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Ungefärlig planområdesgräns, röd linje.   
Bild från Mölndal stads planbeskrivning.

FRAMTAGNA DOKUMENT

• Nyréns tävlingsförslag

• Planbeskrivning

• Landskapsgruppen  
gestaltningsförslag Inre stråket

• Socialkonsekvensanalys &  
Barnkonsekvensanalys

• PM Gaturum
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Inledning 
MÅL OCH SYFTE

Dokumentet har tagits fram för att visa gestaltnings- 
principer av allmän plats inom Pedagogen Park. Principerna 
ska användas i förprojektering och vidare i detaljprojektering 
för anläggande. Programmet visar på gestaltning av flera 
olika gaturumstyper och platser. Gestaltningen innefattar 
rumsbildning, markmaterial, utrustning och växtmaterial. 
Målet med gestaltningsprinciperna är att skapa förut- 
sättningar för en fortsatt genomtänkt och enhetlig utformning 
av de offentliga rummen inom Pedagogen Park. 

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Detaljplanen för stadsdelen Pedagogen Park godkändes 
av kommunstyrelsen den 23 januari 2019 och antogs av 
kommunfullmäktige den 20 februari 2019. Planförslaget 
syftar till att utveckla området och skapa en stadsdel med 
cirka 1100 nya bostäder, kommunal och kommersiell service, 
arbetsplatser och rekreationsområden i form av parker, allt 
fördelat på cirka 20 kvarter. Syftet med detaljplanen är att 
stadsdelen ska utformas med höga krav på hållbarhet som en 
del i stadens vision, Vision Mölndal 2022.

Planområdet omfattar cirka 20 hektar. I den södra delen 
finns en kombinationsfastighet med namnet Pedagogen 
Park. Fastigheten innehåller idag verksamheter i kontor, 
restauranger, hörsalar och konferens, idrottshall, skolor och 
bank. 

Detaljplanen är ett led i arbetet för att utveckla tätorten 
Mölndal till en mer sammanhållen stad. Stadsdelar ska länkas 
samman och kopplingar till angränsande bostadsområden, 
grönområden, Mölndals innerstad och Göteborg ska 
stärkas. Bifrostgatan föreslås att omformas från transportled 
till stadsgata för att skapa en mer stadslik karaktär med 
planteringar, lägre hastigheter för biltrafik och fler passager 
mellan Pedagogen Park och Solängen. Detaljplanen 
Pedagogen Park bygger på en strukturplan framtagen av 
Nyréns. 

Till grund för gestaltningsprogrammet gäller de 
gestaltningsidéer som beskrivs i planbeskrivningen. Vidare 
finns det principskisser för gestaltning och markmaterial 
framtagna av Landskapsgruppen och Wingårdhs som har 
tillämpats och vidareutvecklats. 

Gaturummen är uppdelade i de olika livsrummen - integrerat 
frirum, mjukt trafikrum och integrerat transportrum. Mölndals 
stad och Asperlin Ramm har analyserat och identifierat vilket 
livsrum som ska tillämpas på vilka gator i området. De olika 
livsrummens karaktärer beskrivs i PM Gaturum (Sweco 2017-
06-22) och har varit en del i gatuutformning.
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Ungefärlig planområdesgräns, röd linje.  
Bild från Mölndal stads planbeskrivning.
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BEFINTLIGA FUNKTIONER / AKTIVITET

Befintlig markanvändning inom Pedagogen park har skiftande 
innehåll. En stor betongplatta finns kvar från en gammal 
högstadieskola med tillhörande idrottshall i norr. I områdets 
centrala del finns en fotbollsplan för befintlig skolverksamhet i 
byggnaden Pedagogen Park. I den östra delen av planområdet 
finns ett större svackdike som avleder och fördröjer dagvatten 
samt en avlång grönyta. Längs med Bifrostgatans östra 
sida löper en 1,5 m hög bullervall täckt av gräs och buskar. 
Längs Stubbåkersgatan i väster löper en lindallé och västerut 
angränsar Fässbergskyrkogård med parkliknande karaktär.

Befintlig bebyggelse omfattas av byggnaden Pedagogen Park 
med tillhörande parkeringar. Byggnaden om ca 30 000 kvm 
omfattar kontor, restauranger, idrottshall, eventhall, skola 
och bank. I planområdets norra del ligger en klubbstuga 
och en idrottshall som avses rivas. Området angränsar till 
bostadsområdena Lindhaga i nordväst, Bifrost i norr och 
Solängen i öst. Blandning av verksamheter möjliggör för 
möten mellan människor i olika åldrar och bakgrund, rörelsen 
i området sker dock främst dagtid. Det finns idag få befintliga 
offentliga lekplatser, parker, samt få offentliga mötesplatser 
inom planområdet, utom de i direkt anslutning till entréerna till 
huvudbyggnaden Pedagogen Park.

Naturvärdena i området finns främst i blommande trädarter så 
som ett stort antal lindar, enstaka sälgar, medelålders skogsek 
men även hägg och alm finns. Blommande, bärande buskar 
som hagtorn, nypon och kornell har även vissa naturvärden 
och är viktiga för pollinerande insekter och föda till bland 
annat fåglar. Utmärkande för området är även de långsträckta 
linjestrukturerna av träd- och buskrader som fungerar som 
spridningskorridorer för framförallt fåglar, insekter och 
kryptogamer.

Platsen
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SKUGGSTUDIE APRIL KL 15 Framtagen 
i tidigare skede av Semrén & Månsson, 
Aspelin Ramm.

ANALYS UTFORMNING GATURUM ur 
PM 12 Gaturum Sweco 17-05-26
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ANALYS GÅNG- & CYKELSTRÅK

De två stråken längs Bifrostgatan och Inre stråket kommer 
att utgöra primära stråk för medborgare som rör sig genom 
stadsdelen. Dessa två stråk föreslås även få högst grad av 
stadsmässighet och omsorg i gestaltning.
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ANALYS MÅLPUNKTER

Befintliga målpunkter i Pedaggogen Parks byggnad med 
verksamheter som skola, bank och eventhall kommer även 
att kompletteras med nya verksamheter i stadsdelen som  
förskola, parkeringar, Matparken och handel.



Landskapsgruppens förslag för markbeläggningar har varit 
grundläggande för fortsatt gestaltningsarbete. 

Formspråk har bevarats men utbredning har fått justeras, utökas för 
nya delar och bearbetas av Atkins med hänsyn till förprojektering, 
körspår, funktioner, fastighetsgränser m.m.
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Förslaget

GESTALTNINGSPRINCIPER

Pedagogen Park kommer att vara en modern stadsdel 
med grön karaktär men också stadsmässiga kvalitéer och 
verksamheter. En stimulerande och variationsrik boendemiljö 
i mänsklig skala med stora rekreationsmöjligheter och närhet 
till både park, natur, aktivitet och stad.

FORMSPRÅK

Bräckta knäckta och kantiga former ger en intressant formstark 
miljö och en samtida, modern känsla. Gedigna, sparsmakade 
material som trä, betong, granit och asfalt ger därtill en tidlös, 
stark baspalett använt på ett nytt intressant sätt.

Det Inre stråket och Bifrostgatan som två stadsmässiga 
huvudstråk ska förstärkas genom karaktären på dess 
utformning. Dessa stråk kommer också att användas mest 
frekvent av de boende i området. 



Referensbilder på “parkstad”, 
gröna stadsmässiga 
boendemiljöer.  
Från ovan: Hammarby sjöstad, 
Sannegårdshamnen Göteborg, 
Västra hamnen i Malmö, Flatås 
park i Göteborg och nedan 
Hammarby sjöstad, Stockholm. 
Foton: Atkins.
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KARAKTÄRER

Stadsdelen har en stadsmässig gradient. De naturnära  
delarna i väst går gradvis över till stadsmässighet i öst längs 
Bifrostgatan. Den höga andelen gångfartsgator ger stads- 
delen en mänsklig skala.

Slutna kvarter längs Bifrostgatan förstärker stadsmässig 
karaktär med en sammanhållen fasad och samtidigt bullerskydd 
mot bostadsgårdarna. Mot sydväst och det inre stråket öppnar 
sig gårdarna med bra sollägen och direktkontakt mot inre 
stråket. För en levande och trygg stadsmiljö ska verksamheter 
med fördel placeras i strategiska hörnlägen och bottenplan 
ges delvis en mer öppen karaktär.

Genom en variation av utryck för gator och gångytor inom 
stadsdelen underlättas orienterbarhet och karaktär för olika 
delar tydliggörs. 

KONCEPT OCH LEDORD

En myllrande och aktiv stad. I parkstaden finns utrymmen 
och platser för rekreation, aktivitet, lek och samvaro. En  
mänsklig skala och högt prioriterade gång- och cykelstråk ger 
särskilt goda förutsättningar för en ung befolkning men också en  
aktiv livsstil för alla. I närhet till grönska och större fria ytor 
ges möjligheter till en variationsrik och fri lek med något för 
alla åldrar. 



Körbana 
Asfalt / Platsgjuten 

betong Park / Förskola

Regnbädd
minst 2m bredd

Trygg gångzon
asfalt

Smågasten längs 
fasad 3 rader
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INRE STRÅKET

Pedagogen Parks hjärta blir det Inre stråket, ett myllrande 
stråk för vistelse och folkliv på en gångfartsgata. Stråket har 
ett pärlband av platsbildningar, funktioner och grönskande 
regnträdgårdar med intressanta former och material. 
Gestaltningen av det inre stråket är stadsmässig med hög 
andel gröna inslag och med direkt koppling till den större 
stadsdelsparken Matparken. Det inre stråket fungerar som 
huvudstråk för gående och boende i området.

Rumsuppdelningen av gatan varierar längs med 
sträckan. Gatan är olika bred i olika sektioner. En 
trygg gångzon skapas längs ena eller båda sidorna 
av gatan beroende på hur mycket utrymme som finns. 
Placering av växtvolymer är beroende av ledningar, körspår, 
behov av parkeringsplatser för rörelsehindrade samt 
uppställningsplatser för räddningsfordon.

PRINCIPSEKTION SKALA 1:100



FORMSPRÅK

Asfalt och platsgjuten betong med 
ett spännande knäckigt formspråk. 
Betongsten i olika kulörer föreslås 
vid platsbildningar och entréer som 
skapar rumsligheter längs stråket.
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PLANUTSNITT INRE STRÅKET

Skala 1:500



MATERIALTYP INRE STRÅKET

Markbeläggningar utgörs av asfalt, 
platsgjuten betong och betongmarksten. 
Längs fasader läggs smågatsten i tre rader 
för  inpassning mot fasad. 

Kanter ska utföras av två typer beroende  
på funktion och situation: Granitkantstöd 
och blockstensmur av granit.
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Platsgjuten betong i 
korsningspunkter och 
delvis i körbana. 

Utformning av 
dilatationsfogarna ska 
förstärka formspråket 
och möjliggöra 
eventuella åtgärder 
på ledningar i mark.

Marksten i gråtoner 
och myllrande 
mönster markerar 
entréer och tillför 
omsorgsfull 
stadsmässighet. 

Kantsten granit 
för avgränsning 
av regnbädd mot 
körbana .

Betongmarksten 
markerar entréer eller 
platsbildningar.

Blockstensmur    
granit. Blockstens-
murar hjälper till att 
styra trafikanter till en 
lägre hastighet längs 
inre stråket genom 
att bidra med en 
mänsklig skala och 
tydliga avsmalningar 
av körfältet. 

Asfalt. 

Rader av smågatsten 
längs fasader och 
för markering av  
parkeringar



RAL 7001
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UTRUSTNING INRE STRÅKET

I släktskap med övrig gestaltning föreslås utrustning med 
kantiga, bräckta former, gedigna material och ett samtida 
uttryck.

Viktigt i fortsatt projektering är att möbleringsserier väljs som 
ger förutsättnignar för en stor variation av användnings- 
områden inom stadsdelen. Serien behöver därför ha en bredd 
av möbletyper för olika placeringar.

Stadsdelen Pedagogen park ges ett tydligt släktskap med 
centrala Mölndal genom sammanhållen kulör och en rad 
utrustningar likt gestaltning i stadens innerstad. 

VAL AV PARKMÖBLER

Serien Nord från Veksö erbjder ett formspråk med enkla, 
raka, kantiga former som upplevs samtida, moderna. Stora 
valmöjligheter finns av möbeltyper inom serien, som stol, 
soffa, bänk, bord osv. En bredd inom serien möjliggör en 
önskvärd enhetlighet inom stadsdelen

Lackerade ståldetaljer enligt Mölndals standard RAL 7001 
och trärena sittytor ger ett gediget uttryck. Trä ska vara av 
FSC-märkt typ. Virkestjocklek bör vara minst 40 mm.

Soffor ska placeras var 50:e meter och markförankras. 
Möblering ska förses med tillgänglighetsanpassade armstöd.

Pollare  
Nola Mölndal

Granitpollare   
Naturstenskompaniet

Cykelpollare  
Vestre Vroom

Papperskorg  
Vestre Vroom

Serien Nord från Veksö kan bindas 
ihop till rumsbildande element med 
sammanlänkade bänkar och parksoffor. 

Serien finns i organowood alt. 
mahogny (FSC-märkt) som grånar 
och tillför ett gediget uttryck.



RAL 7001

Utrustningar möjliggör flera olika 
funktioner i stadsrummet.  

Papperskorg Vestre Vroom

Cykelställ av typ med avskalad 
form och som möjliggör 
fastlåsning används. 

MATERIALTYP

Diagonalt läggningsmönster med 
betongplattor 350x350mm på 
gångbanor och asfalt på cykelbanor. 
Ramas in med rader av smågatsten.
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STADSGATA BIFROSTGATAN

Bifrostgatan utvecklas till en huvudled med stads- 
mässighet och verksamheter längs stråket. Slutna kvarter längs  
Bifrostgatan förstärker stadsmässig karaktär med en  
sammanhållen fasad och samtidigt bullerskydd mot bostad- 
gårdarna.

En stadsgata ska utformas för att vara lättillgängliga för 
gående och det ska finnas en mänsklig skala.  Det ska vara 
enkelt och tryggt för gående och cyklister att röra sig längs 
och tvärs gatan. Bilister ska ha god framkomlighet och ha  
möjlighet att stanna vid målpunkter längs med gatan. Gatan 
ska ha en urban karaktär.

Bifrostgatans rum förändras längs med sträckan. Den södra  
delen har fasader på båda sidorna och ett tätare rum skapas. 
Den norra delen av gatan har fasader på västra sidan och den 
östra sidan utgörs av parkeringshus och bullerplank. Parkerings- 
huset och bullerplanket är lägre (2,5-4,5 m) vilket ger ett mer 
öppet gaturum.

Gatan har funktionella genomgående gångbanor som bara 
bryts vid den större infarten mitt i området, detta ger goda 
förutsättningar för gående att ta sig fram fritt och säkert. 
Med en markbeläggning som är genomgående och samma 
på båda sidor om gatan förstärks känslan av ett samman-
hållet gaturum. Bifrostgatan har flera passager tvärs gatan.
Målpunkterna längs gatan är i huvudsakligen placerade på 
den västra sidan där det finns kanstensparkering.

Ett inbjudande gaturum skapas med omhändertagna gång-
banor och gröna inslag med trädrad längs gatan. Här ges 
goda förutsättningar också för cykeltrafik och materialen hålls 
klassiska med asfalt, betong och granit.

Växlighet i form av trädrader och större planteringskärl delar 
upp gatan samt skapar två mindre rum utmed fasaderna 
och ett större rum i mitten. Träden på den östra sida i den  
norra delen är viktiga för rumsbildningen där det är lägre  
fasad och bullerplank. Beroende på artval längs gatan skapas 
olika karaktär. Vissa platser längs gatan kan accentueras med 
växtkärl och avvikande växtmaterial. De gröna inslagen längs 
gatan mjukar upp och signalerar lägre hastighet.



Gångbana  
betongplattor

Längs fasad  
smågasten

Fasad bostadshus Fasad parkeringshus

Gångbana  
betongplattor

Cykelbana  
asfalt

Körbanor  
asfalt

Mittremsa  
smågatsten

Skiljelinje 
smågatstenParkering / Trädrad / Växtkärl Trädrad / Gräs

Parkbänkar ger 
sittmöjligheter och  
inbjudan till vistelse.

Större kvadratiska växtkärl 
kompletterar med grönska i 
mänsklig skala och lackeras i 
enhetlighet inom stadsdelen.
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SEKTION & PLANUTSNITT BIFROSTGATAN

Skala 1:200 För trädval se avsnitt s. 28

Möjlig infiltration i mittremsa utreds 
fortsatt i projekteringsskede.



Betongmarksten och 
pollare

markerar entréAsfalt
Trygg gångzon

Asfalt

Regnbädd med 
plantering 

alt. parkering

Ränndal
smågatsten

Markering av parkering
smågatsten

Smågasten längs 
fasad 3 rader
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TVÄRSTRÅK

Tvärstråkens integrerade frirum får en gatumiljö med långsamt 
tempo i mänsklig skala och karaktär av shared space. 

Ett gemensamt golv av asfalt löper över hela gatubredden. 
Formspråk för betongmarkstensytor vid entréer mot gatan 
påminner om formen på det inre stråket och markerar en 
mänsklig skala i gaturummet. 

Trygg zon för gående skapas av grönskande regnbäddar 
men även pollare som skydd vid entréer. Placering av växt- 
volymer är beroende av ledningar, körspår, behov av 
parkeringsplatser för rörelsehindrade samt uppställnings-
platser för räddningsfordon.

PRINCIPSEKTION SKALA 1:100

Tvärstråken förses 
med cykelpollare i 
strategiska lägen för 
lätt åtkomst vid entréer.

Entréer markeras 
med pollare och 
betongmarksten i 
myllrande mönster 
och tillför omsorgsfulla 
detaljer med mänsklig 
skala i gaturummet.



MATERIALTYP

Markbeläggning med betongsten i 
knäckt form markerar entréer. Ofasad 
sten används för uttryck i släktskap 
med platsgjuten betong och asfalt. 

Dagvatten tas om hand i ränndal som 
även markerar parkeringsplatser.
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PLANUTSNITT SKALA 1:400
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MJUKT TRAFIKRUM

I den södra delen vid kvarter 1-5 anläggs trottoarer med 
nivåskillnad och kantsten. På trottoarer läggs plattor i ett 
diagonalt mönster som ger ett golv som signalerar omsorg 
och stadsmässighet. I gaturummet anläggs även regnbäddar 
för rening av dagvatten och för att tillföra grönska i stadsmiljön. 
Mjukt trafikrum tillämpas även på Stubbåkersgatan.

Smågatstensrader alt. ränndal av smågatsten markerar gräns 
mot parkeringar.

Cykelställ  
Vestre Vroom.

Plattor och 
smågatsten tillför 
stadsmässighet och 
omsorgsfullt uttryck.

Regnbädd i gaturum.  
Foto Bara mineraler.

Kantsten avgränsar 
trottoarer  
och regnbäddar.
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PRINCIPSEKTION SKALA 1:100

Betongplattor
trottoar ca 2m bredd

Betongplattor
trottoar ca 2m bredd

Körbana Asfalt

Granit-
kantsten

Regnbädd 
med plantering alt. 

längsgående parkering



FÖ
R

H
AN

D
SKO

PIA

FÖ
R

H
AN

D
SKO

PIA

REGNBÄDDAR

Regnbäddar byggs inom stadsdelen Pedagogen Park i syfte 
för omhändetagande, fördröjning och rening av dagvatten 
samtidigt som att en god förutsättning för träd och växter 
ska skapas i stadsmiljön. Samtliga regnbäddar som byggs 
på allmän platsmark inom stadsdelen Pedagogen Park ska 
projekteras och utformas i samråd med Mölndal stad. 

Sammansättning av växtsubstrat bör noga övervägas, utredas 
för att vara väl anpassad för infiltration av dagvatten, eventuellt 
krav på reningsfunktion, och erforderligt näringsinnehåll och 
mullhalt för växtlighet.

• Erforderlig växtbäddsvolym bör inte understiga  
15 m3 per träd.

• Bredd på regnbäddar bör ej understiga 2 m om de ska 
innehålla träd.

Inslag av biokol, pimpsten och näringskomponenter som 
exempelvis grönkompost i bäddarna bör fortsatt utredas 
beroende på utveckling i branschen över tid då stadsdelen 
Pedagogen Park byggs ut i etapper.

Växtförslag anpassat för regnbäddar presenteras på 
efterföljande sidor.

REGNBÄDD PRINCIPSEKTION

Skala 1:100
Exempel regnbäddar i gatumiljö.   
Foton: Bara mineraler.
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REGNBÄDDAR FUNKTIONSDELAR

Inlopp till regnbäddar ska förrses med brunnstyp som på 
ett driftsäkert sätt upprätthåller funktionen att avleda dag- 
vatten till bädden. Driftsmoment som löv- och skräprensning  
kommer att behöva ske vid inlopp löpande. Genom att  
använda en brunn i gatan minskar risk för att dagvattnet  
passerar förbi om gatan lutar i längsled jämfört med sidointag 
till regnbädd.

Om fördröjningszon (ca 10 cm djup) vid stora dagvattenflöden 
fylls upp så faller vattnet över i en överfyllnadsbrunn av typ 
kupolsil. Den välvda formen som kupolsilen minskar risk för 
igensättnig med löv eller snö och is. En inte alltför hög kupol 
(max 10 cm) gör att brunnen ändå ter sig lågmäld i utseende 
och till stor del döljs visuellt av kringliggande växtlighet i  
regnbädden.

För särskilt god fördröjning kan regnbäddar trappas i flera 
nivåer längs gator med lutning. Terrassering kan då utföras 
med tvärgående corténstål som ges öppningar på utvalda  
lägen för att släppa vidare dagvatten till lägre nivå. Se refer-
ensbild till vänster.

Kanter på regnbäddar byggs upp av granitkantstöd som 
ramar in bädden och håller substrat och växtlighet på plats. 
Trafiken hålls utanför regnbädden genom kantstensvisning 
mot körbana. 

På utvalda delar sätts en lägre blockstensmur av granit kring 
bädden för att tillföra sittmöjligheter och mänsklig skala i 
stadsrummet.

Foton tv. från ovan: 

Regnbädd vid Folkets park i Malmö.  
Foto: Bara mineraler.

Inloppsbrunn med sandfång.  
Foto: Rasmus Elleby ur Gröna fakta 
7/2018 Movium.

Seriekopplad regnbädd med tvärgående 
corténstål, nacka.se

Blockstensmur granit.  
 
Kupolsil för regnbädd från Ulefos.



• Acer rubrum, Rödlönn 
Höjd 10-12 m, bredd 4-5 m.  
Samlad krona och dekorativ höstfärg. 
Klarar varierande fukt / torrare perioder. 
Röd blomning på bar kvist.  
Sol till halvskugga.

• Acer griseum, Kopparlönn 
Höjd 4-5 m, bredd 4-6 m.  
Dekorativ stam och växtsätt. Fungerar 
väl på väldränerade jordar. Kan vara lite 
långsam i etablering och bör bevattnas 
första tiden. Sol till halvskugga. 

• Acer campestre, Naverlönn 
Höjd 10-15 m, bredd 8-10 m. 
Anspråkslös. Klarar beskärning väl 
och kan formklippas. Vind, salt och 
värmetålig. Sol till halvskugga.

• Betula ´Royal Frost ,́ Rödbladig björk 
Höjd 8-10 m, bredd 5-6 m.  
Torktålig björk med purpurfärgat lövverk 
och vacker ljus stam. Sol till halvskugga.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

I utbyggnaden av stadsdelen är det viktigt att 
skapa grönstrukturer av växter som kan öka 
spridningsmöjligheter hos djurarter. 

Det ska i största möjliga mån planteras en 
variation av träd och buskar. Blommande 
och bärande växter är att föredra för 
gynnande av insekter och fåglar. Det bör 
eftersträvas att få en blomning som sträcker 
sig över stor del av året, från tidig vår till sen 
höst. Detta gäller både per kvarter och även 
sett till hela stadsdelen. En stor variation 
kommer öka förutsättningarna för biologisk 
mångfald.

I parkområden bör det också lämnas 
områden med oklippta gräsytor/ängsytor för 
att gynna insekter och fröspridning.
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VÄXTLISTA  
TRÄD FÖR REGNBÄDD

Foton:  
Tönnersjö plantskola.

VÄXTFÖRSLAG



• Cornus mas, Körsbärskornell 
Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m.  
Gul blomning på bar kvist tidig vår. 
Värmegynnad och torktålig, lämplig för 
stadsmiljö. Sol till halvskugga.

• Syringa reticulata fk Enskede,  
Ligustersyren 
Höjd 5-8 m, bredd 5-6 m.  
Anspråkslöst buskträd som blommar 
vackert i juni med cremevita blommor. 
Föredrar väldränerad jord och  
soligt läge.

• Amelanchier x grandiflora, Storblommig 
häggmispel 
Höjd 5-6 m, bredd 3-4 m.  
Tål gatumiljö och soliga lägen. Blommar 
i vitt. Fin som flerstam och med vacker 
höstfärg.
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VÄXTLISTA  
TRÄD FÖR REGNBÄDD

VÄXTLISTA  
BUSKTRÄD FÖR REGNBÄDD

Foto:  
Nedan vänster Ligustersyren, Stångby plantskola.  
Nedan höger Ligustersyren och Körsbärskornell, Tönnersjö plantskola.



• Armeria maritima, Strandtrift 
Salttålig, torktålig blommande 
marktäckare. Höjd ca 15 cm.

• Sesleria nitida, Glansälväxing  
Silvergrått tuvbildande gräs som tål full 
sol och väldränerad mark. Höjd 50 cm.

• Helichtotrichon sempervirens, 
Silverhavre, 60 cm högt vintergrönt 
silvergrått gräs som tål torka och sol. 

• Iris germanica ‘Harbour blue’, Blå iris 
Torktålig och lättodlad iris.  
Höjd ca 80-100 cm. 

• Perovskia ‘Blue Spire’, Perovskia 
Aromatisk halvbuske 100 cm hög med 
blå blomning. Sol och väldränerat läge.

• Echinops bannaticus, Bolltistel 
Dekorativ blå blomning. Sol och torktålig. 
Tillför vinterfägring. Höjd ca 120 cm.

• Veronica ‘Charlotte’, Strandveronika 
Salttålig, torktålig. Bra för bin och 
insekter. Ljus bladkant på denna sort. 
Höjd 70-80 cm.

• Pinus mugo ‘Mops’, Dvärgtall 
Bollformad mindre tall. Tillför form 
vintertid och trivs i soligt väldränerat 
läge. Höjd 0,5-0,7 m. 
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VÄXTLISTA  
PERENNER OCH BUSKAR FÖR REGNBÄDD SOLIGT LÄGE

Bildkällor: perenner.se

Strandtrift 

Blå iris

Perovskia

Glansälväxing

Bolltistel

Silverhavre



• Sesleria heufleriana, Vårälväxing 
Frodigt grönt marktäckande gräs för 
väldränerad plats. Klarar halvskugga. 
Höjd 50 cm.

• Alchemilla mollis, Jättedaggkåpa 
Robust, marktäckande, anspråkslös och 
skuggtålig. Höjd 40 cm.

• Calamagrostis x acutiflora    
’Karl Foerster’, Tuvrör 
Tåligt 150cm högt dekorativt gräs 
med gyllene vippor. Fungerar i sol till 
halvskugga.

• Hemerocallis ‘Moment of truth’, Daglilja 
Cremevit blomning. Tål skugga och 
uppskattar väldränerat läge. Lättskött 
och härdig. Höjd 50 cm.

• Iris germanica ‘Harbour blue’, Blå iris 
Torktålig och lättodlad iris.  
Höjd ca 80-100 cm. 

• Aronia melanocarpa ‘Hugin’, Liten 
svartaronia höjd ca 1-1,5 m. 
Marktäckande buske och anspråkslös i 
krav.
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Vårälväxing

Daggkåpa

Blå iris

Tuvrör

Daglilja

Svartaronia

VÄXTLISTA  
PERENNER OCH BUSKAR FÖR REGNBÄDD HALVSKUGGIGT LÄGE

Bildkällor: perenner.se , essungaplantskola.se



• Betulus utilis var. jacquemontii,  
Himalajabjörk    
Vacker vitstammig björk. Anspråkslös 
och lättodlad. Sol till halvskugga.  
Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m.

• Crataegus x mordenensis ‘Toba’, 
Pärlhagtorn 
Tork och värmetåligt träd som gärna står 
i väldränerat läge. Fin fylld blomning 
och dekorativa röda bär. Glansiga djupt 
skurna, blad. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m.

• Hamamelis ‘Diane’ Hybridtrollhassel 
Blommar i februari-mars med bronsröda 
blommor. Sol-halvskugga. Väldränerad 
men fukthållande näringsrik jord.  
Höjd 1,5-2 m, bredd 1-2 m.

• Prunus Avium ‘Plena’, Fylldblommigt 
fågelbär 
Vackra fyllda vita blommor. Användbar 
där bär inte önskas, exempelvis vid 
betongytor. Anspråkslös, vind och 
snötåligt. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m.

• Pyrus salicifolia, Silverpäron 
Vit blomning på våren. Dekorativ 
silverton på blad och grenverk. Sol 
och värmetålig. Anspråkslös. Tål hård 
beskärning, formklippning.  
Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m.
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VÄXTLISTA  
TRÄD OCH SOLITÄRBUSKAR FÖR STADSMILJÖ (EJ REGNBÄDD)

Foton:  
Tönnersjö plantskola



INHEMSKA
• Acer campestre, Naverlönn 

Anspråkslös. Klarar beskärning väl 
och kan formas till häck. Vind, salt och 
värmetålig. Höjd 10-15 m, bredd 8-10 m. 

• Quercus robur, Skogsek 
Värdefull för biologisk mångfald. 
Anspråkslös, vind- och salttålig. 
Långsamväxande men långlivad.  
Höjd 20-25m, bredd 15-20 m.

• Quercus petraea, Bergek 
Storvuxet och långlivat träd. 
Anspråkslöst och mer lämpligt 
som gatuträd än skogsek pga mer 
genomgående stam. Salt och vindtåligt. 
Höjd 18-22 m, bredd 15-20 m.

• Sorbus intermedia, Oxel 
Växer vilt i Sverige. Anspråkslös, härdig 
samt vind- och salttålig.  
Höjd 10-15 m, bredd 6-10 m.

EJ INHEMSKA
• Pinus nigra, Svarttall 

Anspråkslöst torktåligt barrträd med 
karaktärsfull siluett. Lämpligt som 
stadsträd och blir mycket gamla.  
Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. 

• Quercus palustris, Kärrek 
Tydligt genomgående stam och 
dekorativa stora blad med vacker 
höstfärg. Kräver viss beskärning för 
kronuppbyggnad i gatumiljö. Väldränerat 
men med tilgänglig markfukt.  
Höjd 15-20 m, bredd 8-15 m.

• Platanus x hispanica ‘Stockholm’  
Stockholmsplatan   
Sort som är härdigare än 
genomsnittsplatanen. Torktåligt och 
värmetåligt träd. Karaktäristisk krona 
och bark.  
Höjd 10-15 m, bredd 10-15 m.
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VÄXTLISTA  
STÖRRE TRÄD FÖR STADSMILJÖ

Foton: Tönnersjö plantskola



• Bifrostgatans mittremsa bör fortsatt utredas för att hitta 
möjliga gröna inslag och infiltrationsmöjligheter.

• Markeringar av parkering för rörelsehindrade och 
markmaterial längs inre stråket bör utredas vidare i  
projekteringsskedet.

• Utredning av dilatationsfogar på platsgjuten betong för 
estetiskt och funktionellt bästa lösningen med hänsyn till 
ledningar och körytor.

• Val av inlopp i regnbäddar, öppning eller inloppsbrunn är 
beroende av lutningar och trafik och bör fortsatt utredas i  
projekteringsskedet.

• Det södra torget vid korsningen Bifrostgatan/
Frölundagatan bör fortsatt gestaltas med omsorg och 
med hänsyn till stadsdelens karaktär och materialval. 
Utformning måste ta hänsyn till stora ledningar för 
placering av träd, grundläggning av murar mm.

• Matparken bör fortsatt gestaltas med hänsyn till 
områdets karaktär och gestaltning som helhet så att ett 
släktskap behålls mellan stadsdelens alla offentliga rum.

• Rondeller i direkt anslutning till stadsdelen kan 
med fördel utformas med helhetssyn och hänsyn till 
stadsdelens samlade gestaltning.

BEVAKNINGSPUNKTER FÖR FORTSATT GESTALTNING & PROJEKTERING
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BILDKÄLLOR

Bilder på perenner från perenner.se

Bilder på träd och buskar från Stångby plantskola, Tönnersjö plantskola eller Essunga plantskola. 
(Angivet i figurtexter.)

Övrigt bildmaterial från Atkins då inget annat anges.
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