkträd av arter som lönn och körsbär smalnar av
gaturummet och skapar lugna gångzoner ut med fasaderna.
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BTG1

Betongplattor släta grå 350x350

BTG2

Platsgjuten betong

BTG3

Betongplattor släta grå,175x175

BTG5

Sinusplatta grå, 350x350

A1

Asfalt

Skala 1 : 200 A3 (mått i m)
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Detaljer - Sittmur och bänk

Stödmur vid planteringar, Aster toget

Stödmur/sittmur vid planteringar, Aster toget

Skala 1 : 20 A3 (mått i mm)
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Detaljer - Dagvattenränna
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Rändal i platsgjuten betong
Skala 1 : 10 A3 (mått i mm)

Blått klinker
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Dagvattenrännan i betong och kakel löper genom
hela parken och samlar upp dagvattnet.
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Detaljer - Sittmöbel, Aster torget

Skala 1 : 20 A3 (mått i mm)
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Konstnärlig utsmyckning och karaktärsgivande detaljer

Flintasten från fabriken återanvänds i parken i t.ex dagvattendamen

Kakel i dagvattenrännan görs i Gustavsbergsblått

Färgsättningen av trämöbler och lekredskap görs i naturfärg med
inslag av signalfärgeri blått och rödbrunt

Konstnärer i området engageras i utformningen av olika objekt i parken.

Konstverken kan användas i lek.
Lekskulpturer ger en platsunik karaktär.
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Möblering

Form o ch Fär g

NCS S 5040-Y80R

M öbl eringen bygger p å material en trä o ch stål, i
kombination och var för sig. Formspråket är enkelt,
avskalat och rak t vad gäll er möblernas ut tr yck. Vi
föreslår at t plat tstål används till handledare, staket
och räcken, även dessa med et t t ydligt och rak t
formspråk.

NCS S 4050-R80B

Trä i möbler och p ergolor b ehandlas med rö d,
brunfärgat b ets. Alla ståldetaljer målas i en grå
nyans med blåt t inslag som kopplar till hav och
himmel (R AL 7024). För helhetsintr ycket är d et
vik tigt at t målningen av ståldetaljer är konsek vent på
cykelställ, bänkar, sof for, handledare, trädstöd och
b elysnings stolpar i hela Gustavsb erg. (Undantaget
hamnen där b elysnings stolpar målas i svar t.)
Till detaljer på lekplatsen, i vat tenrelaterade
anläggnignar, så som ränndal och vat tensp eglar
samt i p or tmotivet används den blå färgen
”Gusta vsb ergsblå ” (N CS S 4 050 - R80 B), vilken p as sar
bra tillsammans med de övriga färgerna.
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Belysning
För parkens allmänbelysning består av en konisk LED
armatur med asymmetrisk optik och indirekt ljus. Detta
för att få en bredare spridning och för att minimera
bländningsrisken mot närliggande fönster.
Medelavstånd mellan stolparna är circa 20 m (kortare
avstånd i trappan). Stolpen lackeras i en grå kulör, RAL
7024. Armatur som används heter Ray och kommer
från Elektroskandia.

Belysningsplan
A Salix trappan
B Aster torget
C Blå blom parken
D Prunus stråket

B
A

C

D
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Belysning
Salix trappan
Ingången till parken karaktäriseras av ett
trapp- och rampsystem med gröna terasser.
Armaturer på 4 m stolpe monteras nedanför
terrasserna vid sidan av ramper och trappor.
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Belysning

Aster torget
För torgets effektbelysning användes LED armaturer. Kompakta armaturer
med småstrålande optik monteras på toppen av portalens stolpar och
riktas mot marken och/eller mot vajernätet.
Strålkastare med småstrålande optik monterade på en högre mast
är riktade mot marken vid platsen som tänkts för uteservering. Detta
karaktäriserar torgets effektbelysning.

B

C

A

C

Två specialritade sittbänkar får infällda linjära LED armaturer längs med
bägge långsidorna. Gångbanan är belyst med armaturen Ray monterad
på 4 m stolpe.

C
Armaturer
A Nightspot från Meyer
B Superlight Nano från meyer
C Parklykta Ray från Elektroskandia

A

B

C

ASTER TORGET
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Belysning
Blå blom parken
Ljussättning av lekplatsen görs med tre grupper av strålkastare monterade på stolpar
med en höjd på 10m. På varje stolpe monteras fyra LED armaturer med medium-bred
ljusspridning. Gångväg och sekundära vägar belyses med armaturen Ray, monterad
på 4m stolpe.
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Belysning

Blå blom parken
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Belysning

Prunus stråket
Det långa serpentinformade stråket belyses parkarmaturen Ray.
Även dessa är monterade på 4 m stolpe och placerade med
circa 20 m mellanrum.

2 0 1 3 - 1 2 - 18

www.tyrens.se

FA B R I K S PA R K E N
PROGRAMHANDLING, SKALA 1:500@A1L, 2013-12-18

ILLUSTRATIONSPLAN

Parksoffa typ Vestre April

Gräsyta grästorv

Perenner co 3,5L och buskar sol co

Träd i hårdgjordyta med trädgaller

Träd so 25-30 inkl. trädgrop 2x2 m

Terrängtrappa sättsteg i plattstål och plansteg i betongplattor typ St. Erik 17,5x17,5 inkl. handledare i plattstål

Vattenlek med dusch, markyta i platsgjuten betong. Botten
med flintastenar och kakel.

Ränndal av betongelement 400X1500 med inslag av
kakel.

Chamottekross med prydnadsgräs

Barkyta i lekskog.

Baksandyta

Gummiasfalt inkl. gummikullar

Stenmjölsyta 0-8 mm

Asfalt gångyta

Betongplatt, sinus

Betongplatta typ St. Eriks 17,5x17,5

Platsgjuten betong med plattstål

Platsgjuten betong

Dagvattenbrunnar

Gunghammock typ Lappset

Grusyta och betongelement under parksoffor

Inspringningsskydd i plattstål till gungor

Liten rutschkana typ Richter

Sarg till baksandyta

Lekplank i trä h 1,2 m

Bollplank i trä h 1,5 m

Experimentlek talrör typ Hags,
Lyssna till vatten typ Richter

Experimentlek ljudsten typ Richter
Kvarnhjul typ Richter

Balanslek typ Richter

Lekstuga typ Hags Cottage

Klätternät typ Richter

Kätterlek typ Richter

Kompisgunga typ Richter

Gungställning 4 sitsar samt kompisgunga
typ Richter

Grill typ Hags

Papperskorg typ. Veksö Royal SHL

Portmotiv stomme i stål med trädetaljer

Pergola stomme i stål med trädetaljer

Stödmur stomme i stål träsitsar

2013.12.18

Stol typ Vestre April

Klättervägg typ Hags

Fabriksparken förklaringar

Långbänk stomme i stål och träsits

Trämöbel i lärkträ med infälld belysning

