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Kvalitetsprogrammet har utarbetats av White arkitekter på uppdrag av
Västbostad under 2017.
Kvalitetsprogrammet är en bilaga till planhandlingarna för detaljplanen:
Bergsäter, Åkermyntan 5 m.ﬂ., BN 2015-887
Kvalitetsprogrammet reviderades 2017-11-30 enligt uppdateringar
efter samråd.
Projektgrupp

Foto, illustrationer och graﬁk

David Saand, White arkitekter
Agnes Orstadius, White arkitekter
Erik Järinge, White arkitekter

White arkitekter om inget annat anges

Lars Hensback, Västbostad
Liisa Gunnarsson, Borås Stad
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Under planarbetet har följande kvalitéer framkommit som viktiga att
värna om/vidareutveckla:
» Tomten har ett attraktivt läge mindre än en kvarts cykeltur från
Borås centrum. Närheten skall förstärkas och det skall vara lätt att
nå kvarteret med både cykel, gång och kollektivtraﬁk.
» Bebyggelsen föreslås anknyta till skalan runtomkring, där en
större skala klaras av mot den skogsklädda branten och en lägre
skala krävs mot intilliggande villor.
» Närheten till Ollonstupet ger området stora naturvärden.
Områdets stråk bör ansluta till beﬁntliga cykelvägar och den
visuella kontakten med skogen skall bibehållas.
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LÅGT & TÄTT
Genom att bygga lägre
och tätare uppnås en
lockande kombination
av livskraftiga publika
stråk och mänsklig
skala.
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FJÄLLBRUDEN

SKOGSSTJÄRNAN
A
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FINSTÄMD SKALA
Bebyggelsen följer omgivningens förutsättningar:
lägre mot husen i väster, och högre mot branten i
öster och mot kvarterens entré i norr.
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EN GRÖN STRUKTUR
Kvarteren samlas kring
det centrala gröna
rummet. Platser och
orienterbarhet skapas
med hjälp av fonder,
blickar och stråk, i och
igenom området, mot
den omgivande naturen.
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GESTALTNINGSPRINCIPER

Radhus
2-3 vån

Flerfamiljshus
2-4 vån

Flerfamiljshus
3-5 vån

Flerfamiljshus
4-7 vån

Cykelväg till
Tallmyren

Sektion A-A över tomt och omgivning
1:1500
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Beﬁntlig
bebyggelse

Ollonstupet

Backadalsgatan

Rosendalsgatan

Beﬁntlig
bebyggelse

Den
hemtrevliga
gårdsgatan

Det gröna
hjärtat

Det
välkomnande
gaturummet

Gångväg till
Ollonstupet

DET GRÖNA HJÄRTAT

MÖJLIGT GARAGE UNDER MARK

SEKTION B-B
1:200

Gård
17-25 m (här 20 m)

Det centrala gårdarna bildar ett parkstråk som binder
samman området. Stråket ska uppfylla följande kvalitéer:
» En kontinuerlig grön lunga genom hela området
» Plats för lek och rekreation för de boende
» Ge möjligheter till odling
» Smitvägar för de som bor i omgivande kvarter
» Ekosystemtjänster för hela området
» Stråk för smådjur
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Förträdgård

2,5 m

Trottoar

5,5 m

2,5 m

Kantparkering/
trädplantering
Körbana
Bil/Cykel
15,5-17,5 m
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2,5 m

Trottoar

2m
KOMMUNAL MARK
KVARTERSMARK

2,5 m
KVARTERSMARK
KOMMUNAL MARK

SEKTION C-C
1:200

Möjligt fasadliv

Möjligt fasadliv

DET VÄLKOMNANDE GATURUMMET

Möjlig
förträdgård

Den kommunala gatan är
huvudstråket genom området och är
utformat som ett urbant gaturum där
bilar, cyklar och gående samsas.
Vägbanan ﬂankeras av
kantparkering med omväxlande
trädplantering på en sida.
Gaturummets bredd förstärks
av fastställd förträdgårdsmark
längs den östra sidan (och möjlig
förträdgårdsmark längs den västra).
Breda trottoarer bidrar också till ett
generöst intryck utan att bli ödsligt.
Byggnadernas höjder,
taklutningar och takutformningar
varierar längs gatan. Skalan på
husen är anpassade efter närheten
till det branta skogspartiet i öster
och till stadsmässigheten mot norr.
Entréer är belägna mot gatan för att
skapa sammanhållande stråk och
tydliga adresser.

DEN HEMTREVLIGA GÅRDSGATAN
Gårdsgatorna bildar ett mer småskaligt
nätverk inom området. De omgärdas av radhus
och ﬂerfamiljshus i varierande höjder för att
skapa omväxling, identitet och läsbarhet.
Förskjutningar längs gatan genom området
skapar också spännande siktlinjer och fonder.
Entréer riktas ut mot gatan för att skapa
samlade stråk.

SEKTION D-D
1:200

3-8 m

2,5 m

Trottoar

5,5 m

Körbana

Privat förträdgård med
egen parkeringsmöjlighet
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2,5 m

Trottoar
Kantparkering/
trädplantering

16-19 m
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2,5 m

STADSTRÄDGÅRDARNA
För att skapa en rik gatusekvens varieras mötet
mellan gata och radhus längs Rosendalsgatan.
Mot norr möts den kommunala gatan av trädgårdar
och större radhus. Mot söder möter gårdsgatan
en dubbel rad med mindre radhus. Mellan
dessa skapas en privat trädgårdsvärld som i sin
småskalighet signalerar lugn och trygghet. En
smal stig skapar en buffertzon mellan de privata
trädgårdarna och blir en intim genväg för de
boende.
I mötet med Rosendalsgatan värnas den
beﬁntliga cykelbanan och kopplingen till Tallmyrens
rekreationsområde tillgängliggörs och blir tydligare.

Cykelbana

4,5 m

2m

Trottoar
Körbana

5m
KOMMUNAL MARK
KVARTERSMARK

3m
SEKTION E-E
1:200

0-1 m

Parkering/
förträdgård

Gata 9,5 m

6,25 m

Privat trädgård
Variation fasadliv

Parkering/
förträdgård 5-6 m
Rosendalsgatans norra del

Gata 12 m
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Trädgård 10 -12 m
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1,5 m

Stig

6,25 m

Privat trädgård

Privat förträdgård

TALLMYREN
Den beﬁntliga talldungen i söder förädlas
och bildar en viktig koppling mellan det centrala
parkstråket och de gång- och cykelstigar som
leder vidare till Rosendalsgatan i norr och söder
och Ollonstupets skogsparti i öster.
Här blandas stigar och små dagvattenbäckar
med naturnära aktivitetsytor. Naturlekplats,
utegym och grillplatser skapar ett lättillgängligt
rekreationsområde i direktkontakt med skogen.

Privat
uteplats

KVARTERSMARK
KOMMUNAL MARK

4m

Stig

Naturlekplats

SEKTION F-F
1:200
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Gång- och
cykelbana

MÖTE MED NATUREN
Byggnadsvolymernas höjder i den östra
delen är justerade utifrån Ollonstupets branta
lutning och skogspartiets höga träd.
Den bearbetade tomtmarken, det stundtals
vattenfyllda ﬂackdiket och skogspartiet ger
en variationsrik övergång från bebyggelse till
skogs- och naturmark.
Diket utgör en naturlig gräns som
bibehåller bostädernas avskildhet och blir
samtidigt ett kreativt och pedagogiskt inslag
i förskoleverksamheten i området. Broar och
stigar korsar punktvis dagvattnet och inbjuder
till vistelse i naturen.

Gångbana
KOMMUNAL MARK
KVARTERSMARK

SEKTION G-G
1:200
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Möjlig
förskolegård
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Flackdike för
dagvatten

Ollonstupet

BYGGNATION & MATERIALITET

TEGEL & TRÄ

TAKLANDSKAP

Områdets karaktär präglas
av naturliga material med lång
hållbarhet.

Inom området skapas variation
bland annat genom taklandskapet,
med inslag av olika takutformningar
och terasser. På det här sättet
förstärks den mindre rumsliga
skalan ytterligare.
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EGEN GRÖNSKA

Förträdgårdarna komplementerar
takterasser och parken i mitten och
släpper grönskan inpå bostäderna.

KVALITÉER I OMRÅDET

ÖVERSVÄMNINGSDAMM

NATURLEKPLATS

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Hanteringen av vattnet från
skogsområdena och kvarteret utnyttjas
till att skapa trivsamma miljöer genom att
anlägga en damm, diken och rännor som
stundtals fylls med vatten.
Vattnet kantas av gång-/cykelstigar
och små broar som skapar ett lekfullt
och rekreativt inslag i boendemiljön.
Dessutom bidrar vattensamlingarna
till den biologiska mångfalden i området
och kan användas i pedagogiskt syfte till
förskolan som har sin gård i angränsning
till vattendiket.

Tallmyren bearbetas och förﬁnas
genom att bland annat anlägga en
naturlekplats med utformning och
material som smälter in i omgivande
naturen och passar till platsen.
Anläggningen skall inte kännas
främmande i miljön utan användas
och förändras med naturen, tiden och
årstiderna. Exempel på lekredskap kan
vara repgångar, lianer, balansstockar
och balansstegar som tillsammans med
naturen inspirerar både vuxna och barn
till lek och kreativitet.

Gemensamma utrymmen såsom
cykellounger ligger strategiskt placerade
i kvarteren för att vara lättillgängliga
och skapa naturliga mötesplatser för de
boende.
Ytorna har dagsljus och upplevs ljus
och luftig. Under kvällstid spiller ljuset ut
över gatan och skapar en trygg atmosfär.
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LJUS & SKUGGSTUDIE
TIDPUNKT

LAMELL
2-5 vån
3 lgh/plan

Sommar

STADSVILLA
4-7 vån
3 lgh/plan

Vinter
Diagrammen visar
solens utbredning vid
årets ljusaste respektive
mörkaste tid, med husen
orienterade i en för
området typisk riktning.
Enkelsidiga lägenheter
hamnar alltså aldrig i ett
läge där de inte får direkt
solljus.

N

1800

0600

1800

0600

Orientering av byggnaderna
på tomten
1200
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