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Fotografier är tagna av medarbetare på Nyréns Arkitektkontor. 

Detta gestaltningsprogram har tagits fram 
under hösten 2015 och vintern 2016 åt Stock-
holms stad, Exploateringskontoret, under 
ledning av Christina Reje Rahmberg, Christian 
Herold och Kristin Quistgaard. Stadsbyggnad-
skontoret genom Ewa Wåhlin har deltagit i 
processen. Svenska Bostäder som är domin-
erande fastighetsägare har gett synpunkter på 
detta program och har varit med och finansierat 
skyltprogrammet och belysningsprogrammet.

Gestaltningsprogrammet bygger vidare på de 
analyser som Landskapslaget tog fram under 
2014 samt den dialog som initierats av Stads-
byggnadskontoret som leddes av arkitektkon-
toret Hornuggla under våren och sommaren 
2015.   
Exploateringskontoret fortsatte dialogarbetet 
vintern 2016. Synpunkter från detta är inarbetat 
i programmet.

FÖRORD

UNDERLAG
•	 Kulturmiljö- och konsekvensanalys, 2015-03-31, 

Nyréns Arkitektkontor, beställare Svenska Bostäder
•	 Kärrtorp centrum, analys och programförslag  

2014-05-05, Landskapslaget
•	 Dialog i Kärrtorp- Idéburen stadsförbättring 

och tillfällig arkitektur, maj-sept 2015, 
Stadsbyggnadskontoret

•	 Synpunkter på gestaltningsförslag inkomna på 
samråd 2016-02-15, Exploateringskontoret
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SAMMANFATTNING

De offentliga rummen i Kärrtorps centrum ska 
rustas upp i samband med att ny bebyggelse 
kommer till. Syftet är att skapa ett levande 
centrum som är bärkraftigt. Stadsbyggnadsk-
ontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag med 
cirka 160 lägenheter på tre tomter i Kärrtorps 
centrum. De offentliga rummen som ska rustas 
upp är torget och busstorget med anslutande 
gångvägar och trappor. Vid busstorget ersätts 
förskolan av ett bostadshus med lokaler i 
bottenvåningen som förstärker rumskänslan för 
torget.
Detta gestaltningsprogram är underlag för 
exploateringskontorets projektering och senare 
entreprenader. 

Förslaget innebär att torget från 1950-talet 
vidareutvecklas. Den låga bebyggelsen med 
affärer i bottenvåningarna, träden, dammen och 
den fina beläggningen av smågatsten, murar 
och trappor är stommen. 

I förslaget tillförs sittplatser på flera ställen som 
efterfrågats i dialogen. Tvärs över torget går 
tunnelbanebroarna som är ett karaktäristiskt 
inslag på platsen. Ytan under broarna blir en 
mötesplats som förändras med belysning, färg 
och beläggningar för att bli mer inbjudande. 
Stödmuren längs med Kärrtorpsvägen flyttas ut 
vilket möjliggör en omorganisation av cykelstäl-
len. En lekfull plats med gungor skapas närmast 
tunnelbanans entré. 

Trappan upp till Lågskärsvägen breddas och får 
en ramp så att den blir mer tillgänglig. Kop-
plingen mellan busstorget och Kärrtorpsplan 
förstärks genom en bred trappa. 

Förtorget mot Söderarmsvägen får vackra 
planteringar. Kopplingen över Kärrtorpsvägen 
anpassas till ramper och trappor. Gångvägen 
bort mot Kärrtorps IP får delvis en ny sträckn-
ing och avslutas med en entréplats i korsningen 
Kärrtorpsvägen/Vikstensvägen. 

Bild sid 4: Kärrtorpsplan som det ser ut idag. 
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BAKGRUND

Kärrtorps centrum
Stadsdelen förtätas enligt det programarbete 
som togs fram av stadsbyggnadskontoret 
2004. Kärrtorps centrum är sista etappen.    
Detaljplaner tas nu fram för Kärrtorp centrum 
och nu finns det planer på mer bebyggelse på 
Nytorps gärde och vid Kärrtorps IP. Den ökade 
befolkningen påverkar hur de offentliga platser-
na används. Även den gentrifiering som man ser 
längs hela linje 17 och att fler barnfamiljer flyttar 
in påverkar också självklart användningen av 
det offentliga rummet. Det finns en trend inom 
detaljhandeln med mer inköp lokalt och näthan-
del som påverkar vilka butiker som kommer att 
finnas kring torget och hur mycket torghandel 
man kan förvänta sig. Detta gäller på olika sätt 
alla förorter som byggdes upp längs tunnel-
banesystemet.

Torget behöver en upprustning och genom 
förtätningarna kring centrum får Stockholms 
stad möjlighet att finansiera förändringen. Åren 
har gått, det är omkring 20 år sedan den se-
naste upprustningen genomfördes som ritades 
av Tema landskapsarkitekter. Tidigare har om-
byggnader och tillägg gjorts på 1960-talet och 
de äldsta delarna är från mitten av 1950-talet.  

Kärrtorpsplan kom i fokus i hela Sverige på ett 
särskilt sätt efter den demonstration mot rasism 
som angreps med våld 2013. 
Det är ingen slump att demonstrationen hölls 
just på Kärrtorpsplan eftersom det är en av 
få riktiga torgplatser i söderort. Det framtida 
torget ska även i fortsättningen vara en viktig 
mötesplats och plattform för till exempel mani-
festationer och andra evenemang. Därför blir 
den öppna ytan i mitten en utgångspunkt. I 
detta förslag får den en nygammal beläggning. 
Gatstensbeläggningen från 50-talet, som ligger 
kring dammen idag flyttas ut på hela torget och 
blir en ännu tydligare symbol för Kärrtorp. 

Historien
Torget var färdigt 1955 och är utformat av 
Erik Glemme, på  Stockholms parkförvaltning, 
som företrädde den som i efterhand benämnts 
stockholmstilen. Torgrummet är påkostat med 
fina granitarbeten i murar och beläggning. 
Grönska, fontäner och konst var viktiga inslag 
i utformningen. Tunnelbanan stod färdig 1958 
och Reflexenbyggnaden invigdes 1968. Då fick 
torget sin nuvarande inramning. 

Analys och dialog
Beskrivningar och problemformuleringar har 
hämtats från den analys som Landskapslaget 
tog fram 2014. 
Analysen stämmer bra överrens med det som 
har kommit fram under dialogarbetet 2015 som 
drevs av stadsbyggnadskontoret. Metoden för 
dialogen som valdes kallas för ”idéburen stad-
sutveckling”.  Målet är att använda stadsrum-
met mer och att idéerna ska komma från eller 
i dialog med medborgarna själva och prövas 
på plats. Synpunkterna har samlats av stads-
byggnadskontoret i skriften “Dialog i Kärrtorp- 
Idéburen stadsförbättring och tillfällig arkitektur, 
maj-sept 2015”. 
Med stöd från dialogen tog Nyréns Arkitekt-
kontor fram ett förslag för torget. Förslaget pre-
senterades för Kärrtorpsborna på dialogmötet 
i februari 2016 under ledning av exploatering-
skontoret. Gestaltningsprogrammet bygger till 
stor del på vad som kommit in under dialogen 
2015 och 2016.
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KÄRRTORPSPLAN
Förslagets utgångspunkt är att bevara och 
utveckla torgets fina karaktär och många 
kvaliteter.  Den tidstypiska 50-talskänslan ska 
finnas kvar och förstärkas.  Träden, dammen 
och beläggningen utgör stommen i förslaget. 
Nya sittmöjligheter tillförs som skapar olika 
typer av mötesplatser och inbjuder till uppehåll. 
Beläggningen av gatstensrundlar flyttas ut på 
torget. Ytan mellan träden och fasaden får en 
genomgående slät beläggning av betongplat-
tor som är tillgänglig. Där placeras ledstråk 
för synsvaga. En zon närmast fasaden kan 
användas av butikerna för utställning av varor, 
uteserveringar mm. 

De vackra träden som ramar in torgytan behålls 
och kompletteras med mer grönska och blom-
mor. I trädraderna placeras olika torgmöbler 
som belysningsstolpar, papperskorgar och 
sittmöbler. Torget behåller i stort sett sin öp-
penhet. På de platser som pekats ut som de 
bästa ur klimatsynpunkt lyfts några av belägg-
ningens rundlar upp till sitthöjd. De kan använ-
das som scen och talartribun eller som sitt- och 
hängplatser. Många har efterfrågat just en scen 
som samlingspunkt. På torget finns det plats för 
att bygga upp en provisorisk större scen eller 
bioduk vid olika evenemang. 

På torget placeras två långbord. Bordet bygger 
på en idé från dialogen. Det kan användas för 
loppisförsäljning eller picknick. Det kan bli en 
symbol för Kärrtorpsplan som vardagsrum för 
Kärrtorpsborna. Illustrationsplan över Kärrtorpsplan

Bild sid 8: Perspektiv från söder med den breddade 
trappan i fonden. Ny beläggning och fasta möbler. 
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Bild sid 9: Flygbild över torget med den nya markbeläggningen och möbleringen

Flygbild över långbordet på torgets södra del

Flygbild över torgets nordöstra del
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Hunden finns kvar mitt på torget och den lilla 
katten är kvar på muren. All befintlig konst på 
torget bevaras.

De vackra stenmurarna som ramar in torget ska 
finnas kvar. Konstverket på muren av Arne Jones 
från 1965 bevaras och synas bättre. 

Trappan breddas och blir mer tillgänglig med 
en ramp. Det skrymmande taket tas bort och 
ersätts med ett lättare glastak. Kopplingen 
mellan Lågskärsvägen och torget blir bättre.

50-talskänslan bevaras och förstärks bland 
annat med nya skyltar och tidstypisk belysning. 

Bilden är från 50-talet. 

Den tidstypiska globen inspirerar till nya LED-
armaturer och stolpar. Belysningen under broarna 
kommer att utvecklas och förbättras. Se separat 
belysningsprogram som tagits fram av Bjerking. 

Den öppna torgytan ska bevaras. Här finns det 
plats för torghandel och andra evenemang. 

De stora fina träden runt torget bevaras 
och kompletteras med blommor. Dammen 
bevaras och fontänen rustas upp.

Det befintliga beläggningsmönstret av 
smågatsten placeras på den inre delen av 
torget. Bänkar, träd och damm inordnas i 
cirkelmönstret. Kullerstenarna mellan cirklarna 
byts ut till ett planare underlag.

DEN ÖPPNA YTAN BEVARAS BEFINTLIGT MÖNSTER UTVECKLAS 

TRÄD OCH FONTÄN BEVARAS

50-TALSANDAN URVECKLAS

HUNDEN OCH KATTEN ÄR KVARSTENMURARNA BEVARASTRAPPAN BREDDAS

BELYSNINGEN RUSTAS UPP

MYCKET PÅ TORGET BEVARAS OCH FÖRSTÄRKS:
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Torghandel är ett uppskattat inslag på torget. 
Genom att erbjuda fler platser kan denna utökas. 

Fler sittmöjligheter på torget som bekväma 
dubbelsidiga bänkar placeras mellan träden. De 
vänder sig in mot fasaderna och ut mot torget. 

En av de upphöjda cirklarna är lite större 
än de andra och kan fungera som scen. Vid 
denna finns eluttag. 

Ett stadigt långbord placeras på torget 
som kan användas till bland annat fikabord, 
barnkalas eller loppis.

De nya runda bänkarna reser sig upp från det 
cirkelrunda beläggningsmönstret. Dessa kan 
användas för lek, häng och pick-nick. 

Den rosa husvagnen som fanns på torget under 
dialogveckan var mycket populär. I förslaget 
föreslås en plats för food trucks. 

Under tunnelbanebroarna hänger gungor för lek 
och uppehåll för alla åldrar. Flödena mellan torg 
och tunnelbana finns kvar. 

Stockholm konst har inlett ett konstprojekt vilket 
kan leda till att det kommer mer konst på torget. 

NY KONST !

FLER PLATSER FÖR TORGHANDELFLER BÄNKAR

PLATS FÖR FOOD TRUCKSMER LEK OCH HÄNGPLATSER MER KONST 

EN SCEN

LÅNGBORD

FLER SITTMÖJLIGHETER

NYA INSLAG PÅ TORGET:
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TRAPPAN MOT LÅGSKÄRSVÄGEN

Trappan och muren upp mot Lågskärsvägen 
och Coops entré har många fina detaljer som 
ska bevaras, särskilt gäller det muren med 
konstverket på krönet. Utformningen idag som 
knyter torget dåligt mot norr kan åtgärdas med 
bibehållna kvalitéer. För att skapa bättre kop-
pling breddas trappan och får sin ursprungliga 
bredd från 50-talet. Det skymmande skärmtaket 
tas bort och ersätts med ett enklare glastak. En 
ramp integreras i trappan för att öka tillgäng-
ligheten. 

Materialet i trapporna kommer att återanvän-
das så långt det är möjligt. Uppdelningen i två 
separata trappor med handledare emellan tas 
bort. Det breda vilplanet mot muren blir kvar 
och kan användas för vistelse. En ramp läggs 
till i det nedre trapploppet och den övre trap-
pvägen jämnas ut till en ramp med ett flackare 
förlopp. Den norra bostadsentrén i byggnaden 
bli därmed tillgänglig. Trappan vid Coops entré 
vänds ner mot torget. 

Illustartionsplan som visar trappans nya utformning.
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T

Det befintliga konsteverket av Arne Jones från 1965, 
blir kvar. Konstverket symboliserar “rörelse i trappa”. 

Befinlig situation med två separata trappor och det 
skrymmande skärmtaket. 

Elevation. Trappan breddas och kopplingen 
upp till Lågskärsvägen blir tydligare.

Illustration som visar trappans nya utformning.
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UNDER TUNNELBANANS BROAR

I dialogen framkom att många tycker att miljön 
under broarna  är dyster och steril. Genom att 
den stora stenmuren flyttas ut mot Kärrtorps-
vägen kan cyklarna omorganiseras. Förslaget 
innebär att cyklarna flyttas ett snäpp från tun-
nelbanans entré. De blir fler cykelställ än idag 
och är fortfarande väl belägna under skydd av 
broarna. 

Genom flytten av cyklarna frigörs yta närmast 
tunnelbanan. Här skapas en plats med lek och 
lite häng vilket kan bli en träffpunkt på torget. 
Där placeras gungor, till exempel kompisgun-
gor, hängmatta, hammock och/eller vanliga 
gungor. De kan troligen hängas direkt i broarna. 
Detta kommer att utredas i den fortsatta pro-
cessen. På marken kan en färgglad yta med 
fallskyddsgummi placeras som krävs för att 
klara säkerheten. 

Belysningen under broarna kommer att utveck-
las och göra miljön mer inbjudande. Det finns 
även förslag på att bropelarna ska färgsättas, 
kanske kommer detta att bli en del av en konst-
närlig utsmyckning. Stockholm konst har startat 
ett konstprojekt för torget där dessa frågor 
kommer att behandlas. 

Kopplingen mellan torget och busstorg kommer 
att bli tydligare genom att trappan breddas. Den 
offentliga toaletten kommer att vara kvar men 
placeras nedanför murarna. 
Busstorget har ungefär samma funktion som 
idag på sin nya plats cirka 10 meter västerut. 

Illustrationsplan som visar ytorna under tunnebanebroarna. 
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Sektion. Under tunnelbanebroarna skapas en lek- och hängplats. 
Gungor placeras under broarna. 

Den tillfälliga gungan utanför ICA var mycket populär. 
Denna inspirerar till gungor som placeras under tunnel-
banebroarna. 

Befintlig situation under tunnelbanebroarna.

T
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BUSSTORGET

Där ska bussarna, stanna, släppa av och plocka 
upp passagerare. Denna rörelse styr torgets 
utformning i hög grad. Ytan däremellan används 
liksom idag för parkering. Nya träd planteras på 
parkeringsplatsen. 

Mot det nya huset, där Besquab är byggherre 
och White är arkitekter, anläggs en långsmal yta 
som knyter an till resten av Kärrtorpsplan med 
trädplantering och utsrustning som på torget. 

Höghuset från 50-talet är torgets landmärke 
idag. Platsen framför är idag rörig med olika 
tillägg för att klara tillgängligheten till en av 
butikerna och med mycket skyltar. Den platsen 
kan få en utformning som löser tillgängligheten 
till fler entréer på ett samlat sätt och skapar 
utrymmen för uteserveringar. 

Perspektiv som visar det nya huset i fonden av busstorget. 
Illustration White arkitekter. 

Illustrationsplan som visar busstorgets nya ut-
fomning och platsen framför Besquabs nya hus. 
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GÅNGVÄGEN OCH DEN ÖSTRA ENTRÉPLATSEN

Gångvägen norr om det nya huset följer en bit 
ungefär samma sträckning som idag. Det finns 
ett vackert naturparti norr om gångvägen och 
på den andra sidan löper husets gård. 

Längre fram vid korsningen Kärrtorpsvägen och 
Vikstensvägen skapas en liten entréplats med 
det nya husets gavel som fondvägg.
På den platsen finns idag en låg bergknalle som 
blir en viktig del av gestaltningen. Berget sågas 
och anpassas till gångvägens nya sträckning. 
Att berget anpassas för gångvägarna är en 
typisk karaktär i området. Detta syns på andra 
sidan korsningen. 
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Befintlig situation vid 
gångvägen. Naturmark-
en till vänster sparas. 

Anpassd berghäll på 
andra sidan gatan. 

Illustrationsplan som visar Besquabs nya byggnader och gångvägen 
fram till Vikstensvägen.
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FÖRTORGET

De befintliga körsbärsträden bevaras och kompletteras 
med nya planteringsytor. 

Sydväst om Kärrtorpsplan ligger förtorget som  
annonserar Kärrtorps centrum från Kärrtorps-
vägen och Söderarmsvägen. Platsen har bra 
klimatkvalitéer med kvällssol och några fina låga 
körsbärsträd som planterades för cirka tio år 
sedan. De flesta av dessa kan behållas i den 
nya lösningen. 

Markbeläggningen på platsen är samma som 
inne på torget och förstärker sambandet dit. 

Övergångsställena anpassas till den nya 
gestaltningen och korsningen görs smalare. 
Vackra planteringar välkomnar besökare. Den 
befintliga muren förlängs med återvunnet 
material. En rund planteringsyta påminner om 
cirkelformerna på torget och ger platsen ännu 
mer grönska. 

Illustrationsplan som visar Förtorget.
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GÅNGVÄGEN MELLAN REFLEXEN OCH TUNNELBANN

Gångvägen används idag av många som ska 
mot Kärrtorps gymnasium. Det är också den 
enda gångväg som räknas som tillgänglig från 
torget upp mot Lågskärsvägen. Den ligger 
till stor del på Svenska Bostäders mark. Den 
behandlas här därför att den uppfattas som helt 
offentlig. 

Gångvägens utformning lockar till att de flesta, 
kanske uppemot 75 % av alla fotgängare, genar 
över parkeringsplatsen bakom Turteatern. De 
genar då över den yta där fordonen till Coop’s 
och ICA’s lastplatser åker. Dessutom blir det 
infarten till de det nya huset som ska byggas 
i den norra delen. Några små justeringar av 
gångytans dragning kan övervägas för att få fler 
att använda gångvägen längs tunnelbanan som 
är mer trafiksäker. 

Längre ner mot torget har det tillkommit olika 
tekniska anläggningar för pressbyråkiosken i 
SL’s fastighet, delvis för ventilation. Dessa är 
inhägnade med plank av diverse kvalitet och 
sort vilket gör att platsen uppfattas som skräpig 
och inte alls inbjudande på det sätt som man 
förväntar sig på ett torg av Kärrtorpsplans snitt. 
Det är inte så konstigt att detta är en plats som 
ofta klottras. Hela miljön här bör ses över med 
belysning och planteringsytor.

GÅNGVÄGEN MELLAN REFLEXEN OCH TUNNELBANNLÅG
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Illustartionsplan som visar gångvägen mellan Reflexen och tunnelbanespåret.
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GESTALTNINGSDETALJER
Murarna
Idag finns många vackra stödmurar och barriär-
murar av polygontyp som avgränsar ytor mot 
varandra. De består av grovhuggna granitblock 
med en kärna av betong. Dessa sparas där så 
går eller flyttas och återanvänds i sin helhet. 
Tillkommande murar ritas på samma tema, men 
med något modernt tillägg som gör det avläs-
bart att det är en ny mur. 

Vegetation 
Trädraderna på torget med hästkastanj sparas. 
Växtbäddarna behöver renoveras. I dialogen 
var en av de vanligaste kommentarerna att mer 
grönska måste till på torget. Rundlarna kring 
träden kan planteras med skugg- och torktåliga 
växter om det är möjligt att vattna och under-
hålla dem. Detta kommer att undersökas i den 
fortsatta processen. 

Tallarna längs gångvägen i öster och på 
förgårdarna mot Kärrtorpsvägen och Söder-
armsvägen har särskilt högt historiskt värde. 
De var en del av en idé om att föra in natur 
på torget som är tydlig i de ritningar som togs 
fram av parkförvaltningen på 50-talet. 

Markmaterial
Stenbeläggningen ute på torget utförs med 
samma typer av smågatsten av grått, vitt och 
svart som finns idag. Samma diametermått 
används för rundlarna. Ytorna mellan rundlarna 
är idag belagda med kullersten, sk kattskallar. 
Stenarna i dessa ytor sticker upp vilket medför 
snubbelrisk och att snöplogen fastnar i stenen. 
Detta påtalas i flera av enkäterna i dialogen. 
En provbeläggning har utförts på torget där 
kullerstenarna sågas mitt itu och sätts i betong. 
Provytan kommer att utvärderas och komplet-
teras. Rätt utfört blir kontrasten mellan gats-
tenarna i rundlarna och de olikformade men 
släta kattskallarna som har olika grå och röda 
nyanser av granit en mycket vacker yta.  

Zonen mellan träden och fasaderna urförs i 
betongplattor.  För att behålla torgets 50-tal-
skänsla är det naturligt att använda betongplat-
tor. Idén är att välja större plattor som ger ett 
slätare och modernare intryck än de klassiska 
35x35 plattorna.  I dessa ytor placeras ledstråk 
för synskadade av svarta plattor med sinusfor-
mad översida. 

Förtorget mot sydväst ska bli grön och lummig, 
lite som en kontrast mot Kärrtorpsplan som i 
huvudsak måste vara hårdgjort för att kunna 
användas för olika evenemang.

Träden på torget är vackra men växtbäddarna behöver reno-
veras för att träden ska må bra. 

Torget är inramat av vackra stenmurar. 
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Utrustning
•	 Fasta soffor med ryggstöd och armstöd 

placeras mellan träden på torget och i trap-
pans vilplan, på busstorget, förtorget samt 
efter gångvägar och på den östra entréplat-
sen. 

•	 Sofforna på torget kan vara riktade både ut 
mot fasaderna och in mot torgets centrum. 

•	 Förslag på övriga soffor är, Veksö April som 
är en av Stockholm stads standardsoffor 
och passar bra in i 50-talsandan. 

•	 De upphöjda rundlarna är sittbara. Dessa 
kommer att utarbetas platsspecifikt. En av 
rundlarna utformas som en scen med elut-
tag och eventuellt tak. 

•	 Papperskorgar väljs bland de lite större 
typerna i stadens standard. Trycket på tor-
get kommer förhoppningsvis att öka, och då 
genereras också mer skräp. 

•	 Cykelställ är av samma typ som idag med 
bågar som är praktiska att låsa cyklar emot.

•	 En anslagstavla placeras på en central plats 
på torget. Övrig skyltning beskrivs närmare i 
separat skyltprogram.  

Lek även på vintern
På vintern snöröjs torget och snön placeras i 
en stor hög på torget. Högen består av förhål-
landevis ren snö och har ett stort lekvärde. Även 
gungorna fungerar på vintern då de är under 
tak.

Ränndalen
Idag har torget en bra vattenavrinning vid regn. 
En låglinje med tre dagvattenbrunnar leder 
diagonalt från dammen svagt mot sydost mot 
rampen till Kärrtorpsvägen. Den huvudsakliga 
höjdsättningen behålls. Låglinjen utformas som 
en ringlande grund ränndal som är integrerad i 
beläggningsmönstret.

Torghandel
I förslaget görs det plats till fyra torgplatser mitt 
på torget. Idag finns det bara två. Vid scenen 
möjliggörs en plats till en food truck. 

Tillgänglighet
Tillgängligheten till Kärrtorpsplan för rörelse-
hindrade förbättras över entréplatsen i sydväst. 
Rampen i trappan är 8 % vilket är mycket bättre 
än idag men tyvärr brantare än de 5% som 
önskas. Det går inte att åstadkomma utan att 
trappan växer långt ut på torget vilket ansetts 
som orimligt.  De anslutande befintliga ramp-
erna behålls. Torget har idag ett genomtänkt 
nät av ledstråk av taktila plattor som hjälper till 
för orienteringen över den öppna ytan där inga 
kanter finns att hålla sig till för den synskadade. 
Det nätet ska i princip behållas men anpas-
sas till den nya utformningen. De uppstickande 
kullerstenarna tas helt bort. 
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Före Efter
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