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INLEDNING

SYFTE

Nacka kommun befinner sig i en expansiv fas 
där ny bebyggelse planeras och byggs. Samtidigt 
går utvecklingen nu långsammare och större vikt 
läggs vid att bebyggelsen ska anpassas till sin 
omgivning och sitt sammanhang. 

Ektorp är ett utav kommunens lokala centrum. 
Området ligger utanför Nacka stad. Inom områ-
det finns både bostäder, skola, idrott, grönområ-
den, sjukhus och centrum.  Norr och öster om 
området finns större naturområden. Kommuni-
kationer till Ektorp centrum är mycket goda både 
vad gäller buss, cykel och bil. Om tunnelbanan 
byggs vidare österut blir detta nästa station. 

Syftet med detaljplanen är att utveckla Ektorp 
centrum med en tätare bebyggelse för centrum-
funktioner, bostäder och en förskola. Ny bebyg-
gelse ska anpassas till kulturmiljön och området 
ska utvecklas som ett levande, tryggt och välge-
staltat kommundelscentra som uppmuntrar till 
vistelse genom ett tillskott av offentliga platser. 
Detaljplanen ska också öka tillgången till natur, 
samhällsfunktioner och kollektivtrafik i form av 
bättre kopplingar och med tydligare entréer.

En blandning av bostäder, handel och arbetsplat-

ser ska eftersträvas för att skapa ett levande och 
tryggt kommundelscentra. Det är av stor vikt att 
Ektorp kan få ett torg som uppmuntrar till vistel-
se samt att centrumet får en ändamålsenlig och 
väl dimensionerad parkeringslösning. 

Det finns en politisk vilja att Ektorp ska utveck-
las men behålla en småskalighet. Dagens Ektorp 
centrum är inte ett exempel på småskalig bebyg-
gelse men under processen med detaljplanen 
har frågan om hur småskalighet uppnås varit en 
viktig del i ställningstaganden kring gestaltningen 
av området. Gestaltningsprogrammet du håller 
i handen är ett verktyg för att navigera i dessa 
frågor.

FRAMTAGEN AV

Gestaltningsprogrammet är en planhandling som 
syftar till att bättre förstå plankartan och inne-
hållet i planbeskrivningen. Det har utarbetats av 
Nacka kommun. Bebyggelseförslaget och un-
derlaget i detta dokument är utarbetat av Utopia 
arkitekter, Sweco, Balder - som är fastighetsägare 
samt tjänstemän på Nacka kommun. Det är av 
stor vikt att ambitionsnivån i ett projekt kan 
säkras under hela stadsbyggnadsprocessen, från 
översiktsplan till drift av färdigbyggda områden. 
Detta kräver en god dialog mellan byggaktören 
och kommunen och gestaltningsprogrammet är 
ett verktyg i förståelsen av planförslaget. 
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BAKGRUND

Planuppdraget innebär att ta fram ett bebyg-
gelseförslag som är småskaligt och anpassat till 
omgivningen. Tidigt i processen med detaljplanen 
genomförda Nacka och Balder en workshop för 
att identifiera för- och nackdelar med dagens 
centrum. Ett annat syfte med workshopen var att 
skapa en samsyn kring målbilden för centrum. 
Följande punkter är en sammanfattning av målbil-
den:

• Komplettera 1970-talets bebyggelse för bibehålla 
kvaliteterna på platsen

• Utveckla området med en mänsklig och historisk 
dimension genom skala, grönska och omsorg

• Anslaget ska vara att skapa ett småskaligt bebyg-
gelseförslag där sociala och rekreativa värden kan 
förstärkas samtidigt som centrumområdet blir funk-
tionellt och inbjudande

• Anpassa planförslaget till de befintliga karaktärsdra-
gen i Ektorp

Utformningen av planförslaget har tagit sin 
utgångspunkt i de här punkterna. Centrumet ska 
tillföras en småskalighet. Det ska också innehålla 
en blandning av bostäder och olika verksamheter. 
Bebyggelsen ska variera i höjd och uttryck och 
ha en mänsklig skala. En omsorgsfull utformning 
av utemiljön ska bidra till trivsel och tydlighet i 
stadsmiljön.

DETALJPLANEN

Detaljplanen möjliggör för cirka 170 nya bostä-
der. Dessa ska tillföras centrum för att skapa en 
variation av funktioner i området. Detta är trygg-
hetsskapande och bidrar till att befolka centrumet 
under fler av dygnets timmar. 

Delar av bebyggelsen kan rivas till förmån för en 
lösning som ersätter dagens markparkering med 
ett parkeringshus. Detta frigör ytor för offentliga 
utemiljöer såsom ett nytt torg och nya handels-
ytor. Detaljplanen innehåller också en förskola 
för cirka 100 barn och en förskolegård som 
angränsar till naturmarken i öster. Förskolan kan 
fungera som ersättningsyta för den förskola som 
idag har lokaler i området. 

Ett inbjudande och småskaligt nytt torg är en 
funktion som ska finnas i framtidens Ektorp cen-
trum. Torget ska vara navet i området. Det ska 
fungera som en mötesplats och erbjuda publika 
sittplatser och serveringsytor. Det ska ha en ord-
nad och tydlig insida och skapa en tydlig karaktär 
för Ektorp centrum. Torget ska uppmuntra till 
vistelse och ha ett solbelyst läge i skydd från vind. 
Torget ska ha soliga skyddade platser där man 
kan sitta och fika samt erbjuda ytor för mindre 
torghandel. Verksamhetslokaler, offentlig service 
och butiker av olika slag ska fortsatt dominera 
platsens innehåll.  

PLACERING

Mot torget ska byggnaderna placeras så att en 
stadig ryggar som definierar torget skapas. Bygg-
naders placering ska bidra till ett varierat uttryck. 
Där så är möjligt ska byggnaderna trappa ned 
eller upp där terrängen gör det. Handel och verk-
samheter ska finnas i bottenvåningen mot det 
nya torget samt i planområdets nya centrumstråk. 
Entréer ska placeras mot gata och torg. Entré-
erna ska upplevas generösa, tydliga och vara väl 
belysta. 

STADSBYGGNADSANALYS

Längs Ektorpsvägen och längs Gamla landsvägen 
finns flerbostadshus i 4 – 6 våningar. Merparten 
av den bebyggelse som gränsar till centrum är 
flerbostadshus. I övrigt består närområdet till stor 
del av villabebyggelse. Strukturen i området kring 
centrum är öppen och varierad med bebyggelse 
som kan beskrivas som spretig avseende skala, 
volymhantering, färgsättning och material. Värm-
dövägen är dominerande för platsen och utgör 
navet för kollektivtrafiken. Gaturummet längs 
Värmdövägen kännetecknas av tilltagen förgård 
och mycket grönska. Gemensamt för flerfamiljs-
husen i området är att de är kring fem våningar 
och husen är  placerade med förgårdsmark i ett 
ofta grönskande gaturum. 
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vägen. Längs Ektorpsvägen skulle bebyggelsen 
kunna vara mer ordnad. 

Den kuperade terrängen med högvuxna tallar 
och berg i dagen är karaktäristiskt för området 
och skogsmarken öster om centrum har värden 
som lokal rekreationsskog med vackra vyer från 
höjden.

En tydligare entré skulle kunna bidra med att 
annonsera Ektorp Centrum och skapa bättre 
orienterbarhet. Aktiva bottenvåningar kan också 
vara ett sätt att annonseras centrumet mot Ek-
torpsvägen och Värmdövägen. 

Följande avsnitt beskriver centrumområdet avse-
ende kännetecken för bebyggelse samt områdets 
särskilda karaktär och möjliga sätt att förhålla sig 
till dessa förutsättningar. Bärande karaktärsdrag 
för centrumområdet är byggnadsvolymernas 
u-formade placering och komposition som utgör 
ett tydligt uttryck för 70-talets arkitektur och 
rationella samhällsplanering. Den nya bebyggel-
sen får gärna förhålla sig på ett medvetet sätt till 
den äldre bebyggelsen avseende skala och mate-
rialpalett. Centrumområdets hus är av varierande 
våningshöjder om cirka 5 våningar. Torget har 
idag ett solbelyst läge i skydd från vind och buller 
vilket är en kvalité. Den dominans markparke-
ringen har över ytan är en brist i dagens Ektorp 
centrum. Torgets öppenhet mot söder är en tydlig 
kvalité i den befintliga planstrukturen. 

Koppling mellan busshållplatsen, sjukhuset och 
Ektorp centrum skulle kunna stärkas. Gaturum-
men skulle kunna definieras tydligare av bygg-
nader eller grönska. Tryggheten kan förbättras 
genom tydligare entréer in i området samt en 
utformning av planstrukturen som minskar de 
baksidor som karaktäriserar dagens centrum. 
Längs Ektorpsvägen får det gärna finnas kants-
tensparkering och gaturummet kan definieras 
tydligare i planförslaget. 

Det är positivt att det längs Värmdövägen finnas 
ett grönt band som binder samman Raketparken 
i väster med tallhöjden i öster. Bebyggelsen kan 
med fördel ha ett fritt förhållande till Värmdö-
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PLATSEN OCH DESS OMGIVNING

Bild 1: Ortofoto över Ektorp centrum taget cirka 2015. 

Förslaget vilar på följande stadsbyggnadsprinciper. Principerna 
kännetecknar Ektorps karaktären eller föreslår hur tillkomman-
de bebyggelse kan förhålla sig till platsen: 

• Varierande våningshöjder om ca 5 våningar. 

• Torgets öppenhet mot söder är en kvalité. Torget ska ha en koppling 
till grönska öppna upp sig för besökare.

• Positivt att det längs Värmdövägen finnas ett grönt band. Värmdövä-
gens gröna landsvägrum bevaras.

• Bebyggelsen kan med fördel ha ett fritt förhållande till omgivande 
gator.

• Tillkommande bebyggelse förhåller sig medvetet till större byggnader 
i centrum. I den västra delen av området kan bebyggelsen vara något 
högre och erbjuda stabila ryggar mot Ektorpsvägen och det nya torget. 

• Ektorpsvägen kan definieras tydligare av byggnader eller grönska

• Kopplingar mellan kollektivtrafik, centrumfunktioner, bostäder och 
sjukhuset kan stärkas

• Bebyggelsen ska vara ett modernt tillägg i uttryck men ska ordnas 
genom placering och volymhantering för att bibehålla riktningarna i 
dagens struktur. 

Våningsantalet för torget ska ha en lägre skala en övrig bebyg-
gelse eftersom torget ska upplevas som ett mindre småstads-
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Volymer som vänder sig mot torget ska vara 
strama. Mot övriga gaturum kan bebyggelsevoly-
merna vara mer lekfulla. 

Taken vid torget ska vara brutet och skalan ska 
dras ner genom tydligt definierad takfot. 

RÖRELSEMÖNSTER

De målpunkter som iakttagits i centrumområ-
det är främst den informella torgyta som finns 
framför entrén till matbutiken där två bänkar är 
placerade. Dessa bänkar ofta upptagna av centru-
mets besökare. Matbutiken får också antas vara 
en målpunkt i centrumet, liksom områdets caféer 
och restauranger. 

Många besökare väljer att röra sig utmed fasader-
na. Bebyggelsen indikerar i nuläget torgets rikt-
ningar vilket har beaktats i bebyggelseförslaget.

torg. Ektorpshöjden kan bebyggas med något 
högre hus då höjdskillnaderna i landskapet tillåter 
en annan skala. Detta område kan bebyggs med 
trappande hus för att bättre ta upp höjderna i 
landskapet.
Bebyggelsen ska ha ett varierat formspråk dels 
genom att våningshöjden varierar och dels 
genom att utformning av tak och fasader är 
varierade. Antalet våningar får variera men ska i 

huvudsak inte upplevas högre än 5 våningar. Av-
steg från principen gäller för Ektorpshöjden där 
landskapet inbjuder till en något högre skala. I de 
fall husen är högre ska intrycket av skalan tas ner 
genom en definierad takfot kring fem våningar.
Sockelvåningar mot offentliga platser ska utfor-
mas med särskild omsorg. Hus som möter en 
offentlig plats kan vara upplyfta för att utemiljön 
ska upplevas som allmän och bostäderna privata. 

Bild 2: Flygbild över Ektorp centrum taget cirka 2015. Den gula markering visar 
en lämplig placering av det nya torget. 
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• Väva ihop området med tydliga kopplingar och 
siktlinjer

• Bevara Centrumhuset och Hälsohuset och bygga 
vidare på den rationella strukturen

• Ektorpskaraktären är uppbruten med siktlinjer 
mellan bebyggelsen. Husen placeras strikt men 
fristående

ska och berg i dova färger. Småstadsmässigheten 
omsätts i principer för hantering av tak, takfot 
kontra nockhöjd och den upplevda skalan ska 
vara låg. Småstadsgatan och småstadstorget är 
2-4 våningar och ska vara en inspiration. Tydligt 
omslutna rum och ryggar ska tillskapas och en 
intim mänsklig skala ska åstadkommas. 

BESKRIVNING

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIPER

Bebyggelsen ges ett lekfullt uttryck genom samla-
de volymer som varierar inom kvarteret. Byggna-
derna ska placeras för att skapa tydliga stråk och 
riktningar. Volymerna uppförs i samma skala som 
stadshotellet, cirka fem våningar. Taklandskapet 
ska bidra till variation och en lägre skala. Bostads-
våningar kan inrymmas ”i taket” för att skapa 
känslan av att husen är cirka 3-4 våningar höga. 
Färgsättningen ska inspireras av naturens grön-

Bild 3: Bostäder som uppförts i Kärrtorp cirka 2015. Skalan 
upplevs som lägre med en inredd takvåning med kupor. Takfo-
ten, mötet mellan fasad och tak, som här ligger ovan den tredje 
våningen är ofta den del som definierar hur högt ett hus upplevs 
vara. 

KONCEPT

Konceptet för bebyggelseförslaget härstammar 
från platsanalysen och kan sammanfattas i följan-
de punkter. 

• Tyngre volymer i västra delen av planområde

• Bebyggelsen ska vara kring 5 våningar med tydligare 
rygg mot Ektorpsvägen i väster. Kring torget ska 
bebyggelse ha stadiga ryggar

• Hybridhuset (med parkering, butiker och bostäder) 
frigör ytor för offentliga miljöer 

• Hälsohuset och centrumhuset bevaras

• Entréparken ska förtydligas och behållas. Den bi-
behåller Värmdövägens gröna lummiga gatubild och 
möjliggör för en tydligare entré till centrum. 
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FRAMTIDENS CENTRUM

Centrumfunktioner såsom: butiker, verksamheter, 
hotell, förskola, bostäder, besöksparkering och 
ytor för möten och socialt liv ryms i planförsla-
get. De ytor som är programerade för centrum-
funktioner visas i rosa i Bild. x. Pilar redovisar 
viktiga kopplingar och stråk som behövs för 
framkomlighet och orienterbarhet. De ytor som 
är rödmarkerade i fasaderna är de ytor som i hu-
vudsak är avsedda för verksamhetslokaler såsom 
restauranger, butiker och caféer. 

Den grönska som finns i centrum bibehålls ge-
nom en förtydligad entrépark. Eftersom befintli-
ga byggander i norr och väst rivs kan en ny entré, 
som kallas för den urbana entrén, skapas i väst. 
Detta kopplar bättre samman centrumet med 
sjukhusområdet och bostäderna väst om cen-
trumfastigheten. 

I bilden till höger framgår huvuddragen av försla-
get som bygger på att markparkeringen flyttas till 
ett parkeringshus. De två dominerande volymerna 
Centrumhuset och Hälsohuset bevaras och den 
befintliga grönskan bibehålls längs Värmdövägen. 
I öster tillkommer ett bostadskvarter som trappar 
upp längs bergskanten. Bild 4: Omvandlingen av Ektorp centrum. Röda ytor på fasaderna visar lämpliga platser för verksamhetslokaler.

Det urban och det gröna 
Omvandlingen av Ektorp Centrum 
består av två huvudsakliga delar; 
det urbana och det gröna. Dessa två 
pusselbitar är olika i karaktär och 
kompletterar vandra för att skapa en 
välfungerande helhet.

Den urbana pusselbiten består av 
Hybridhuset, Hälsohuset och det nya 
torget. Denna del av planen är stram 
och skapar tydliga stadsrum och 

inlastning till matbutiken hanteras 

Den gröna pusselbiten är en 

grönskan längs med Värmdövägen, 
vidare norrut mot Hantverkarvägen. 
Den gröna kil som bildas väster 
om Centrumhuset hanterar 

stadsstrukturen och bidrar med 
grönska och mänsklig skala.

Nytt stråk
Genom att riva länkbygganden mot 
Ektorpsvägen skapas en ny urban 
entré till Ektorp Centrum. Ett öst-
västlig stråk skapas längs med den 
norra fasaden av Hälsohuset. Stråket 
förlängs vidare mot Ektorpshöjden 
genom Ektropsportalen, en ny 
öppning i Centrumhuset entréplan. 
Portalen skapar en tydlig koppling 
till den nya bebyggelsen på 
Ektorpshöjden och är därför en viktig 
del av strukturen.

Ett nytt torg
De nya Torghusen tillsammans med 

ett nytt torg. Torget annonserar sig 
tydligt mot Värmdövägen och skapar 
en mötesplats som ramas in av både 
gammalt och nytt.

Struktur

Hybridhuset
Nytt tillägg med handel i botten -
plan, parkering och bostäder.

Hälsohuset Torghusen
Två nya bostadshus med  
lokaler i bottenplan. 

Nytt torg

Ektorp Centrums nya torg.

Ektorpshöjden
Nya bostäder, förskola och parkeringsgarage.

Hantverkarhusen
Nya bostadshus.

Centrumhuset

Ny öppning i bottenplan möjliggör 
nytt öst-västligt stråk.
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Bebyggelseförslaget för Ektorp centrum är uta-
bretat av Utopia arkitekter. Detsamma gäller för 
detta avsnitt om platsens arkitektoniska identitet.

GAMLA EKTORP

Under första delen av 1800-talet var Ektorp en 
del av gården Stora Sickla. På 1890-talet började 
Ektorps dåvarande ägare Gustaf  Ludvig Edin att 
sälja tomter i området. De flesta som köpte tom-
ter var arbetare med yrken som järnvägsarbetare, 
snickare, murare eller grovarbetare. Arbetarna 
hade sökt sig till Ektorp eftersom byggandet av 
Saltsjöbanan gav arbetstillfällen. De nyinflytta-
de började bygga sina egna hem, oftast enklare 
trähus, och utan stöd och hjälp från stat eller 
kommun.

Senare på 1900-talet när folkhemsbyggandet tog 
fart presenterade Nacka stads myndigheter planer 
på att göra om Ektorp till ett område med flerbo-
stadshus. Folkhemmet byggde på idén om att hela 
befolkningen skulle få tillgång till goda och sunda 
bostäder till en rimlig kostnad. De första husen 
uppfördes 1941 för bostadsrättsföreningen Nacka 
Hus i Ekängen. De består av ett antal smalhus 
grupperade kring gårdar och en butikslänga.

1. TYDLIGA AVSLUT
Sadeltak eller brutet tak, ofta med rejäla takut-
språng. Gavelmotiv och kraftiga stensocklar 
anpassade till terräng.

2. SNICKARGLÄDJE
Panelakritektur med listverk, ornament, foder, 
räcken och spröjsade fönster.

3. VOLYMFÖRSKJUTNINGAR
Tydliga livförskjutningar skapar mänskliga skala 
och delar upp långa fasader.

4. ÖPPNA GÅRDSMILJÖER
Grönska och semi-publika eller publika passager 
gör det möjligt att sippra igenom gårdsmiljöerna.

ANALYS AV ARKITEKTONISK 
IDENTITET

Bild 5: Text och illustrationer av Utopia arkitek-
ter. Bilderna visar på de särdrag som kännetecknar 

Ektorps bebyggelse.

1.

2.

3.

4.
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Planerna på att utveckla Ektorp fastställdes i 
stadsplanen som antogs år 1975. Ektorp skulle 
utvecklas som ett kommundelscentrum för östra 
Sicklaön. Kommunala funktioner som vård-
central, tandläkarmottagning, socialkontor och 
bibliotek tog plats med estetik och teknik starkt 
förknippad med välfärdssamhället.

Centrumanläggningen vid Ektorp är ett mycket 
bra exempel på 1970-talets rationella modernism 
med enhetligt arkitektoniskt uttryck som får 
variation genom välgenomtänkta och funktionella 
detaljer. Det har endast skett små förändringar 
sedan byggtiden och anläggningens ursprungliga 
karaktär och formspråk är mycket välbehållna. 
Torgets utformning med separata infarter och 
stora parkeringsytor är nära kopplad till idéer om 
bilismen som utgångspunkt för stadsplanering.

1. KUBISKA VOLYMER
Individuella volymer med
platta tak utan avslut.

2. RATIONALITET
Fåtal material, i huvudsak tegel, plåtdetaljer och 
låg funktionssockel.

3. HORISONTALITET
Avlånga volymer och smala fönsterband.

4. U-FORM
Det tre byggnaderna definierar ett stort rum 
med en tydlig u-form. Idag används platsen som 
bilparkering.

EKTORP CENTRUM

1.

2.

3.

4.
Bild 6: Text och illustrationer av Utopia arkitek-

ter. Bilderna visar på de särdrag som kännetecknar 
Ektorps centrumbebyggelse.
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FÖRSLAGET

BESKRIVNING

Dagens Ektorp centrum vänder sig inåt och är i 
mycket stor utsträckning stängt för förbipasseran-
de. Det saknas blickfång in i centrumet och från 
Värmdövägen är det svårt att avläsa att centrumet 
ens ligger där. Bebyggelseförslaget tillför flera 
blickfång in i det nya Ektorp centrum från Värm-
dövägen, Ektorpsvägen, Hantverkarvägen samt 
genom en ny portal som skapas genom Cen-
trumhuset. Den nya portalen skapar en ny viktig 
koppling mellan det nya Ektorp centrum och 
kvarteret Ektorpshöjden. Dessa blickfång skapar 
nya förutsättningar för centrumet att annonsera 
sig mot omgivningen och de bidrar till att levan-
degöra platsen då fler människor rimligen kom-
mer att hitta dit.

Fonden av de gamla uppväxta träden längs Värm-
dövägen är både rumsskapande och karaktärsska-
pande. Dessa föreslås sparas vilket är viktigt för 
att bevara Ektorpskaraktären. 

Naturmarken öster om Centrumhuset föreslås 
delvis bebyggas (Ektorpshöjden). Merparten av 
ianspråktagen yta utgörs dock av ett parkerings-
hus i dåligt skick. Det nya förslaget bidrar till 
att området öster om Centrumhuset inte längre 
uppfattas som en baksida. Bostadsgården, som 

även föreslås innehålla en förskolegård, öppnar 
sig mot kvarvarande naturmark. Detta skapar 
fina blickfång för de boende upp mot naturmar-
ken. Från kulturmiljösynpunkt innebär plan-
förslaget att en av Nackas kulturhistoriskt mest 
intressanta centrumanläggningar från rekordåren, 
med sammanhållen och utpräglad modernistisk 
karaktär, omvandlas till en mer blandad, varierad 
och småskalig stadsmiljö. Positivt för läsbarheten 
är att den nya bebyggelsen och delvis även struk-
turen utformas med inspiration utifrån både de 
befintliga centrumbyggnaderna. 

Bild 7: Bebyggelseförslaget sett från nordväst. Ny bebyggelse är redovisad med tänkbara material och färger. 
Den kringliggande bebyggelsen är redovisad som vita volymer. (Utopia arkitekter)
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I ett stadsdelsperspektiv är avsikten att karaktärs-
drag från den omgivande bebyggelsen i Ektorp 
förs in i den nya bebyggelsen. Se tidigare avsnitt 
om arkitektonisk identitet. 

Fastigheten nordost om centrum kan komma att 
utredas för bostäder i ett senare skede. Där finns 
idag en ICA-butik som skymtas till vänster i bild 
7. 



Bild 8: Situatationsplan (Utopia arkitekter.)
13



Gestaltningsprogram för Ektorp centrum, 2022-04-08

GESTALTNINGSPRINCIPER KVARTERSMARK

KVARTERET  TORGHUSEN Kvarteret utgör tillsammans med Hälsohusets 
östra fasad ryggen mot det nya torget. Husen 
är utformade för att rymma både bostäder och 
verksamhetslokaler i bottenplan, mot torget. 

Gestaltningsanvisningar:

• Husen ska uppföras i tegel med plåttak. 
Byggnaderna har en enkel volymhantering. 
Därför blir bearbetning av bottenvåningen 
extra viktig. Det betyder att extra omsorg ska 
läggas vid utformning av bottenvåningen mot 
torget. Detta innefattar omfattningar kring 
fönster och dörrar, omsorg om material, bal-
kongerutformning, tegelförband och utform-
ning av takkupor. Bottenvåningen mot torget 
ska i huvudsak vara uppglasad och utformas 
med särskild arkitektonisk omsorg.

• Takvinkeln ska vara minst 60 grader och 
högst 70 grader. Del av tak ska vara platt, 
dock inte mer än 67 % av byggnadens bredd, 
Se Bild 11.

• Högsta nockhöjd i meter över angivet noll-
plan är + 45 vilket möjliggör fyra våningar. 
Upplevelsen av skalan ska vara att husens 
takfot ligger ovan det andra våningsplanet 
mot torget. Husen ska bidra till att bebyggel-
seskalan kring torget upplevs som nätt och 
småskalig men med tydliga ryggar. 

Bild 9: Ovan: Fasad mot söder. Nertill: Fasad mot norr (Utopia arkitekter)
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• Bearbetad bottenvåning som tydligt skiljer sig 
från övriga våningsplan. Bottenvåningen ska 
upplevas som omhändertagen i materialval 
och detaljer och signalera att byggnaden är en 
del av den nya publika, torgmiljön i Ektorp 
centrum. Detta kan åstadkommas genom till 
exempel generösa glaspartier mot torget, hö-
gre bjälklag i bottenvåningen eller en tydligt 
markerad sockelvåning som skiljer sig från 
övriga fasaddelar.

• Husen ska vara detaljerade med en variation 
i murförband med särskild vikt vid bottenvå-
ningen som tydligt ska framträda som of-
fentlig i relation till det övriga huset. Viktiga 
byggnadsdetaljer att arbeta med i detaljering-
en är förbanden kring dörr och fönsterom-
fattningar. 

Bild 10: Till vänster och centralt: MAD arkitekter, Fredrikstad Norge visar på hur tegelfasaderna kan utformas för att 
skapa en fin detaljering. Till höger: Bostadshus, Enfield, London. Asymetrisk gavelform och detaljering i murning kring 
fönster och entréer. (Karakusevic Carson Architects) Ovan: Entré- och normalplan för Torghusen (Utopia arkitekter)
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Bild 11: Till vänster: Takvink-
lar som tillåts för torghusen. 
Till höger: Del av taket som 
ska vara platt. 
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bostadsgård ovanpå parkeringshuset och betong-
sockeln ger förutsättning för planteringar med 
klätterväxter i ögonhöjd.

Gestaltningsanvisningar:

• Största totala bruttoarea för bostäder är 1900 
kvadratmeter och omfattar bostadskomple-
ment som kan uppföras i byggnadens bot-
tenvåning mot söder. Byggnadens byggrätt 
styrs i detaljplanen genom nockhöjder och 
prickmark

• Byggnaden parkeringsdel ska utformas med 
rundade hörn. Rundningen ska vara en bä-
rande del i gestaltningen av parkeringsdelen. 

• Den södra fasaden ska rymma verksamhets-
butiker som aktivierar den nya entrén till 
centrum. 

• Växtväggar eller dekorativa fasaddetaljer kan 
pryda byggnaden med målet att skapa varia-
tion mot de offentliga platserna. Gestaltning-
en ska vara stramare mot butiksytan mellan 
vid husets södra fasad där särskild arkitekto-
nisk omsorg ska läggas.Sockelvåningen är i infärgad betong och inrym-

mer lokaler mot stråket i söder. Parkeringsdelen 
kläs i rött träraster och bostadsdelen i liggande 
träpanel. Den röda färger är återkommande i 
alla tre delar och associerar till Hälsohusets röda 
tegel.

Gårdsbjälklag skapar möjlighet för en grön 

KVARTERET HYBRIDHUSET

Hybridhuset är en samtida pendang till Hälso-
huset. Volymen relaterar tydligt till det befintliga 
tegelhuset i skala. Tillsammans definierar de en 
ny entré till Ektorps centrum. Huset rymmer bo-
städer och parkering liksom ytor för verksamhets-
lokaler. Inspirerad av 70-talsarkitekturen tydliga 
horisontalitet, delas volymen i tre horisontella 
delar som speglar Hybridhusets olika funktioner. 

Bild 12: Fasad mot söder. (Utopia arkitekter)

16



Bild 13: Den nya urbana entrén 
med Hybridhuset till vänster i 
bild.  

17
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Bild 15: Multifunktionshus (hybridhus) som rymmer bostäder, 
parkering och butiker i Malmö. Kvarteret har kodats med 
fasadelement som berättar vad huset innehåller. (Google)  

Byggnaden ska gestaltas med inspiration från 
70-talsarkitekturens tydliga horisontalitet genom 
att volymen delas in i tre horisontella delar som 
speglar Hybridhusets olika funktioner. Byggna-
dens användningar parkering, lokaler och bo-
städer ska vara läsbara i gestaltningen av huset. 
Målet är att uppnå en variation i byggnaden 
genom att koda fasaderna med information om 
innehållet som ryms bakom den delen av huset. I 

Bild 14: Ribbor och vertikala planteringar. Malmö stad, 
parkeringshus och saluhall. 

KVARTERET HYBRIDHUSET

Växtväggar eller dekorativa fasaddetaljer ska före-
komma för att skapa variation mot de offentliga 
platser. Gestaltningen ska vara stramare mot bu-
tiksytan mellan vid husets södra fasad. Grönska 
i form av växtväggar lämpar sig väl för fasader 
som gränsar mot Ektorpsvägen eller Hantverkar-
vägen

Bild 16: Grön bostadsgård på tak

Bild 17: Möjlig volymhantering för hybridhuset.

18

anslutning till den urbana entrén på husets södra 
sida ska ytor för verksamhetslokal finnas.

Bostadsvåningar ska ha ett indrag från Ektorps-
vägen för att ta ner skalan mot gatan och skydda 
bostäderna mot buller från gatan. Huset kan 
utformas med bostadsvåningar ovan parkerings-
bjälklaget och ska då uppta den area och hålla 
den höjd som anges i plankartan. Nockhöjden 
mot den urbana entrén i söder ska vara likvär-
dig Hälsohusets mötande fasad. Byggnaden kan 
uppfattas som en tung volym likt Hälsohuset och 
kan utformas med olika material såsom trä eller 
en delvis dekorativ fasad i plåt eller tegel. 

Bjälklag för bostadsgård kan utföras så att en 
grön gård som bidrar till rekreation och dag-
vattenhantering kan uppföras ovan parkeringen 
genom ett planterbart bjälklag. 



KVARTERET HANTVERKARHUSEN

Bild 18: Fasad mot norr, Hantverkarvägen. (Utopia arkitekter)

Bild 19: I bilderna syns referenser för materialhantering, en tolkning av snickarglädje samt tak och fasad i samma materi-
al där en sammanhållen gestaltning bidrar till ett spännande uttryck.  

Bild 20: Viktiga 
riktningar i förslaget 

redovisat i rosa 
linjer. (Utopia 

arkitekter)
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Kvarteret är ett renodlat bostadskvarter som ska 
uppföras i trä.

Gestaltningsanvisningar:

• Husen ska utföras med fasader i trä och kan 
gestaltas på ett sådant sätt att trädekorationer 
får utgöra det bärande gestaltningsgreppet. 
Vertikala och lutande fasaddelar ska uppföras 
i samma material. Det platta taket kan ha ett 
annat material.

• Byggnaderna ska ha en låg takfot. Större ut-
skjutande volymer, till exempel takkupor och 
balkonger, ska inte förekomma på fasadens 
lutande delar.  

• Byggrätten avgränsas av prick- och korsmark. 
Husen ska placeras så att de utgör ryggar i 
öst och väst. Axlarna som markeras i bild 20 
skapar en harmonisk placering  och bibehål-
ler tänka siktlinjer genom området.  
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Bild 22: Hustyp 1 och 2 ska utformas med lutande fasadelar. 

Bild 23: Del av taket som ska vara platt. 
Bild 21: Ektorps gamla hanterkarvillor. Träfasad med horisontella och vertikala brädor samt ornamenterade detaljer i trä runt 
fönster. (Nacka kommuns digital bildarkiv)

Bild 24: Till vänster: Kåbo Blomman, Uppsala. Grönska 
mellan byggnaderna. Till höger: Kåbo Blomman, Tak och 
fasad i trä skapar en homogen volym. (Uboss AB)

20



KVARTERET EKTORPSHÖJDEN

Bild 25: Fasad mot väst. (Utopia arkitkter) 

Gestaltningsanvisningar:

• Kvarteret ska utformas med en markerad 
förskoledel och en sammanhållen materialpa-
lett. Tak och fasad ska vara i samma material. 
Husen ska uppföras med träfasad och ska 
genom indrag och förskjutningar i plan skapa 
ett varierat bostadskvarter. 

• Tillåtna hushöjder inom kvarteret är 6-8 vå-
ningar och regleras genom en högsta tillåtna 
nockhöjd. 

Bild 27: Referens från Göteborg som redovisar en sammanhål-
len materialpalett. Okänd referens. 
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Bild 28: Vy över tänkbar ny bebyggelse bakom centrumhuset.  
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Bild 29: Sjöhusen, Gröndal, Stockholm
Träfasad med vertikal riktning och subtil varia-
tion mellan våningar.
Foto: Måns Berg

Bild 30: Sergelhusen, Stockholm
Fasad i cederträspån med hexagonmönstrad de-
taljering under fönster.
Foto: Devis Bionaz

Bild 31: Skagershuset, Årsta, Stockholm
Träfasad med horisontella band i metall.

Bild 32: Åke Sundvall
4. Cederhusen, Sundbyberg
Solitt balkongräcke i trä.
Foto: Devis Bionaz

Bilderna redovisar tänkbara sätt för hur träfasa-
derna kan utformas. 

29 30

31 32
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GESTALTNINGSANVISNINGAR

För Ektorpshöjden två norra huskroppar ska 
byggnadens tak ska luta längs med fyra sidor, vin-
keln ska vara minst 55 grader och högst 65 grader 
samt att del av tak får vara plant, dock inte mer 
än 77 % av byggnadens bredd i varje riktning. 

För Ektorpshöjdens tre södra huskroppar ska 
byggnadens tak ska luta längs med fyra sidor, vin-
keln ska vara minst 55 grader och högst 65 grader 
samt att del av tak får vara plant, dock inte mer 
än 77 % av byggnadens bredd i varje riktning. 

Barr och lövträd får gärna förekomma inne på 
gårdar som medger trädplantering. 

Byggnader ska placeras anpassade till terrängen. 
Berg i dagen ska vara förekommande i de kupe-
rade delarna av området, och när berg sprängs 
ska det ske på ett sådant sätt att berg i dagen 
finns kvar intill byggnaden. 
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Bild 33: Till vänster: Tillåtna takvinklar för kvarteret samt anvisningar för hur taken ska luta för att åstadkomma variation. Ovan: 
Entréplan gata till höger och entréplan gård till vänster i bild. Till vänster sysn den portal som möjliggör en koppling mellan kvarteret 
och centrumet.  
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KULTURMILJÖN
Från kulturmiljösynpunkt innebär planförslaget 
att en av Nackas kulturhistoriskt mest intressanta 
centrumanläggningar från rekordåren, med sam-
manhållen och utpräglad modernistisk karaktär, 
omvandlas till en mer blandad, varierad och 
småskalig stadsmiljö. 

De två byggnaderna Hälsohuset och Hybridhuset 
har i detaljplanen varsamhetsbestämmelser som 
avser att underhåll och ombyggnation ska ske 
varsamt. Byggnadernas skarpt skurna volymer, 
horisontella fasaduppbyggnad, fasader av rött 
tegel samt fönsterband av plåt ska bibehållas.
För Hälsohuset gäller dessutom att byggnadens 
varierande våningshöjder och trapphus med 
mönstermurning ska ägnas särskild hänsyn. 

Förslaget innebär att byggnaderna som bevaras 
kan byggas om. Dessa förändringar ska kunna 
genomföras men ska ske med byggnadens karak-
tärsdrag i åtanke. Det är lämpligt att öka andelen 
glas i bottenvåningen för att skapa möjlighet för 
nya butikslägen i de äldre husen. 

Positivt för läsbarheten är att den nya bebyggel-
sen och delvis även strukturen utformas med 
inspiration utifrån både de befintliga centrum-
byggnaderna. I ett stadsdelsperspektiv är det 
intressant att karaktärsdrag från den omgivande 
bebyggelsen i Ektorp förs in i den nya bebyggel-
sen. 

Bild 34: Utopia, Cobe och Maja och Knekten. Exempel på 
portaler genom byggnader som utformats för att öka trevnaden.

BEFINTLIG BEBYGGELSE

CENTRUMHUSET
Området ska vara tillgängligt och gent. Förslaget 
ska underlätta för gena vägar och tydliga kopp-
lingar för boende och centrumbesökare. En 
portal kan uppföras genom centrumhuset för att 
koppla samman de nya bostäderna på Ektorp-
shöjden med centrum. Portalen ska syfta till att 
minska intrycket av baksidor i centrumet. Det är 
av stor vikt för kopplingarna inom centrum att 
portalen uppförs. Den kan utformas i trä eller 
med ett reflekterande material och bör ljussättas 
för att minska otryggheten. God belysning och 
omsorg om detaljerna är av stor vikt vid utform-
ningen av portalen. 

Gestaltningshanvisningar:

• En takterrass får anordnas på byggnadens 
tak. Fallskydd och andra tekniska byggnads-
delar ska uppföras med ett indrag om minst 2 
meter för att bibehålla en obruten takfot.

• Portal genom byggnaden får uppföras och 
ska då hålla en minsta höjd om 3 meter och 
bredd om 5 meter.

• Balkonger får inte uppföras då dessa ändrar 
byggnadens urpsrungliga karaktärsdrag. 

Byggnadens bottenplan mot väst bör innehålla 
verksamhetslokaler. Butiker ska i huvudsak ha 
entréer på den västra fasaden men det är positivt 
för gatan öster om Centrumhuset om det före-
kommer entréer även där. 

Byggnadens volym ska inte förändras genom ett 
tillskott av balkonger eller våningar. Högsta tillåt-
na nockhöjd är + 48,5 meter ovan angivet noll-
plan. En hisstopp får uppföras ovan den angivna 
höjden. 

HÄLSOHUSET
Byggnadens volym bör inte förändras utvändigt 
men invändigt bör husets anpassas för framtidens 
behov. Husets befintliga höjder styr våningsan-
talet genom bestämmelser om högsta tillåtna 
nockhöjd.
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Om denna rätas upp skulle entrén bli tydligare.

GESTALTNINGSPRINCIPER OFFENTLIG UTEMILJÖ

GESTALTNINGSKONCEPT OF-
FENTLIG UTEMILJÖ

MÅLPUNKTER OCH ENTRÉER SKAPAR NYA 
RÖRELSEMÖNSTER 

Den tillkommande bebyggelsen medför att 
planområdet får flera nya entréer. I analysen 
noteras särskilt entrén till matbutiken som pla-
neras Hälsohuset vid det nya torget. Flera nya 
rörelsemönster leder därför dit. Även passagen 
som skapas genom Centrumhuset ger ett föränd-
rat rörelsemönster genom att en tidigare barriär 
byggs bort. Längs Värmdövägen finns en buss-
hållplats där ett viktigt gångstråk uppstår mellan 
bussen och matbutiken. Målpunkter i utkanten av 
området inkluderar vårdcentralen och matbutiken 
öster om planområdet. 

SIKTLINJER

Bevarade siktlinjer mot passagen under Centrum-
huset underlättar orienteringen inom området. 
Även siktlinjer mot busshållplatser och till tor-
get är bra för att människor lätt ska kunna hitta. 
Entréområdet i sydvästra hörnet är idag lite snett 
vinklad mot det som ska bli torget, vilket gör att 
den visuella och fysiska kontakten bryts något. Bild 35: Analys över rörelser, målpunkter och siktlinjer i den nya centrumstrukturen (Sweco) 
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en lägre. Nacka kommun har som mål att skapa 
attraktiva livsmiljöer samtidigt som det ska ba-
lanseras mot mål som en stadsbyggnadsekonomi 
i balans och maximalt värde för skattepengarna. 
Det finns inte pengar att ha extra allt på alla plat-
ser. Det är inte heller rimligt eller önskvärt att ha 
lägsta nivå överallt.

Bild 36: Illustrationsplan (Sweco)

GÅNGSTRÅK REKREATIVA VÄRDEN 
OCH STADSLIVSKVALITETER
FUNKTIONER-SITTA, CYKLA

I och med den nya strukturen skapas möjlighet 
att skapa mindre platser där bilen får en minimal 
plats. Grundidén är att skapa ett modernt funk-
tionellt torg med inspiration hämtat från mindre 
förortstorg som Blackebergs torg, Bandhagens 
centrum, Gubbängenstorget eller Skälderviks-
plan. Torg med en variation av platser gjorda med 
material som åldras bra och med en enkel, funk-
tionell design som inte blir gammal. 

Entréparken blir en tydlig entré, med en skylt 
som visar vägen till det nya torget. 

Nya Ektorpstorget blir tillgängligt med soliga 
platser längs butikerna, en tilltagen öppen yta för 
temporära händelser, julgran, torghandel, större 
samlingar etc. 

Urbana entrén skapar en fredad zon mellan Häl-
sohuset och Hybridhuset.
Trädtorget är ett mindre torg bakom Torghusen.

Centrumparken direkt väster om Centrumhuset 
får två olika uttryck, den norra och den södra.

Lokalgatan mellan Trädtorget och Centrumpar-
ken blir en möjlig plats för bondens marknad 
eller något liknade.

AMBITIONSNIVÅ
De offentliga utemiljöerna inom planområdet 
bör ha en enhetlig ambitionsnivå. Fastighetsäga-
ren ansvarar för de offentliga platsernas utform-
ning och driften av dessa. Det finns ett generellt 
behov att peka ut i vilka offentliga rum det kan 
vara en högre standard och i vilka det räcker med 
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kan användas för exempelvis julgran, torghandel, 
större samlingar av människor eller liknande. För 
att skapa en variation på platsen så föreslås en in-
timare zon med träd planterade i grus. Här före-
slås bänkar som är placerade i skuggan av träden. 
Ytan mellan träden är tillräcklig för att man ska 
kunna springa som liten eller kanske spela boule 
som stor. Här finns plats för något speciellt som 
kanske ett konstverk, en damm eller kanske en 
finare plantering. Den grusade ytan avslutas med 
en större häng/sitt-möbel.

GENERELL GESTALTNING
EKTORPSTORGET
I förslaget för nya Ektorp centrum blir Ektorp-
storget tillgängligt och synligt från rondellen. En 
trappa leder rakt upp från den nedre delen till 
matbutiken medan det finns en ramp i fastighets-
gräns. Mellan trappan och rampen finns gradäng-
er att sitta på, träffas i eller bara röra sig över till 
torget. Gradängerna bryts upp av planteringar på 
vissa ställen och ligger vänd mot eftermiddags-
solen. Längs fasaderna finns torgets bästa platser 
ur ett klimatperspektiv, sol och vind men också 
buller. Framför dessa finns en öppen yta som 

Det finns tre nivåer i Nacka; Standard, Utökad 
och Unik. Generellt används Unik enbart på 
utvalda platser i Nacka stad. Inom planområdet 
för Ektorp centrum bör ambitionsnivån Utökad 
råda. På lokalgator inom planområdet som ej har 
träd med skelettjord bör ambitionsnivån Standard 
råda.

Bild 38: Illustrationsplan, Ektorpstorget (Sweco)

Bild 39: Elevation, Ektorpstorget (Sweco)

Bild 37: Vy över Ektorpstorget (Utopia arkitekter)
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varierande antal människor och andra funktioner. 
Den nedsänkta planteringen underlättar hante-
ringen av dagvatten.

rar i sitthöjd. I släppen mellan dessa finns det 
träbryggor som går över en nedsänkt plantering. 
Här finns möjligheter att skapa mindre rum för 

ENTRÉPARKEN
Den befintliga slingrande parkvägen byts ut mot 
en hårdgjord yta med ett tydligt fokus på målbil-
den - Ektorpstorget. Ytan består av en variation 
av två nyanser i breda band som leder en framåt. 
Den ena sidan går rakt upp mot torget och den 
ena sidan breder ut sig för att ge torget en större 
inramning. I den sydvästra delen av entréparken 
föreslås en barriärmur med texten”Ektorp”. 
Längs större delen av entrévägen föreslås en 
praktplantering som ytterligare drar ögonen till 
sig.

URBANA ENTRÉN
Mitt i den Urbana entrén skapas en fredad zon 
mellan butikerna med dess leveranser och övrig 
trafik. Den hårdgjorda ytan mot Hälsohuset till-
låter att två lastbilar passerar därav förskjutningen 
mot norr. Ytan i mitten ramas in av barriärmu-

Bild 42: Illustrationsplan över Entréparken (Sweco)Bild 40: Vy från Entréparken mot Ektorpstorget (Sweco)

Bild 41: Illustrationsplan över Urbana entren (Sweco) 

Figur 43, Elevation, Centrumstråket (Sweco)
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TRÄDTORGET
Trädtorget är ett mindre torg nordost bakom 
Torghusen. Här finns ett tydligt stråk från torgets 
hörn upp till Centrumhusets portik. Platsen kan 
utformas med en trädplantering i ett rutmönster. 
Under trädens grenverk skapas mindre platser. 
Ytor med grus och ytor med planteringar delar 
upp torget. Längs en del föreslås en fantsifull mö-
bel som både kan användas för lek och vila. 

Bild 45: Illustrationsplan, Trädtorget (Sweco)

Bild 44: Perspektiv, Trädtorget. (Sweco)
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Bild 44: Vy från Centrumhusets nya portik mot Centrumpar-
ken och Trädtorget i bakgrunden (Sweco)



CENTRUMPARKEN, NORRA DELEN

Ett stråk närmast fasaden lämnas fritt för uteser-
veringar eller annat. På den norra delen av ytan 
föreslås rader av träd i en grusyta som fritt går 
att passera genom för att komma till butikerna/
restaurangerna som ligger där. Här skapas också 
en möjlig plats för en uteservering mellan träden. 
Vidare finns här ytor med bänkar och cykelpar-
keringar. Mot bostadsgården föreslås ett staket 
eller smidesräcke för att skilja på offentligt och 
halvprivat.

Bild 48: Överst: Elevation, Centrum-
parken, norra delen. Nederst: Illustra-
tionsplan, Centrumparken, norra delen 
(Sweco)
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CENTRUMPARKEN, SÖDRA DELEN
Ett stråk närmast fasaden lämnas fritt för uteser-
veringar eller annat. Den södra delen blir en fort-
sättning av entréparken. Den stora befintliga eken 
ska sparas och istället för att omgärdas av asfalt 
kommer eken stå i en plantering som ansluter till 
gatan söder om den. Ytan mellan eken och strå-
ket upp till portiken blir en glänta av klippt gräs 
omgärdat av planteringar och träd. Den västra 
delen av planteringen blir nedsänkt för att kunna 
hantera mer regnvatten. Genom gläntan går en 
träspång och i vid denna en plats för konst, finare 
plantering eller vattenspel. En plats att stanna 
upp på eller bara gå igenom.

Bild 49: Illustrationsplan, Centrumparken, 
södra delen (Sweco)

Bild 50: Perspektiv från söder, Centrum-
parken, södra delen (Sweco)



RÖRELSEMÖSTER, ANGÖRING 
OCH TILLGÄNGLIGHET
Förskolegården ramas in av byggnader och en 
bergvägg och ligger i direkt anslutning till verk-
samhetshuset. Den ligger placerad på fyra oli-
ka plan inom fastigheten och ett plan uppe på 
Ektorpshöjden i naturmarken. Rörelse mellan 
nivåerna sker med hjälp av trappor,  lekelement 
som klätterlek eller ramp. Huvudentrén är place-
rad med direkt koppling till lokalgatan vid Ek-
torpshöjden. Angöring, parkering, leveranser och 
avfallshantering sker via lokalgatan. Förskolegår-
den har en tillgänglig huvudentré på markplan, en 
tillgänglig passage genom huset och en tillgänglig 
entré på andra plan till gården. För att röra sig 
mellan gårdsplanen finns en tillgänglig ramp. Åt-
komst till plan två på gården är svårt att anordna 
på ett tillgängligt sätt. Trappa eller klätterlek får 
användas.

FRIYTA OCH SÄKERSTÄLLANDE AV YTA
Friyta för lek och utevistelse som begrepp om-
fattar den yta som barnen kan använda på egen 
hand vid sin utevistelse. Vid bedömning av friy-
tans storlek bör hänsyn tas till både storleken på 
friytan per barn men också den totala storleken 
på friytan. Ett rimligt mått enligt myndigheten 
Boverket är 40 kvm/barn i förskolan samt att 
den totala ytan helst bör överstiga 3000 kvm. 
Forskning visar att på en gård som är mindre än 
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Bild 54: Plan, principer för förskolegård. (Sweco)

FÖRSKOLEGÅRD
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3000 kvm, oavsett antal barn, kan en barngrupp 
få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett 
sätt som tillgodoser deras behov. Friytan bör ock-
så vara rymlig så att det går att ordna varierande 
terräng och vegetationsförhållanden utan risk för 
omfattande slitage. I bedömningen av storleken 
och kvalitén av friytan kan även ingå tillgång till 
närliggande områden med lekvärde. Förskolegår-
dens yta i detta förslag är 800 kvm på gården och 
700 kvm i naturmarken, samt det planeras gå 100 
barn på förskolan. Totalt är det en yta på 1500 
kvm som skulle ge barnen 15
kvm/barn. I detta förslag är det viktigt att sä-
kerställa ytan i naturmarken som friyta, annars 
får man enbart 8 kvm/barn. Det kan man göra 
genom att hägna in den vilket också skapar en 
tryggare plats för barnen och pedagogerna. Na-
turleken bör placeras på den delen av naturmar-
ken som är mindre
kuperad och mer beklädd med markvegetation. 
Dess exakta placering bör utredas i senare skede 
för att skapa ett bra läge för lekvärden, anpassa 
sig till befintlig natur samt freda befintliga prome-
nadstråk på höjden.

GESTALTNING OCH IDENTITET
Förskolegårdens gestaltning utgår från konceptet 
berget, skogen och stranden. Gården är uppdelad 
i olika lekfulla nivåer där den övre represente-
rar berget och de undre nivåerna represente-
rar skogen och stranden. Gestaltningen vilar i 
forskningsbegreppet lekotoper. En lekotop är 
en plats där lek och landskap är sammanflätade. Bild 51: Illustrationsplan, förskolegård, (Sweco)

Bild 52: Perspektiv, förskolegård (Sweco)
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BELYSNING
Gården och förskolan får belysning för att hela 
ytan ska upplevas trygg och tillgänglig alla tider 
på dagen samt året. På helger och kvällar kan 
miljön användas av boende i området. Bergväg-
gen får en effektbelysning för att rama in rummet 
och skapa en fin fond till gården.

SKOGEN
Miljön som gestaltas som skogen får sitt uttryck 
med stockar, stenar, buskage och vatten som lek-
värden. Där hittar man lekbar vegetation med ett 
topplager av bark för att minska kompakteringen 
av jorden och växtbädden.

STRANDEN
I miljön som gestaltas som stranden hittar man 
sandlek, trädäck och träflis som skapar naturlika 
miljöer att leka i.

Där utgångspunkten är en naturlik miljö och där 
landskapet främst skapar lekvärden. Där man i 
andra hand placerar ut lekutrustning i landskapet. 
Förskolegården har även sin utgångspunkt i de 
tre lekvärdesfaktorerna; den trygga-, dynamiska- 
och den vilda zonen. Den trygga zonen ligger 
närmast verksamhetshuset och dess entréer, den 
dynamiska i mitten och den vilda längst bort. 
Den trygga zonen erbjuder en plats för lugna-
re lek med inslag som sand- och vattenlek och 
sittplatser. Den dynamiska zonen ligger en nivå 
upp eller en nivå ner från entréerna som nås med 
trappa, klättermöjlighet eller ramp. Den erbjuder 
bland annat rutsch, klätter-, balans-
och gunglek. Den vilda zonen ligger i naturmar-
ken på höjden och erbjuder naturlek. Naturleken 
kan utöver naturen i sig även innehålla enkel 
naturlik lekutrustning, kojor och sittplatser.

BERGET
Miljön som gestaltas som berget ligger i anslut-
ning till bergväggen som ramar in gården. Där 
kan den dynamiska och rörelsefyllda leken ske 
i ett landskap som efterliknas berg i dagen. Det 
kan vara stiliserade berg i trä eller metall eller rik-
tiga stenar att balansera och klättra på. Förhopp-
ningsvis kan man återanvända stenhällar från det 
berg som sprängs bort från Ektorpshöjden i sam-
band med bygget och använda dem i lekmiljön. 
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Bild 53: Sektion, förskolegård (Sweco)


