Fållan visualisering.
Denna park löper från bergskärningen mot parken Frötallen in mot
den äldre bebyggelsen. I förgrunden en bilfri gata som kan möbleras
från omgivande fastigheter eller med tillfälliga evenemang. Parkytan
i mitten har en öppen yta för lek och spel samt skridskobana
vintertid. Längre bort i bilden ligger en lekplats som blir viktig i
området då gårdar och förskolegårdar är relativt små.
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4. PARKER OCH TORG
Karaktärsfulla platser med grön karaktär
I samband med att Slakthusmrådet utvecklas skapas en ny väv av
offentliga rum, där parker, torg och fickparker är viktiga byggstenar.
Varje plats får en individuell utformning som anpassas till omgivande
bebyggelse och funktioner och som i uttryck samspelar med
Slakthusområdets robusta industrikaraktär. Parker, torg och fickparker
utformas med markmaterial som särskiljer sig från golvets. Frisen
följer med runt all bebyggelse som avgränsning mot kvartersmark och
tydliggör gränsen mellan privat och offentligt för fickparkerna. Alla
parker och torg blir trädplanterade, de minsta fickparkerna får minst
ett träd som tillsammans med andra gröna inslag bidrar till att skapa
ett grönare stadsrum och ett behagligt stadsklimat.

8
7

GESTALTNINGSPRINCIPER
2

Parker och torg
•
3

9

•

Variation i innehåll och utformning
Områdets torg, parker och fickparker ska ges en variation i karaktär,
funktioner och program. Tillsammans ska de tillgodose människors
behov av rekreation, samvaro och återhämtning i vardagen. Samtidigt
ska området fungera för alla de som kommer att arbeta här eller vara
på tillfälligt besök vid evenemang. Såväl livliga som rofyllda platser
behövs.
Parker, torg och fickparker kommer också fylla en viktig funktion
för att stödja områdets ekosystemtjänster. Variationsrika planteringar
med blommande arter ger föda för insekter och fåglar. Träd förbättrar
klimat, renar luft och vatten och är en del av dagvattensystemet. De
ger också trädskugga, evaporativ kyla och bullerreducering. Flera
platser hanterar också skyfallsvatten vid större regnmängder.

Platser för alla
I utformningen av de offentliga miljöerna är det särskilt viktigt att
uppmärksamma de äldres, barnens och ungdomarnas behov. De rör sig
inte så långt i vardagen och är beroende av platser nära bostaden. För
äldre är omsorgen om sittplatser, trygga promenadstråk och belysning
betydelsefull. För barn och unga är det viktigt att den offentliga miljön
främjar rörelsefrihet, nyfikenhet och stödjer möjligheten att leka och
utforska stadsdelen på egen hand. Innehåll i och utformning av parker,
torg och fickparker har stor betydelse ur ett barnperspektiv.

Belysning
Parkerna och torgen får platsspecifika lösningar som följer platsernas
karaktär och utformning. Ljuset ska framhäva och samspela med
det övergripande anslaget, gestaltning och funktioner. Belysningen
i området förbereds för att kunna vara föränderlig i linje med
hur användningen av platserna varierar mellan vardag och större
evenemang. Både intensitet och ljusfärg kan varieras beroende på
förutsättningar. Valda torg och platser förbereds och dimensioneras för
julbelysning, framförallt i området med aktivt stadsliv (se s10). Konst
ljussätts eller integreras med ljus.
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1

Park
Torg

•
4

6

Social fickpark
Rofylld fickpark
Lekfull fickpark

Parker och torg
1. Frötallen - Naturmark och befintligt skogsparti som utvecklas och
förädlas med bibehållen skogskaraktär.
2. Fållan - Den historiska Fållan utvecklas till park för lek och aktiviteter
3. Centrala parken - Samlande plats för hela Slakthusområdet
4. Södra parken - Park med generösa sittplatser samt lek och aktiviteter
5. Triangelparken - Grön oas och mötesplats längs Diagonalen.
6. Entréparken - Grön oas i kvartersstrukturen med skyfallshantering
7. Diagonalen - Grön promenad med platser för vistelse
8. Slakthusplan - Historisk entré till området
9. Norra entretorget - Publik plats i mötet mellan gammalt och nytt
10. Evenemangstorget - Flexibelt och föränderligt grönt torg, nedsänkt
med en öppen yta.

•
•
•
•
•
•

Parker och torg ska vara karaktärsfulla platser
med individuell utformning som samspelar med
Slakthusområdets industriprägel.
Platsernas innehåll och karaktär ska komplettera
varandra inom området. Barns, ungas och äldres
behov och önskemål ska särskilt uppmärksammas.
Parker, torg och fickparker ska göras så gröna som
möjligt. Fickparker ska ha minst ett träd.
Lokalklimat och strukturens förutsättningar ska tas
tillvara, särskilt solbelysta och vindskyddade platser.
Parker, torg och fickparker utformas för ökad trygghet
över dygnet
Platser ska fungera både till vardags och vid stora
evenemang.
Fickparker blir en tydlig del av det flikiga gaturummet,
där varje plats har en tydlig offentlig karaktär. Minst
300 kvadratmeter ska alltid eftersträvas.
Parker, torg och fickparker utformas med
markmaterial som skiljer sig från gatornas golv.
Belysning samspelar med platsernas gestaltning och
gör dessa inbjudande och trygga över dygnet.

Samtliga planer på följande sidor är redovisade i samma skala, 1:800 A3.
I det kommande arbetet med platser och torg, beaktas helheten så att
platserna kompletterar varandra i funktioner och program.
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FRÖTALLEN
Naturmark och befintligt skogsparti som utvecklas och
förädlas med bibehållen skogskaraktär.

LÖVSALEN

BERGET

Naturparken omfattar tre delar med olika karaktär:

Frötallen är ett befintligt skogsparti och naturmark som används
av kringboende och närliggande förskolor. Den utvecklas till en
naturpark och förädlas med bibehållen skogskaraktär. Parkens olika
karaktärer: lövsalen, berget och skogen, förstärks och utvecklas.
Entréplatser och redan upptrampade stigar förstärks och kopplingar
läggs till.

LÖVSALEN
Ett grönt, högt och omslutande rum för promenad, naturupplevelse,
spontan naturlek samt dagvatten- och skyfallshantering. Utan
omfattande programmering.
BERGET
Utsikt som förstärks med utsiktsplatser och utsiktstorn, sittplatser
med fina sollägen. Trappor som förbinder naturparken Frötallen med
Fållan. Sprängkanten utvecklas och lyfts fram med nya funktioner och
visningen mot Fållan.

Den har kopplingar mot stadsdelen Enskede Gård i väster och norr
och intressanta utsiktsplatser på berget ovan bergskärningen som
idag är dolda av höga plank. Parkens uppvuxna höga träd kommer
att bli en stor kvalitet och resurs för det nya områdets närrekreation.
Här finns plats för lekfunktioner men framförallt är det en plats för
grönska. De äldre tallbeståndet är en del av barrskogsambandet mot
Årstaskogen via Lindeparken/Årstastråket.
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Naturparken Frötallen är idag en hemlig skog
som används av de kringboende.

Leken infogas i parken. De naturliga
förutsättningarna utnyttjas. Referens
Årstabergsparken.

SKOGEN
Lummigt naturrum som erbjuder naturupplevelse, naturlek,
naturpedagogik, promenad, lugn och ro. Gym i anslutning till
idrottshallen. Särskilda krav på skydd mot slitage med tanke på
närheten till skolan.
SLAKTHUSOMRÅDET KVALITETSPROGRAM FÖR OFFENTLIGA RUM

Parktyp: Kvarterspark
Vad gör folk här?
• promenerar • vilar/pausar • rastar barnen/
leker • hänger • picknickar • hundpromenad •
styrketräning • upplever årstidsväxlingar • utsikt

Inspirationsbilder från Årstabergsparken som visar exempel på hur naturparken Frötallen kan utvecklas
med olika typer av lek och gångsystem samtidigt som skogskaraktären bibehålls.

Gångväg genom skogen som inte gör åverkan. Exempel från Glorup herrgård i Danmark,
foto Line Kjaer.

Vem går hit?
• boende
• kompisar och familjer
• förskolor, skolbarn F-9, gymnasieelever
• hundägare
Belysning: Parkstolpar, pollare och enstaka
trädbeslyningar. Effektbelysning vid
sprängkanten mot Fållan.
Sociotoper
Grön oas, lekplats, naturklek, sitta i solen,
rofylldhet, promenader, picknick/solbad,
utegym, utsikt

SKOGEN

Hårdgjord

Grön

Aktiv

Lugn

Öppen

Sluten

Parkens yta:
24 100 m2, mått mellan 20-85 x 530m
Plats i Stockholm med motsvarande storlek:
Rävskogen/Årstabergsparken, Högersten/Älvsjö
(24 000 m2)
Rosenlundsparken, Södermalm (22 500 m2)
Magaretaparken, Enskede (28 000 m2)

SLAKTHUSOMRÅDET KVALITETSPROGRAM FÖR OFFENTLIGA RUM
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FÅLLAN
Den historiska Fållan utvecklas till park för lek och aktiviteter
Fållan utvecklas som park för rekreation och lek. Den historiska
visuella kopplingen mellan bergväggen i väster och den centrala
slaktanläggningen i öster återskapas. Kopplingen mellan naturparken
Frötallen och Fållan förstärks med trappor och plattformar som också
bildar utsiktsplatser över området. Bergväggen bildar fond i parken.
Fållan ska vara en aktiv, social park med tydlig programmering.
Parken får en grön karaktär med planteringar, gräsmattor och träd
och kommer att få en viktig funktion för lek och spel. Ytor för
uteserveringar placeras mot den befintliga bebyggelsen. Delar av
parken ska gestaltas så att man klarar skyfallshantering vid kraftiga
regn. Parken ska också rymma ytor som fungerar vid tillfälliga mindre
evenemang.
Fållan är en av Slakthusområdets viktigaste historiska platser,
namnet kommer av att här fanns inhägnader för djur. Den utgör
en axel mellan den tidigare järnvägens station vid bergväggen och
slakteribyggnaderna som kan förklara områdets tidigare funktion.

Vykort som visar Slakthusområdet från 1930. Fållan inringad i rött. Den historiska visuella
kopplingen mellan bergväggen och slaktanläggningen återskapas.

Fållan sett från öster mot väster. Från Livdjursgatan över lekplatsen mot bergsskärningen i
naturparken Frötallen. Fållan är en smal park som består av fyra delar. Vi ser två av dem i denna
bild. Fållan söker inspiration i platsens historia som stadens Slakthusområde.

Häng på kajen och trappan
Häng och lek för äldre
barn och vuxna

Nedsänkt gräsyta

Lek för yngre barn

Historiskt lummigt

Urbant häng

Plan skala 1:800 A3
0m
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Inspirationsbilder visar på Fållans karaktär samt
gestaltningselement som infogas i gestaltningen

Parktyp: Kvarterspark
Vad gör folk här?
• picknickar, fikar och äter mat på uteserveringar
• sitter i solen, pausar, tar en glass • tittar på
folkliv • rastar barnen/leker • hänger och klättrar
• spelar boll, åker skridsko, tillfälliga evenemang
• mötesplats
I den historiska delen finns plats för grönska.

Utsiktsplattformar mot
bergsskärningen, Källa: internet

Bryant Park i New York med dess öppna gräsyta som vintertid blir isbana 			
Källa: Wikipedia/Bryant Park Corporation

Vem går hit?
• boende • gymnasister, skolbarn och
förskolebarn • lunchgäster och fikasugna
• besökare i omgivande byggnader • kompisar
och familjer
Belysning: Belysning på fasad, integrerad
i pergolan. 6m stolpe med strålkastare.
Effektbelysning på bergskärning, lekplattformar,
och rutsch. Belysning i trappor integreras i
handledare.
Sociotoper
Grön oas, lekplats, sitta i solen, blomprakt,
picknick/solbad, vattenlek, skridskoåkning,
evenemang, folkliv, uteservering

Byggda konstruktioner i parkmiljö

Strukturerande pergola på Bockkranstorget,
Västra Eriksberg i Göteborg

Tak med aktiviteter under, Carlsbergsområdet i
Köpenhamn, Källa: internet

Hårdgjord

Grön

Aktiv

Lugn
Sluten

Öppen
Parkens yta:
5800 m2, mått 35 x 110/25/37 m

Parkens rymd (yta fram till omgivande fasader
inkl gator):
9400 m2, mått 45 x 205 m
Plats i Stockholm med motsvarande storlek:
Nytorget, Södermalm, inkl lekplatsen (5500 m2)
Stureparken, Östermalm (6400 m2)
Ellen Keys Park, Östermalm (4900 m2)
SLAKTHUSOMRÅDET KVALITETSPROGRAM FÖR OFFENTLIGA RUM
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CENTRALA PARKEN

Parktyp: Kvarterspark
Vad gör folk här?
• fikar och äter mat på uteserveringar • sitter i
solen, pausar, tar en glass, tar det lugnt efter
shopping • central mötesplats
• väntar på tunnelbanan • tittar på folkliv
• leker oprogrammerat • yoga och dans • kvällsoch nattbesökare

Samlande plats för hela Slakthusområdet
Parken i områdets mitt kan bli en samlande, grön plats för hela
området. Parken ramas in av bebyggelse med lokaler som vänder
sig mot söder och väster. Här finns också plats för stora träd,
perennplanteringar och en öppen gräsmatta. Parken ska också hantera
skyfallsvatten och är delvis nedsänkt i förhållande till omgivande
gator.
En stor del av parken är underbyggd av tunnelbanan. För den
planerade tunnelbanestationen finns föreslagna nya entréer vid
Charkmästargatan i Centrala parkens södra del.

Vem går hit?
• boende • lunchgäster och fikasugna •
arbetande i området • besökare i omgivande
byggnader • evenemangsbesökare • kompisar
och familjer

Delar av parken är nedsänkt för att klara skyfallshantering.

Slakthusgränds förlängning

Belysning: Parkstolpar kombinerat med
effektskapande ljus som stärker karaktären.
Trygghetsaspekten viktigt pga närhet till
arenorna.
Sociotoper
Grön oas, folkliv, sitta i solen,
rofylldhet, blomprakt,
picknick/solbad, evenemang

Hallvägen

Slakthusgatan

Öppen gräsmatta för vistelse, lek eller picknick.

T

T
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Plan skala 1:800 A3
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20m

Grön

Aktiv

Lugn

Öppen

Sluten

Parkens yta:
6900 m2, mått 90 x 80 m
Parkens rymd (yta fram till omgivande fasader
inkl gator):
14 200 m2, mått 120 x 120 m
Plats i Stockholm i motsvarande storlek:
Stureparken, Östermalm (6500 m2)
Enkehusparken, Vasastan (6400 m2)
Berzeli park, City (6400 m2)

Charkmästargatan

Olika typer av sittplatser

Hårdgjord

40m
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SÖDRA PARKEN

Parktyp: Kvarterspark
Vad gör folk här?
• picknickar • sitter i solen, pausar • leker, rastar
barnen, pulka • bollek • mötesplats • njuter av
blomsterprakt och årstidsväxlingar

Kvarterspark med lek och aktiviteter
Södra delen av Slakthusområdet har en grön oas i Södra parken.
Parken ligger mellan Hallvägen och Boskapsvägen. I parken finns
platser för vistelse, lek samt andra aktiviteter. Parkens läge i strukturen
ger möjlighet att skapa en lummig plats med gott om sittplatser i både
skugga och sol, ensam eller i sällskap. Här kan också en större gräsyta
för picknik, lek och aktiviteter rymmas. Parken blir i delar nedsänkt
för att hantera skyfall.

Vem går hit?
• boende • lunchare • förskolor • kompisar och
familjer
Belysning: Parkstolpar kombinerat med
effektskapande ljus som stärker karaktären.
Sociotoper
Grön oas, lekplats, sitta i solen
rofylldhet, picknick/solbad
Öppna gräsytor, lövskugga och lek

Södra gatan

Hårdgjord

Grön

Aktiv

Lugn
Sluten

Hallvägen

Boskapsvägen

Öppen

En samlingsplats för boende och besökare

Parkens yta:
6000 m2, mått 60 x 100 m
Parkens rymd (yta fram till omgivande fasader
inkl gator):
10 500 m2, mått 140 x 75 m
Plats i Stockholm med motsvarande storlek:
Nytorget, Södermalm (5500 m2)
Enkehusparken, Vasastan (6400 m2)
Stureparken (6500 m2)

Trädskolevägen

Nedsänkt för att hantera skyfallshantering
Plan skala 1:800 A3
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TRIANGELPARKEN
Grön oas och mötesplats längs Diagonalen

Parktyp: Park
Vad gör folk här?
• sitter i solen, pausar • njuter av blomsterprakt
årstidsväxlingar • fikar • äter

Som en utvidgning av Diagonalens parkstråk, mellan Hallvägen och
Slakthusgatan, öppnar sig en triangulär plats med grön karaktär. Stora
träd skapar ett grönt rum och generösa hårdgjorda ytor i anslutning
till bebyggelsen ger möjlighet till tillfälliga aktiviteter och t ex
uteserveringar. Parken bidrar med variation i gaturummet, fungerar
som mötesplats och kommer samtidigt vara en viktigt pusselbit i
skyfallshanteringen för området. Platsen kommer att delvis vara
nedsänkt för att klara vattenmängderna. En plats för boende och
besökare att stanna upp vid, sitta i solen och samtidigt njuta av
blomsterprakt.

Vem går hit?
• boende • lunchare • besökare
Belysning: Parkstolpar
Sociotoper
Grön oas
Sitta i solen
Blomsterprakt

Utserveringar intill trappa och terrassering

Planteringar med blomsterprakt

Hårdgjord

Grön

Aktiv

Lugn

Öppen

gon

ale

Parkens yta:
1100 m2, mått 0-30 x 77 m

Slakthusgatan

Dia

n

Sluten

Parkens rymd (yta fram till omgivande fasader
inkl gator): 4300 m2, mått 25-65 x 100 m
Plats i Stockholm med motsvarande storlek:
Greta garbos torg, Södermalm (1300 m2)
Nackas hörna, Katarina Bangata, Södermalm
(800 m2) Tideliustäppan, Södermalm (1000 m2)
En breddning av den gröna promenaden Diagonalen.

Plan skala 1:800 A3
0m
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ENTRÉPARKEN
Grön oas i kvartersstrukturen med skyfallshantering

Parktyp: Park

Slutet av Slakthusgatan breddar sig till en park: Entréparken som
sträcker sig fram till Enskedevägen. Parken fungerar som en grön oas,
som mötesplats, för skyfallshantering och som en inbjudande entré
emot intilliggande stadsdelar med sitt närliggande övergångsställe
över Enskedevägen. En intim park i korsningen Slakthusgatan/
Trädskolevägen blir en plats att mötas eller att bara vila i.

Vad gör folk här?
• sitter i solen, pausar • Lekinslag för yngre barn
Vem går hit?
• boende
Belysning: Parkstolpar

Slakthusgatan

Sociotoper
Grön oas
Sitta i solen
Lek

Trädskolevägen

En smal lummig park

Hårdgjord

Grön

Aktiv

Lugn

Öppen

Sluten

Parkens yta:
900 m2, mått 18 x 50 m
Parkens rymd (yta fram till omgivande fasader
inkl gator): 2500 m2, mått 30 x 80 m
Plats i Stockholm med motsvarande storlek:
Monika Zetterlunds park, Vasastan (1000 m2),
Tideliustäppan, Södermalm (1000 m2), Kvarter
Vale, Vasastan (870 m2)
Trappor, planteringar och sittgradänger tar upp höjskillnaden
som skapas för att klara skyfallshanteringen.
SLAKTHUSOMRÅDET KVALITETSPROGRAM FÖR OFFENTLIGA RUM

Enskede
vägen
Plan skala 1:800 A3
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Diagonalen västerut (visualisering)
En bild som visar idéerna kring områdets mobilitet. Gående, cyklister
och kollektivtrafik gynnas. Under skolgården ligger mobilitetshuset
med bilparkering och cykelparkering.
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Parktyp: Grön promenad

DIAGONALEN

Vad gör folk här?
• Sitter och står i solen, pausar, hänger • Besöker
uteserveringar • Leker oprogrammerat • Tillfällig
programmering • Hundpromenader

Grön promenad med platser för vistelse.
Diagonalen är en grön promenad genom området med en zon fredad
för grönska och aktiviteter, ett grönt rum i gaturummet. Det finns
plats för gatuträd, mindre lek- och aktivitetsytor och uteserveringar.
Variation av grönt/hårdgjort är beroende av intilliggande
verksamheter.
Diagonalen är viktig i det större rekreativa sambandet. Den utgör
en viktig länk mellan Nytorps gärde via Blåsut och Årstaskogen
via Frötallen. Planteringarna hanterar dagvatten och bidrar med
ekosystemtjänster.

Vem går hit?
• Boende • Lunchare • Passerande
Belysning: Parkbelysning, Höga stolpar med
belysning över körbanan och en arm mot
cykelbanan.
Sociotoper
Sitta i solen
Promenader
Uteservering

Katarina Bangata

Plan redovisar Diagonalen mellan Frötallen och Hallvägen.

Grön

Aktiv

Lugn

Öppen
ale

Sluten

n
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Parkens yta:
1800 m2 (2900 m2 inkl Triangelparken),
mått 7 x 400 m

Plan skala 1:800 A3
Redovisas mellan Frötallen
och Hallvägen

Parkens rymd (yta fram till omgivande fasader
inkl gator): 11 000 m2, mått 24 x 400 m
Hallvägen

gon

Livdjursgatans förlängning

Dia

Boskapsvägen

Lindevögen

Principsektion för Diagonalen, skala 1:250

Hårdgjord

0m

20m

Plats i Stockholm i motsvarande storlek:
Katarina Bangata mellan Götgatan och
Södermannagatan (9100 m2), mått 11 x 400 m
plus platsbildningar.
40m
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SLAKTHUSPLAN

Parktyp: Kvarterspark

Historisk entré till området

Vad gör folk här?
• Sitter och står i solen, pausar • Passerar
• Mötesplats • Café och uteservering

Slakthusplan är det gamla Slakthusområdets viktigaste entréplats
dit anställda och besökare kom. Skylten som markerar den tidigare
huvudentrén bevaras. Den stora gång- och cykelsnurran rivs.

Vem går hit?
Boende
Lunchare
Passerande

Platsen har en grön central trädgårdsanläggning som rustas upp. Hela
platsen utvecklas till ett grönt parktorg, då dagens bilparkering flyttar
till mobilitetshus och gång- och cykelrampen rivs. Från Slakthusplan
utgår Hallvägen som är områdets huvudaxel. Delar av platsen ska
kunna hantera skyfallsvatten.

Belysning: Slakthusskylten bevaras. Parkstolpar.
Omgivande gator har sin belysning.
Sociotoper
Sitta i solen
Blomprakt
Uteservering

Palm
f

eltsv
äge

n

Hårdgjord

Grön

Aktiv

Lugn

Öppen

Slakthusplan idag med sin karakteristiska skylt, bef planteringen syns till höger

Sluten

Hallvägen

Parkens yta:
2500 m2, mått 35 x 75 m
Parkens rymd (yta fram till omgivande fasader
inkl gator): 7500 m2, mått 70 x 105 m
Plats i Stockholm med motsvarande storlek:
Brunkebergstorg, City (2400 m2)
Axel Landquist park, Södermalm (2700 m2)

Livdjursgatan

Sittplatser att vila eller mötas vid

40

PARKER OCH TORG

Plan skala 1:800 A3
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NORRA ENTRÉTORGET

Vad gör folk här?
• Sitter och står i solen, pausar • Passerar till
och från tunnelbanan mm • Mötesplats vid
tunnelbanan • Besöker evenemang

Publik plats i mötet mellan gammalt och nytt
Norra Entrétorget ligger i kanten av det gamla Slakthusområdet,
men mitt i Söderstaden, vid huvudstråket från Södermalm och
Gullmarsplan i punkten där flera stadsdelar möts. Torget är en av
områdets viktigaste entréer och den gamla Slakthusboden ramar in
torget. Torget hanterar höjdskillnader från omkringliggande gator
och är till stora delar underbyggt. Den nya tunnelbanestationen har
entréer i direkt anslutning till torget. Torgets markmaterial ska utskilja
sig från golvet. Torget kan användas som mötes- och väntplats, för
uteserveringar och gärna ha en vattenanläggning, för att filtrera bort
buller från Arenavägen och Palmfeltsvägen, och planteras med stora
träd.

Vem går hit?
• Lunchare • Evenemangsbesökare • Passerande
• Besökare till intilliggande handelsområde
Belysning: Karaktärsskapande effektbelysning
som samspelar med torgets gestaltning.
Omgivande gator har sin belysning.
Sociotoper
Sitta i solen
Evenemang
Folkliv

Trappor och ramper tar upp höjdskillnaden
mellan omgivande gator

Palm
f

eltsv
äge

n

Hårdgjord

Grön

Aktiv

Lugn
Sluten

Öppen

Rökerigatan

Arenavägen

Lekfullt vatteninslag, Stortorget Gävle

T

SLAKTHUSOMRÅDET KVALITETSPROGRAM FÖR OFFENTLIGA RUM

Torgets rymd (yta fram till omgivande fasader inkl
gator): 7000 m2, mått 85 x 95 m
Plats i Stockholm i motsvarande storlek:
Brunkebergstorg, City (2400 m2)
Droskan, Södermalm (2800 m2)
Karlaplan, Östermalm (söder om Fältöversten mot
Karlavägen) (2800 m2)

Norra skorstensgatan

Exempel på runda bänkar från Medborgarplatsen,
som rymmer flera sällskap samtidigt.

T

Torgets yta:
3000 m2, mått 60 - 74 x 55 m

Situationsplan skala 1:800 A3
0m

20m

40m
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Vad gör folk här?
• Sitter och står i solen, pausar • Besöker
uteserveringar •Passerar och stannar ihop med
ett evenemang •Besöker en marknad • Leker
• Viktig mötesplats • Tillfälliga evenemang som
behöver lite större yta

EVENEMANGSTORGET

Flexibelt och föränderligt grönt torg, nedsänkt med en öppen yta.

Vem går hit?
• Lunchare • Evenemangsbesökare
• Passerande • Kompisar och familjer
• Ungdomar
Belysning: Strålkastarmaster. Effektbelysning
med möjlighet till variation i intensitet och färg.
Sociotoper
Sitta i solen, uteservering,
evenemang, folkliv, torghandel,
spontana aktiviteter

Trädplanterat torg, exempel Odenplan.

Rökerigatan

Torget kopplar ihop Globenområdet med Tele2 Arena och
Slakthusområdet och spänner över Arenavägen. Det ska fungera både
till fest och vardag, kunna svälja tusentals åskådare vid evenemang
utan att vara överstort och ödsligt till vardags. Det måste vara
flexibelt och tåla förändringar för olika arrangemang och utgör en
del av stadsdelens få torg och större öppna samlingsplatser. En del av
torget kommer att vara nedsänkt för att klara skyfall. Byggnaderna
runtom kommer att ha publika lokaler i bottenvåningen, till exempel
får Tele2 Arena uteserveringar i västerläge längs Arenavägen.
Charkmästargatan blir ett viktig stråk för fotgängare bland annat
genom planerade entréer till tunnelbanan intill Centrala parken. Den
planerade Stockholms Konstnärliga Högskola kommer att få sin
huvudentré mot torget.

Charkmästargatan

Hårdgjord

Grön

Aktiv

Lugn

Öppen

Arenav
ägen

Trädplanterat torg, exempel Brunkebergstorg.

Sluten

Torgets yta:
4300 m2, mått 42-57 x 87 m
Torgets rymd (yta fram till omgivande fasader
inkl gator): 6000 m2, mått 63-77 x 87 m
Plats i Stockholm i motsvarande storlek:
Odenplan (4800 m2)

Olika typer av tillfälliga evenemang, loppisar, filmvisning eller
konserter.
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Plan skala 1:800 A3
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Fickpark vid Hallvägen, visualisering.
Fickparken ligger i ett urbant läge vid Hallvägen.
Den omges av lokaler. Den har ett inre rum som
skapas av en skyddande soffa. På fasaderna finns
klätterväxter som planterats i frisen.
SLAKTHUSOMRÅDET KVALITETSPROGRAM FÖR OFFENTLIGA RUM
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FICKPARKER

Fickparker

Ett viktigt komplement till Slakthusområdets parker och torg är en
serie fickparker som ligger insprängda i kvartersstrukturen. De bidrar
till att förstärka flikigheten i gaturummet och blir ett komplement till
områdets parker för att klara det höga besökstryck som förväntas.
Gemensamt för fickparkerna är att de har en tydligt offentlig karaktär
och att de är individuellt utformade för att skapa platsidentitet och
orienterbarhet i stadsstrukturen. De är lättillgängliga för boende,
verksamma och besökare och fyller en viktig social funktion som
platser för möten, rekreation, lek och aktiviteter. De ska också skapa
trygghet med belysning och innehåll som gör dem användbara under
olika årstider och delar av dygnet. En utgångspunkt är att fickparkerna
ska vara minst 300 kvm, även mycket små platser får stor betydelse i
den täta stadsstrukturen.
Fickparkerna får platsspecifika belysningslösningar som följer
övrig utformning. Ljusets karaktär ska framhäva och samspela med
det övergripande anslaget, gestaltning och funktioner samt stödja
trygghetsaspekten.

Funktion
• Förstärka stadsdelens flikighet, fördelas jämnt över
området och integreras i kvartersstrukturen.
• Skapa andningshål i den täta bebyggelsen
• Stärka det gröna nätverket och bidra till upplevelsen
av grönska i gaturummet
• Fylla en viktig social funktion – erbjuda plats för
möten, rekreation, lek och upplevelser. Inbjuda till
delaktighet och engagemang.
• Vara attraktiva under så stor del av året som möjligt.
Social fickpark
Rofylld fickpark
Lekfull fickpark

Tre typer av fickparker
Sociala fickparker
Platser för samvaro och mindre evenemang, i intensiva lägen längs
stråk med större flöden och i kvartershörn.
Lekfulla fickparker
Inspirerar till lek för stora och små, i lugnare lägen.
Rofyllda fickparker
Erbjuder möjlighet till stillhet och avkoppling i en grön miljö
Fickpark vid Hallvägen, visualisering.
Fickparken ligger i ett urbant läge vid Hallvägen.
Den omges av lokaler. Den har ett inre rum som
skapas av en skyddande soffa. På fasaderna finns
klätterväxter som planterats i frisen.
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Utformning
• Ska vara minst 300 kvm
• Ska ha en tydlig offentlig karaktär, men kan användas
för aktiviteter som stadsodling, grillfester och kalas.
• Individuell utformning för att skapa platsidentitet och
orienterbarhet i stadsstrukturen. De ska vara fina att
se på även när de inte används.
• Förses med markbeläggning som inte är en del av det
sammanhållande golvet, frisen markerar gräns mot
omgivande kvartersmark.
• Ska innehålla minst ett träd
• Platsskapande belysning som förstärker fickparkens
karaktär gör att platsen upplevs trygg i gaturummet.
• Ett gott mikroklimat ska gynnas
• Entréer kopplade till bostäder såsom bostadsentréer,
soprum och cykelrum undviks in mot park. Sociala
fickparker får ha entré till kafé eller annan publik
mindre verksamhet.
• Balkonger får finns 2 våningar upp inom egen
fastighet.

SLAKTHUSOMRÅDET KVALITETSPROGRAM FÖR OFFENTLIGA RUM

SOCIALA FICKPARKER
Exempel fickpark

Vad gör folk här?
• Mötesplats • Sitter och står i solen • Besöker
tillfälliga evenemang/pop-up • Besöker
uteservering

För att skapa ett skyddat parkrum mot gatan föreslås att den centrala
ytan blir något nedsänkt och omges av en bänk. Den generösa bänken
markerar nivåskillnaden och genom sin form som både bjuder
in besökare och avgränsar parken mot gatan. Den centrala ytan i
stenmjöl är oprogrammerad för att ge plats för tillfälliga evenemang,
boulespel, hoppa hage mm.

Vem går hit?
• Lunchare • Passerande • Kompisar
Belysning: Enstaka träd ljussätts underifrån. 6 m
strålkastarstolpar ger allmän- och accentljus.

Fickparken ramas in av grönska i frisen. Längs fickparkens norra fasad
planeras en stor grön vägg med växter längs vajrar och integrerad
belysning. Både grönska i fris och växtvägg blir ett samarbete med
byggaktören då de är på kvartersmark. Ett stort skirt träd annonserar
parken ut mot gatan, längre in i parkrummet finns flerstammiga träd
i planteringsytor med marktäckare. Dagvattnet i fickparken leds till
trädens skelettjord.

Sociotoper
Sitta i solen, uteservering

En målpunkt i parken är en stor sittsten i betong eller terrazzo. Om
sittstenen/skulpturen kan förses med värme så ökar användbarheten
ARBETSMATERIAL, FICKPARK KV M
SEKTION 1:100
även under de kallare årstiderna.

SEKTION SKALA 1:200

SLAKTHUSOMRÅDET , ETAPP 1
2019-04-08

HALLVÄGEN

Ett frimått om minst 2,5 m hålls mot fasader.

Hårdgjord

Grön

Aktiv

Lugn

Öppen

Sluten

PLATS FÖR
UTESERVERING
BÄNK

Fickparkens yta:
340 m2, mått 17,5 x 19 m

NEDSÄNKT
STENMJÖLSYTA

KV. M

Plats i Stockholm i motsvarande storlek:
Bollhustäppan, Gamla stan (365 m2)

GRANITHÄLLAR
FLERSTAMMIGA TRÄD
I PLANTERINGSYTA
MED MARKTÄCKARE

FRISEN

SITTSTEN
EV. MED VÄRME
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LEKFULLA FICKPARKER
Exempel Fickpark

Vad gör folk här?
• Sitter och står i solen
• Leker/aktiveras
• Mötesplats

Den lekfulla fickparken blir en social och lekfull mötesplats för
boende och besökare. Parken ramas in av en valvformad pergola
av stålnät med planteringar under med bland annat lövfällande
klätterväxter. Något som skapar bättre förutsättningar för att få in så
mycket dagsljus som möjligt vintertid.
En större lekfull, klättringsbar skultpur placeras centralt i rummet
och fungerar både som lekinslag, plats att hänga på och blickfång.
Runt kanterna finns långa bänkar att slå sig ner på. Storleken på
bågarna skapar en variation av rum och i strukturen, man kan både
klättra på den eller vara under den.

Vem går hit?
• Passerande
• Kompisar och familjer
• Förskolegrupper
Belysning: Effektbelysning som stärker platsens
lekfullhet och övergripande gestaltning.

Utformning och möblering som väcker nyfikenhet och leklust.

Sociotoper
Sitta i solen,
lekplats

Fickparken höjdsätts så att dagvattnet leds mot planteringsytorna
samt träden. Två träd ramar in den avlånga platsen och kronorna
sticker ut i gaturummet och bidrar med grönska.

Hårdgjord

Grön

Aktiv

Lugn

Öppen
Plan skala 1:200 0m

5m

Sluten

10m

Fickparkens yta
330 m2, mått 12 x 28 m
Plats i Stockholm i motsvarande storlek:
Baggensgatan, Gamla stan (484m2)

Sektion skala 1:200
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ROFYLLDA FICKPARKER
Exempel fickpark

Vad gör folk här?
• Sitter och står i solen • Pausar • Besöker
uteservering • Viktig mötesplats • Vistas i
lövskugga

Ett utstickande träd samt en yta av granit i gaturummet signalerar
fickparkens placering och ger grönska åt gaturummet. Träd
tillsammans med vajrar och klätterväxter markerar parkens entré.
De många skira träden tillsammans med klättväxter som klättrar längs
fasaderna bäddar in parken och ger den en grön och frodig karaktär.
Träden skapar ett grönt tak och minskar risken för att besökaren
ska känna sig iakttagen från omkringliggande fönster. Stenmjölets
knaster aktiverar hörselsinnet precis som det stilla vattnet som sakta
rinner över vattentrappan i parkens mitt. En doft sprider sig från
klätterväxternas blommor kvällstid.

Vem går hit?
• Lunchare • Närboende • Passerande
• Kompisar och familjer
• Ungdomar och pensionärer

Solen når fickparken mitt på dagen fram till en bit in på
eftermiddagen. Mest sol får besökaren i den sydvästliga delen av
parken. Enkla flyttbara möbler underlättar för besökaren att flytta
runt möblerna efter solens läge liksom att sitta i avskildhet eller
tillsammans. Möblerna kan kedjas ihop för att minska risken för stöld.
Kvällstid belyses parken av pendelbelysning i parkens framkant samt
i bakkant från punktbelysning infäst i pergolan.

Sociotoper
Grön oas, Vattenlek (vid en)
Sitta i solen (en del)
Blomprakt
Rofylldhet

Dagvattnet infiltreras ner till trädens skelettjord.

Belysning: Pendelbelysning i parkens framkant
samt punkbelysning från den inre pergolan.

SEKTION SKALA 1:200

KV. L

PERGOLA MED KLÄTTERVÄXTER

Rofylld fickpark

FICKPARK KV. L, VY, SKALA 1:150
SLAKTHUSOMRÅDET , ETAPP 1

SKIRA TRÄD

VATTENTRAPPA

LIVDJURSGATANS FÖRLÄNGNING

FRISEN

FLYTTBARA MÖBLER,
IHOPKEDJADE

Hårdgjord
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Aktiv

Lugn
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Fickparkens yta:
310 m2, mått 14 x 22 m
Plats i Stockholm i motsvarande storlek:
Bollhustäppan, Gamla stan (365 m2)

STENMJÖL

KLÄTTERVÄXTER LÄNGS FASAD

PLAN SKALA 1:200
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5. HÅLLBARHETSPRINCIPER

DAGVATTEN OCH SKYFALL
Dagvattenhantering i gata
Dagvatten renas i trädrader eller i nedsänkta växtbäddar. Stora delar
av Slakthusområdet har små nivåskillnader. Dagvatten tas omhand i
brunnar som placeras i lokala lågpunkter eller med jämna avstånd i
rinnstråk. Längs rinnstråken placeras en rad med ränndalsplattor av
granit längs vilka dagvattnet rinner. För att klara avvattningen på ytor
med små nivåskillnader och samtidig rening via infiltration krävs
korta avstånd mellan brunnar, i undantagsfall med täckta rännor som
tar upp fall.
Reningen sker genom fastläggning i filtermaterial och upptag i växter.
Transport från den uppsamlande dagvattenbrunnen till filtermaterialet
sker antingen med hjälp av fördelningsledning till träd i skelettjord
eller genom ytligt utlopp till nedsänkt växtbädd. Dagvattenbrunnar
skall alltid ha sandfång innan avledning till filtermaterial. Enbart
sidointag skall undvikas.
Där gatorna lutar mer placeras dämmen ortogonalt i växtbäddarna
för att hålla dagvattnet. Dagvattnet blir ett bevattningsmagasin som
kapillärt leds mot växternas rötter. Bräddavlopp med kupolsil placeras
längst ned.

Dagvattenhantering i gatans fris
Fördröjning av dagvatten från kvartersmark löses i frisen samt i olika
blå-gröna lösningar så som skelettjord, planteringar och gröna tak.
Planteringsytor i frisen på kvartersmark (0,5 m från fasad) ramas in
av en upphöjd stålkant i fastighetsgräns. Utkastare leder ut dagvatten
på frisen. Frisen med underliggande skelettjord/kolmakadam renar
och fördröjer dagvattnet och förser samtidigt växterna med vatten och
markfukt. Växterna borgar för den långsiktiga infiltrationsförmågan.
En dräneringsledning säkrar grunden från stående vatten och en
bräddbrunn byggs för eventuellt överskottsvatten. Skelettjorden kan
breda ut sig något i gatumarken motsvarande frisens utbredning, 0,5
meter från fastighetsgräns. Viktigt att grunden fuktsäkras.
Befintliga och framtida utkastare kan med fördel ledas ut till plantering
i frisen.
Dagvattenhantering
Dagvatten leds till träd i skelettjord och/eller växtbädd (ljusblå
ca 30% växtbäddar i snitt)
Dagvatten i torg eller gata till nedsänkt plantering och/eller
skelettjord
Park eller fickpark som tar hand om sitt eget dagvatten, leds
naturmark, nedsänkt plantering och/eller skelettjord
Dagvatten kan med ytlig rinnväg eller grund ledning ledas till
underjordisk lösning/skelettjord ipark eller fickpark
Dagvatten till skelettjord för kapillär stigning (självvattnande
kruka-principen)

Dagvattenhantering i fickparker
Fickparkerna tar alltid hand om sitt eget dagvatten i skelettjordar/
kolmakadam som ges rejäl utbredning i mer hårdgjorda fickparker
eller i öppna växtbäddar i mer planterade fickparker. Fickparkernas
hårdgjorda men genomsläppliga ytor är ibland något nedsänkta och
kan på så sätt fördröja intensiva regn och därefter infiltrera. Dagvatten
leds till planteringarna på bred front eller via bevattningsbrunnar om
de är nedsänkta och via luftningsbrunnar om de inte är nedsänkta.
Ytterligare dagvatten kan påföras från den allra närmaste gatumarken
via uppsamlande ledning och ett tätt magasin under växtligheten där
vattnet kan bevattna växterna kapillärt. Skelettjordsvolymen måste
då ökas framförallt nedåt och magasinet måste kunna rensas från
sediment.

Dagvattenhantering i bilfria gator, torg och parker
Nedsänkta växtbäddar placeras längs gatans låglinjer där dagvattnet får
översila på bred front eller via slitsar. För att förlänga livslängden förses
de med längsgående sandfångs-kar.
På samma sätt som i gator med biltrafik anläggs i lutande planteringar
tvärgående dämmen. Ett bräddavlopp med kupolsil placeras längst
ned.
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Oh Boy-huset i Västra hamnen/Malmö,
planterad fris med buskar och mindre träd.

Nedsänkt växtbädd från PM gestaltning etapp 1 (t.v) och skelettjord
under byggnation i Hammarby Sjöstad (t.h).
SLAKTHUSOMRÅDET KVALITETSPROGRAM FÖR OFFENTLIGA RUM

GESTALTNINGSPRINCIPER

8

Skyfallshantering i parker och på torg

9

Gatorna höjdsätts så att en stor del av regnet rinner till
parkerna som planeras i samband med exploateringen. Parkerna och
även några torg höjdsätts och utformas för att kunna ta hand om
stora mängder skyfallsvatten. På det sättet minskar översvämningen
i lågpunkter och intill byggnader inom planområdet. Målet är att
stadsdelen inte ska påverka intilliggande områden mer än i dagsläget.
Enskedevägen i söder och tunnelbanespåren i den befintliga
Hagsätragrenen i nordväst är viktiga skyfallsvägar.

Dagvatten

1

•

2
2

•
3

7

•
•

5
6

4

Kantstöd av stål

GATA

Fastighetsgräns

Stuprör dras ned
i eller mynnar
ovan växtbädd.
Dagvatten får ej
släppas på gata

Gräns för
byggbar mark

Gräns för
byggbar mark

Fastighetsgräns

Planterad fris med utkastare,
exempel från Sundbyberg

Dräneringsbrunn/
Servisbrunn med
sandfång

Parker med skyfallshantering
1. Frötallen
2. Fållan
3. Centrala parken
4. Södra parken
5. Triangelparken
6. Entréparken

Torg med skyfallshantering
7. Evenemangstorget
8. Norra Entrétorget
9. Slakthusplan

•

Dagvatten på allmän platsmark renas i trädrader eller i
växtbäddar.
Gatornas dagvatten leds via bevattningsbrunnar och
öppna rännor till trädens skelettjordar och växtbäddar
Små nivåskillnader inom delar av området innebär tätt
med brunnar ca var tionde meter.
Skelettbäddar anläggs under hela frisens bredd (både
gatu- och kvartersmark 0,5 m + 0,5 m) för att skapa
goda växtförutsättningar och förutsättningar för
tillvaratagande av dagvatten från kvartersmark.
Planteringsytor i frisen med underliggande skelettjord
renar och fördröjer dagvatten, utkastare leder
dagvatten ner i frisen.

Skyfall
•
•

Gator höjdsätts så att skyfallsvatten kan avledas säkert
mot skyfallsytor utan att skada bebyggelse.m
Nedsänkningar i torg och parker samt nedsänkta
planteringar i gator fungerar som skyfallsytor.

Breddning i
toppen av röret till
dagvattenservisen
GATA

Dräneringsledning

Utkastare till luftningsbrunn i luftigt bärlager
alt kolmakadam, princip inritad i bild med
fastighetsgräns i blått och brunn i orange.

Dräneringsledning

Mater
ia
skiljan lde
lager

Kolmakadam

Mater
ia
skiljan lde
lager

Kolmakadam

Växtsubstrat

Dagvattenservis med
strypning av flöde

Utkastare befintlig eller ny leds till plantering i fris samt grönska och
dagvatten i fris, principsektion (t.v). Princip med brunn visas i sektion (t.h.)
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EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH MIKROKLIMAT
Urbana ekosystemtjänster

En hållbar stadsstruktur med god parktillgång

Ett väl utvecklat system av gröna urbana miljöer bidrar till att skapa
hållbara, resilienta och attraktiva städer. Parker, sparade skogsmiljöer,
gårdar, gröna tak och andra urbana grönytor levererar många olika
ekosystemtjänster. Dessa miljöer samlar upp, renar och fördröjer
dagvatten, förbättrar luftkvaliteten, bidrar med att reducera och reglera
temperaturen i staden och motverka s.k. urbana värmeöar (urban heat
islands). Andra ekosysystemtjänster som dessa miljöer bidrar med
är stöd för pollinering, biomassa som binder koldioxid, förbättrad
folkhälsa då växtlighet minskar stress och upplevelsen av stadens
buller samt ger ökad social hållbarhet genom att bidra till attraktiva
boende- och vistelsemiljöer.

Erfarenhetsmässigt skiftar användningen av stadens gator och
kvarter över tid. Stadsstrukturen består, men innehållet i form av
trafikslag på gatorna och användning av bebyggelsen kan variera.
För att vara flexibel och hållbar behöver stadsstrukturen planeras
för att klara förändringar. Om Slakthusområdet på sikt utvecklas
mot större funktionsblandning (större andel bostäder och mindre
andel kontor) skulle mängden grönyta per boende minska under
dagens beräknade nivå på 5,8 kvadratmeter per boende. Stadens
egna undersökningar visar att om mängden grönyta är mindre än
10 kvadratmeter per boende blir både slitage och kostnader för
underhåll betydligt högre. Det förväntade slitaget måste avspeglas i
utformningen av platsern, både gällande lösningar och materialval
för att underlätta drift och underhåll. För att skapa en hållbar struktur
är det viktigt att parkandelen inte minskar och att insatser görs för att
öka parktillgången både inom området där så är möjligt såväl som i
närområdet, exempelvis genom förbättringar i Lindeparken.

En tät stadsstruktur
En utgångspunkt för omvandlingen av Slakthusområdet är att bevara
mycket av den befintliga strukturen. Dagens struktur är tät och till
stora delar hårdgjord. En utmaning för projektet är att utveckla
området med tillräckliga grönytor som kan möta rekreationsbehov
och klara klimatanpassning. Slakthusområdets historiska struktur
rymmer inga större parker och en strategi i planeringen är att sprida
ut mindre parker och fickparker i strukturen samt att utforma gator för
vistelse för att på så sätt kompensera för bristen på större parker och
grönområden.

Många ekosystemtjänster på allmän plats
Med tanke på tätheten i strukturen är det viktigt att de allmänna ytorna
klarar att försörja området med en stor mängd ekosystemtjänster.
Detta ställer krav på planering och utformning. I arbetet med
strukturplan och utformningen av de offentliga rummen har
dagvatten och skyfallshantering varit viktiga utgångspunkter. Även
temperaturreglering (träd och större grönytor som skuggar och
svalkar) och biologisk mångfald (berika med arter, stärka spridning) är
viktiga tjänster att säkerställa tillsammans med att utforma miljön så
att man kan få ett gynsamt vindklimat.
Den struktur som byggs nu kommer att bestå. Den ska möta
framtidens krav på dagvatten, skyfall och värmeöar. Den ska också
klara förändringar i innehåll och användning över tid.
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Mikroklimat
Slakthusområdets struktur med varierad bebyggelse och
förhållandevis smala gator har skapat intima gaturum med stora
urbana kvaliteter. När området utvecklas tas den småskaliga
variationen i gatumiljön tillvara, samtidigt som högre hus läggs till för
att skapa önskad täthet och kontrast. För att gatorna ska bli attraktiva
offentliga rum där människor vill röra sig och vistas, är det viktigt att
de får tillräckligt med sol, himmelsljus och rymd. Var höga byggnader
placeras och hur de utformas får stor påverkan på gaturummets
kvaliteter. Det blir viktigt med samplanering mellan kvarteren vad
gäller hushöjder, indrag och öppningar för att maximera solinfall både
på offentlig plats och på gårdar.
Slakthusområdets rätvinkliga gatustruktur och områdets geografiska
orientering gör att gator i längdriktningen får in direkt solljus en
gång om dagen utan hinder. Gator i sydöstlig till nordvästlig riktning
belyses på förmiddagen och gator i sydvästlig till nordostlig riktning
på eftermiddagen. Exakt klockslag varierar med årstid. Från motsatt
riktning är det endast skymnings- respektive gryningsljus som når
gaturummet, men också detta är en kvalitet att ta tillvara. Breda gator
belyses under längre tid i längdriktningen än smala gator och får också
in mer solljus från sidan.

Ekosystemtjänster

Reglerande och stödjande ekosystemtjänster
Skyfallshantering
Dagvattenhantering
Trädskugga (temperaturreglering)
Evaporativ kyla/ stor grönyta
(temperaturreglering)
Artrikedom (biologisk mångfald)
Gynna fågelliv (biologisk mångfald)
Spridningsfunktion (biologisk mångfald)

Kulturella ekosystemtjänster
Hälsa
Sinnlig upplevelse
Sociala interaktioner
Naturpedagogik
Symbolik och andlighet
Kulturmiljö

Pollinering (biologisk mångfald)
Habitat (biologisk mångfald)
Vattenrening
Luftkvalitet
Bullerreducering

SLAKTHUSOMRÅDET KVALITETSPROGRAM FÖR OFFENTLIGA RUM

r
lle
n e ade
r
hö cer
de pla ill att met
a
r
s
r t um
ke
fa
Av kpar idra tur
a
b
fic rn år g e tid
ö
n
h
gr
i
len län
so der
un

e
els
gg r
y
e
eb m ljus
g b till ags
Lå rar
et
hd
bid - oc mm
u
l
so tur
a
ig

Väster

V

14

145 grader
Sydost

•
•
•

•

5˚

ca

Söder

S Ö kl 11

ar
vis

m
ka

oli

Slakthusområdets gatukorsningar får naturligt infallande solljus
två gånger om dygnet – förmiddag och eftermiddag. Dessa platser
har potential att bli särskilt attraktiva för vistelse. Goda möjligheter
att få in solljus finns också på gatornas ”solsida”, på sträckor där
bebyggelsen på motsatt sida är låg eller där det finns glipor mellan
husen. Parker, fickparker och torg bidrar ytterligare till att föra in
ljus i gaturummet. Genom att ta tillvara solbelysta platser och aktivt
planera för att få in solljus, dagsljus och rymd är det möjligt att skapa
inbjudande och trivsamma gaturum, där kontrasten mellan ljusa och
mörkare partier blir en del av i områdets dynamik.

Åtgärder för att öka solinfall
Solinfallet på gatorna påverkas av
bebyggelsens struktur och utformning.
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•
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Fig

Offentliga platser utan bebyggelse

•

Viktigt att skapa förutsättningar för
ekosystemtjänster i den täta strukturen, t ex
temperaturreglering och biologisk mångfald, via
plantering i fris, fickparker och trädplanterade gator.
Bevara befintliga biotoper. Naturparken Frötallen
är en viktig biotop och spridningskorridor i
natursambandet Årsta - Enskede. Stora ytor av
flerskiktad vegetation ger en avkylande effekt i
området.
Väl vald vegetation med pollen- och nektarrika
växter.
Trädplanterade gator bidrar med lövskugga
(bättre mikroklimat) och dess skelettjordar fördröjer
dagvatten.
Grönska dämpar upplevelsen av ljud, parkerna kan
därför erbjuda mer rofyllda miljöer.

Utformning kvartersmark 				
med påverkan på allmän plats
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Befintliga byggnader är så låga att solljus idag når
gaturummen från sidan
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Ljuspunkter där sydöstlig och sydvästlig riktning
sammanfaller belyses direkt två gånger om dagen.
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Platser med goda förutsättningar för solljus
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Ekosystemtjänster och mikroklimat
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GESTALTNINGSPRINCIPER

•
•
•
•

Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till solljus,
dagsljus och rymd i gaturummet, tex genom
fasadindrag i strategiska lägen.
Viktigt att samplanera kvarteren vad gäller
hushöjder, indrag och öppningar för att maximera
solinfall både på offentlig plats och på gårdar.
Vid hushöjder högre än 6 våningar ska indrag
övervägas för att säkerställa ljus och rymd i
gaturummet.
För att få in ljus i korsningar har det stor betydelse att
kvartershörn fasas av.
Ljusa kulörer och reflekterande fasadmaterial kan
bidra ett ljusare gaturum. Särskilt betydelsefullt i
smala gaturum och mellan höga byggnader.
Balkonger, terrasser, burspråk och utkragningar bör
inte skjuta ut över fastighetsgräns för att inte skugga
allmän plats i de ofta trånga gaturummen.

Bästa kvällsljuset är längs fasaderna som vänder sig mot nordväst.
Särskilt gäller det Fållan med låga byggnader på motstående sida, men
även i Centrala parken och Södra parken kan sådana platser finnas.
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