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INLEDNING



Syfte 
Gestaltningsprogrammet behandlar de principer som ska styra utformning av allmänna platser i stadsdelen 
Furulund. Syftet med gestaltningsprogrammet är att säkerställa god kvalitet och genomförbarhet i 
utformningen av gator, torg, park- och naturmark.

Gestaltningsprogrammet ger en tydlig bild för framtida boende och byggaktörer av hur Furulunds allmänna 
platser kommer att gestaltas. På nationell nivå har propositionen Politik för gestaltad livsmiljö tagits fram 
av regeringen. Propositionen poängterar att kommunen ska agera som förebild vid skapandet av allmänna 
platser. För Älmhults kommun är framtagandet av detta gestaltningsprogram ett led i arbetet att säkerställa 
en god gestaltad livsmiljö som håller över tid.

Status 
Gestaltningsprogrammet utgör en del av detaljplanen för Furulund och ska vara ett underlag i projektering 
samt ge en bild av hur de allmänna platserna inom området ska utformas. Programmet omfattar de allmänna 
platser som i detaljplanen ges kommunalt huvudmannaskap.

En kostnadskalkyl för genomförandet är framtagen och gestaltningsprogrammet innefattar driftskostnader 
för allmän platsmark.

Gestaltningsprogrammet antas politiskt i samband med antagandet av detaljplanen för Furulund.

Vision 
Visionen för Furulund är att skapa en hållbar, attraktiv och trygg stadsdel med en blandad bebyggelse där 
alla kan hitta sitt hem. 

Områdets allmänna platser ska vara gröna miljöer som bjuder in till möten och aktiviteter. 

Följande punkter är ledord vid utveckling av stadsdelens allmänna platser:

• Hållbarhet (ekologisk, social och ekonomisk) 

• Trygghet och attraktivitet 

• En grön stadsdel

• Entrén till Älmhult från öster

Kartbilder och illustrationer i gestaltningsprogrammet är inte skalenliga.
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Bild 1. Illustration över hur Furulund kan se ut när området är fullt utbyggt. Planområdedesgränsen är 
markerad med röd linje.
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GESTALTNING AV 
ALLMÄN PLATSMARK



Övergripande ställningstaganden

Inför framtagandet av gestaltningsprogrammet har följande ställningstaganden fungerat som utgångspunkt.

• Prioriterade platser: Handelsvägen, torget, lekplatsen och området kring dagvattendammen i norr 
och området kring busshållplatsen i söder. 
Vid gestaltning av de allmänna platserna i Furulund ges extra omsorg på fyra platser och ett stråk. 
Gestaltningen av dessa platser är särskilt viktig för skapande av en attraktiv stadsdel.  
 
Handelsvägen är ett viktigt stråk för alla trafikslag och det är viktigt att gaturummet utformas så att det 
blir en säker och trygg plats för gående, cyklister och övriga trafikanter. Torget och lekplatsen är två 
viktiga mötesplatser i stadsdelen där boende och besökare i Furulund kommer att vistas. I området finns 
en dagvattendamm som ligger i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen och det är därför viktigt att 
dammen och området kring den utformas så att de blir en trevlig plats för upplevelser och rekreation.
Busshållplatsen ska utformas så att den blir säker och tryggt. 
 
Det är viktigt att gestaltningen på dessa platser är genomtänkt för att de ska fungera som de mötesplatser 
de är tänka att bli. Handelsvägen, torget, lekplatsen, området kring dagvattendammen och området kring 
busshållplatsen är markerade i orange i bilden nedan.  

• Materialval 
Vid val av utförande och material görs avvägning mellan anläggningskostnad och underhåll samt 
drift. Det är viktigt att material väljs som håller över tid och är drifteffektiva. Beräkning görs på en 
tidshorisont om 10 år.  

• Skötsel och underhåll 
Utforma ytorna så att de kan skötas med hjälp av kommunens maskinpark, inga specialmaskiner ska 
behöva köpas in. Principen är att områdets allmänna platser ska skötas enligt kommunens generella 
riktlinjer. 

• Trygghet 
Målsättningen vid planering av byggande 
av Furlund är att det ska bli en trygg 
stadsdel. Som underlag till detaljplanen 
finns en trygghetsanalys framtagen av 
stiftelsen Tryggare Sverige. För att skapa 
en trygg bebyggd miljö är det viktigt att 
trygghetsaspekten finns med i planerings- och 
byggfas men också i frågor om skötsel och 
underhåll. I gestaltningsprogrammet spelar 
trygghetsaspekten särskild roll vid planering 
av belysning och utformning av planteringar 
och grönska. 

• Tillgänglighet 
De allmänna platserna i Furulund ska 
utformas så att de uppfyller Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (2011:5) 
om tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och 
inom områden för andra anläggningar än 
byggnader.

Bild 2. Illustrationsplan, områdets prioriterade platser är 
markerade med streckad röd linje.
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1. Gator och Torg

Cirkulationsplats

Handelsvägen

Torget

Lokalgator vid bostadskvareter

Verksamhetsvägen

Gång- och cykelvägar

Gångpassage

Busshållplats

Bild 3. Översiktlig bild av gator och torg i Furulund.

Lokalgator till verksamhetsvägen

Skötselvägar
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1. Gator och Torg

1.1. HANDELSVÄGEN

Målbild
Handelsvägen gestaltas så att den får en stadsmässig karaktär där biltrafiken förs fram i låg hastighet. 
Körbanan för motortrafik ges en bredd på 6,5 meter, vilket möjliggör för både bilar och bussar att färdas 
utmed gatan. En 4 meter bred gång- och cykelväg anläggs längs hela Handelsvägens västra sida. Mellan 
körbana och gång- och cykelväg lämnas en yta om 4 meter där gatubelysning och trädallé placeras. 
Trädplanteringen är en viktig komponent för att skapa ett välkomnande och trevligt gaturum. Med tanke på 
att gaturummet är 19 meter brett och att det är 23 - 27 meter mellan huskropparna så är det mycket viktigt att 
allén består av träd som kan bli stora på sikt.

Utmed kvartersmarken på Handelsvägens östra sida anläggs en 2 meter bred trottoar. Mellan trottoar 
och körbana anläggs parkeringsplatser med 2,25 meters bredd. Plantering i form av regnbäddar placeras 
mellan parkeringarna. Parkeringarna längs gatans östra sida ligger på kvartersmark och nyttjas av 
bostadsfastigheterna på samma sida om Handelsvägen (bild 5). 

Den mest södra delen av Handelsvägen ges en smalare bredd. Utmed den befintliga kullen/pulkabacken norr 
om Handelsvägen planläggs ingen allé. Här avgränsas istället gång- och cykelvägen mot körbanan med en 
smalare grusad zon för belysning (bild 6).

Gång- och cykelstråket utmed Handelsvägen är ett prioriterat cykelstråk/huvudcykelstråk. Det betyder 
att gång- och cykelstråket ska utformas så att framkomligheten är god för gående och cyklister samt att 
stråket är prioriterat vid exempelvis snöröjning. Där bilväg korsar gång- och cykelstråket är det gång- och 
cykelstråket som är genomgående. Bilarna passerar på de gåendes och cyklandes villkor. Trafikskyltning ska 
uppföras. Gång- och cykelpassager ordnas på flera ställen över Handelsvägen. Passagerna utformas så att det 
inte går att köra snabbare än 30 km/h vid passage.

För att Handelsvägen ska bli ett tryggt stråk är det viktigt med god belysning utmed gatan samt att plantering 
utformas på ett sätt så att den är genomsiktlig.

Bild 4. Orienteringskarta för Handelsvägen. 
Grön markering visar sträckan där sektion 
A-A gäller (bild 5). Orange markering visar 
sträckan där sektion B-B gäller (bild 6).
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Utformningsprinciper och materialval för norra delen av Handelsvägen

Bild 5. Sektion A-A, norra delen av Handelsvägen.

Gång- och cykelväg
- Gångbana, betongplattor 2 meter bred.
- Cykelbana, asfalterad 2 meter bred.
- Ingen kantsten mellan gång- och cykelbanan och allén.

Allé
- Träd som har förutsättning att bli stora. Blandning av olika trädarter. Se sida 13-16 för mer information.
- Under träden läggs grus (se bild 7 för referensbild). Fotgängare ska kunna röra sig under träden och vatten 
ska kunna sippra ner i marken.
- Kantsten i granit läggs öster om allén i gräns mot körbanan.
- Belysning: Ateljé Lyktans Stockholmsarmatur med dubbelarmar, eller motsvarande

Parkeringsplatser
- Markeras med målad linje. 
- Kantsten i granit sätts mellan parkeringsplats och trottoar.

Regnbäddar/rabatter (se sida 17 för mer information)
- Kantsten i granit runt regnbäddarna, mjuka ej för höga kanter. 
- Växtlighet, låg med något uppstammat träd i varje regnbädd.
- Regnbäddarna placeras i anslutning till korsningar och gång- och cykelpassager.

Trottoar
- Asfalterad
- Kantsten i granit mellan parkeringsplatser och trottoar.
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Bild 6. Sektion B-B, södra delen av Handelsvägen.
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Utformningsprinciper och materialval för södra delen av Handelsvägen

Gång- och cykelväg
- Gångbana, asfalterade 2 meter bred.
- Cykelbana, asfalterad 2 meter bred.
- Målad linje som separerar gång från cykel.
 
Belysningszon
- Belysning: Ateljé Lyktans Stockholmsarmatur med dubbelarmar, eller motsvarande
- Markbeläggning: grus. Se bild 7 nedan som referens.
- Kantsten i granit läggs i gräns mot körbanan.

Trottoar
- Asfalterad
- Kantsten i granit mellan körbana och trottoar.

Bild 7. Referensbild markbeläggning 
under trädallén och i den så kallade 
belysningszonen.
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Bild 8. Placering av gång- 
och cykelpassager över 
Handelsvägen.
Blå linje - översgångställe
Röd linje - upphöjd passage 
belagd med gatsten
Gul yta - torgyta

Gång- och cykelpassager
- Över Handelsvägen ordnas åtta passager för gående och cyklister.
- Två passager utformas som övergångställen, ej upphöjda (blå markering i kartan nedan). 
- Torgytan i området är en upphöjd yta där det finns möjligheter för gående och cyklister att passera över 
Handelsvägen (gul markering i kartan nedan).
- Övriga fem passager utformas så att det inte går att köra fortare än 30 km/h, upphöjningar för biltrafiken 
och beläggs med gatsten (röd markering i kartan nedan). Fasta element placeras under gatstenen för att 
minska spårbildning.
- Belysning: Det är viktigt att passagerna är bra upplysta. Se kapitel 3. Belysning.

Bild 9. Referensbild 
utformning av upphöjda 
gång- och cykelpassager över 
Handelsvägen.
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Allé
Trädallén ska bestå av en blandning av olika trädarter för att skapa variation längs gatan men också för att 
det minskar risken för att trädsjukdomar sprids. Allén ska ge gaturummet en känsla av ett parkstråk.

Allén har en stor artdiversitet och träden kontrasterar i storlek och kronform. Olika arter framhävs under 
olika tider om året (höstfärg, blomning, svarttall (Pinus nigra) är städsegrön och fungerar som accent 
vintertid). De täta planteringsavstånden, den stora variationen i storlek och form skapar en stark visuell 
attraktionskraft

Längs med gatan placeras tre olika grupper/sekvenser av träd. 

Bild 10. Bilden ovan visar hur var de olika trädsekvenserna placeras; grupp 1, 2 och 3. På torget i området 
blandas träd från grupp 2 och 3, se närmare beskrivning under kapitel 1.2 om torget.
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Grupp 1 består av silveroxel, silverlind och blodhägg som placeras i sekvens enligt bilderna nedan.

Bild 16. Modell som visar hur alléns första gruppering av träd ser ut. Vy mot norr utmed Handelsvägen.

Bild 11 - 15. Illustration och bilder på träden i grupp 1.
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Grupp 2 består av klotpil, flikbladig gråal, svarttall och jättevitoxel som placeras i sekvens enligt bilderna 
nedan.

Bild 24. Modell som visar hur alléns andra 
gruppering av träd ser ut. Vy mot söder utmed 
Handelsvägen.

Bild 25. Modell som visar hur alléns andra gruppering 
av träd ser ut. Vy mot sydöst, skoltomten ses till höger i 
bild.

Bild 17 - 23. Illustration och bilder på träden i grupp 2.
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Grupp 3 består av prakthäggmispel, pelarek, skogslind och fylldblommigt fågelbär som placeras i sekvens 
enligt bilderna nedan.

Bild 34. Modell som visar hur alléns tredje gruppering av träd ser ut. Vy mot väster. 
Bild 35. Infälld bild visar gatuvy sett från söder.

Bild 26 - 33. Illustration och bilder på träden i grupp 3.
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Regnbäddar/rabatter
- Kantsten i granit runt regnbäddarna, mjuka ej för höga kanter. 
- Växtlighet väljs som är väl anpassad till att placeras i regnbäddar. Växterna bör generellt inte bli mer än 70 
cm hög, något uppstammat träd kan dock placeras i regnbädden förutsatt att det placeras på ett trafiksäkert 
sätt.
- Regnbäddarna placeras i anslutning till korsningar och gång- och cykelpassager. Förslag till placering se 
bild 39.

Bild 39. Skiss på var regnbäddarna placeras, 
syns i blått.

Bild 37 och 38.  Referensbild. Norra Esplanaden i 
Älmhult.

Bild 36. Såhär fungerar en regnbädd.
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1.2. TORGET 

Målbild
Torget har en central placering i stadsdelen Furulund och här kommer många fotgängare, cyklister och 
bilister att passera. På två ytor väster om Handelsvägen kommer inte biltrafik röra sig, den ena ytan ligger 
norr om lokalgatan och den andra söder om. Dessa ytor är främst till för rekreation och här placeras 
exempelvis sittplatser och rumsskapande planteringar. Ytorna kopplas ihop genom att en del av ytan 
vid korsningen Handelsvägen/lokalgatan höjs upp något och ges samma markbeläggning. Torget är 
gångfartsområde. En 30-säkrad gång- och cykelpassage ordnas också över Handelsvägen i öst-västlig 
riktning.

Torget ska fungera som en mötesplats och entré till skolområdet i söder samt entré till promenadstråket till 
Vattenriket i väster. Eftersom torget inte omges av byggnader sker platsbildning med hjälp av planteringar, 
sittplatser, belysning och val av markbeläggning.
 

Utformningsprinciper och materialval
• Det lilla torget ska ges en mysig känsla och planteringar, sittplatser och belysning används för att på 

olika sätt skapa rumslighet.
• Enkla planteringar anläggs för att rama in och skapa rumslighet. Planteringarna består av uppstammade 

buskar eller träd och marktäckande växter. Även spaljerade träd kan tänkas placeras på torget.
• Belysning som definierar torget och skapar rumslighet.
• Torget är en lämplig plats för konstnärlig utsmyckning.
• Upphöjd körbana i korsningen. Hastighetssäkrad. Fotgängare och cyklister har företräde utmed 

Handelsvägen. Bilarna kör upp på gång- och cykelvägen. Trafikskyltning ska uppföras.
• Markbeläggning: på hela torget läggs gatsten. Med hjälp av olika färger eller storlek på stenar görs det 

tydligt var fotgängare, cyklister och motorfordon ska röra sig och bidrar till gestaltning av torgytan. 
• Cykelparkering ska finnas på eller i anslutning till torget.
• Smågatsten läggs i fast fog.

Bild 40. Ilustrationsplan över torget.
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Trädval på torget
På torgytan planteras prakthäggmispel. Väster om torget planteras jättevitoxel. På så sätt knyts torget ihop 
med trädallén både norr och söder om torget.

Bild 41-44.  Illustration och bilder på träd på torget.
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1.3. BUSSHÅLLPLATS 

Målbild
En busshållplats ordnas utmed Handelsvägen. Hållplatsen utformas så att bussen kan köra in på en bussficka 
utmed körbanan. Busshållplatsen utformas med en väderskyddad busskur. Då hållplatsen ligger invid ett 
naturområde är det viktigt att platsen belyses på ett bra sätt för att skapa trygghet. Möjlighet att ställa cykel 
vid hållplatsen ska finnas.

Utformningsprinciper och materialval
• Hållplatsen utformas med bussficka så att bussen kör av från körbanan.
• På- och avstigningszon utformas på ett tillgängligt sätt med upphöjd kant och taktila plattor.
• Busskur ska finnas på platsen. Samma modell som används i övrigt i kommunen används också här 

(se bild 46). Busskuren är i glas och modellen i tre sektioners bredd används. Belysning sätts i taket på 
busskuren så att platsen blir trygg. 

• Cykelställ ordnas intill busskuren. Cykelställen sätts på hårdgjord yta, förslagsvis betongplatta.

Bild 45. Illustration. Busshållplatsen placeras i södra 
delen av området. På Handelsvägens östra sida. I bilden 
ses förslag på placering av busskur och cykelparkeringar.

Bild 46. Busskur i glas. Tre sektioner bred.

Busskur

Cykelparkering
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1.4. CIRKULATIONSPLATS

Målbild
Cirkulationsplatsen är entrén till Furulund från norr men också entrén till Älmhult från öster. Det är en plats 
som ska gestaltas utifrån temat sten och ljus. 

Utformningsprinciper och materialval
• Tema för utsmyckning i rondellen: sten och belysning
• Refuger med fast fog
• Skötsel: Så lite drift som möjligt
• Gång- och cykelpassagen som korsar Handelsvägen utformas som ett övergångsställe. Passagen belyses.
• Gång- och cykelpassagen som korsar Danska vägen utformas som ett övergångställe. Hastigheten för 

biltrafiken sänks genom en hastighetssänkande åtgärd (ex. chikan) samt att hastigheten skyltas till 40 
km/h. Passagen belyses.

• Svarttallar planteras nordöst om cirkulationsplatsen och belyses.

Bild 47. Illustration över cirkulationsplatsens utformning. 
Gång- och cykelpassager ordnas över Handelsvägen och 
det norrgående benet på Danska vägen.
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1.5. LOKALGATOR VID BOSTADSKVARTER

Målbild
Längs lokalgatorna i Furulund delar fotgängare, cyklister och bilar på samma yta, blandtrafik. Parkering kan 
ske utmed gatorna. Samtliga gator är belysta.

Utformningsprinciper och materialval
Lokalgatornas körbana ges en bredd om 6 meter. Ytan täcks med asfalt och ges ett motveck på 50 cm utmed 
ena vägkanten så att dagvatten leds ner i rännstensbrunnar. Hela vägområdet i detaljplanen är 7 meter brett 
vilket möjliggör att belysning placeras utmed samtliga lokalgator. Se sektion C-C. För att biltrafiken ska 
hålla låga hastigheter kan det vara lämpligt att placera ut exempelvis chikaner eller blommlådor utmed 
gatorna, detta är särskilt viktigt utmed lokalgatan i öster som löper runt kullen. Förslag på placering av 
sådana hastighetsdämpande element utmed den gatan ses i bilden nedan, markerat med turkosa cirklar.

Mellan Handelsvägen och områdets interna gång- och cykelstråk läggs en 3 meter bred gång- och cykelväg 
utmed lokalgatan. Kantsten i granit sätts mellan gång- och cykelvägen och körbanan. Se sektion D-D.

För mer information kring belysning se avsnitt 3. Belysning.

Bild 48a. Gatorna markerade med röd linje i bilden ovan är 
lokalgator vid bostadskvarter. Streckad lila linje visar gång- och 
cykelvägar. Turkosa cirklar visar viktiga placeringar av avsmalning 
av gaturummet.

C-C

Bild 48b. Sektion C-C. Typsektion 
för lokalgata där bilar, cyklister och 
fotgängare rör sig på samma yta.

Bild 48c. Sektion D-D. Typsektion för 
lokalgata med intilliggande gång- och 
cykelväg (GC). Belysning kan exempelvis 
placeras utmed gång- och cykelvägen.

Körbana GC

C-C

C-C

C-
C

D
-D

D
-D

D
-D

D
-D
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1.6. CYKEL- OCH GÅNGVÄGAR

Målbild
Det ska var lätt och tryggt att ta sig fram med cykel och till fots till, i och genom Furulund. För att skapa 
trygghet för fotgängare och cyklister är det viktigt att belysningen är god.

Utformningsprinciper och materialval
Tre typer av gång- och cykelstråk skapas i Furulund: 

• A. Prioriterat gång- och cykelstråk utmed Handelsvägens västra sida.  
Längs med Handelsvägen ordnas en prioriterad cykelväg med en bredd på 2 meter. Detta stråk utformas 
som en separat cykelväg där cyklister har förtur framför bilen, detta görs genom att cykelvägen är 
genomgående och inte bilvägen. Trafikskyltning ska finnas. Parallellt med cykelvägen ordnas också ett 
tillgängligt, separat gångstråk med en bredd på 2 meter. Gångbanan är belagd med betongplattor där det 
finns allé. Cykelvägen är asfalterad. Stråket är väl belyst. 
Skötsel: Prioriterat stråk för skötsel och underhåll.  

• B. Gemensamt gång- och cykelstråk 
För att skapa goda förutsättningar till att röra sig i området till fots och med cykel skapas flera gång- och 
cykelvägar. Längs dessa stråk samsas cyklister och fotgängare på en asfalterad yta med 3 meters bredd. 
Stråken är belysta. 
Skötsel: Sköts enligt kommunens övergripande principer för gång- och cykelvägar. 

• C. Gångpassage 
Enklare gångpassage för att möjliggöra en genare väg vid långa kvarter. Passagen är belyst.  
Skötsel: Ej prioriterade stråk för skötsel och underhåll. Vinterunderhålls ej. 

• D. Trottoar utmed Handelsvägens östra sida 
Längs med Handelsvägens östra sida ordnas en asfalterad trottoar som är 2 meter bred. 

• E. Grusade gångstråk/skötselvägar. 
I områdets natur och parkområden anläggs flera skötselvägar. Vägarna utformas så att fordon för skötsel 
av skog och dagvattendamma kan ta sig fram men också att de kan nyttjas som promenadstråk. Stråken 
är ej belysta och vinterunderhålls ej.  
Läs mer i avsnitt 1.9.
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Bild 49. Cykel- och gångvägar, utöver dessa sträckor rör sig cyklister och gående tillsammans med 
biltrafiken på områdets lokalgator (se sida 22). 
Blå linje - A. Prioriterat gång- och cykelstråk utmed Handelsvägens västra sida. 
Rosa linje - B. Gemensamt gång- och cykelstråk
Orange linje - C. Gångpassage
Grön linje - D. Trottoar
Streckad grå linje - E. Ungefärlig dragning av grusade skötselvägar/gångstråk

E -- E

F -- 
F

G -- G
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1.7. VERKSAMHETSVÄGEN

Målbild
Gatan fungerar som tillfart för verksamheterna som etablerar sig utmed väg 23. Längs gatan ska också 
ett gång- och cykelstråk finnas som knyter samman Furulund med Handelsplatsen. Eftersom det 
kan förekomma tung trafik till verksamheterna är det viktigt att gång- och cykelvägen separeras från 
körbanan. För att skapa en trevlig och trygg gatumiljö är det viktigt med grönska och belysning. Gång- 
och cykelstråket separeras från körbanan med ett grönt stråk på 3,6 meter. På västra/norra sidan om 
verksamhetsgatan kommer förmodligen mjukare markanvändning så som bostäder att placeras. Grönstråket 
är viktigt för att säkerställa ett mjukare möte mellan bostäder och verksamheter än enbart ett hårdgjort 
gaturum.

Utformningsprinciper och materialval
Gång- och cykelvägen asfalteras. Gående och cyklister delar på samma yta.
Grönstråket mellan körbana och gång- och cykelbana är 3,6 meter bred. För att minimera skötsel anläggs 
ett buskskikt (max 70 cm) och mindre träd som stammas upp. Buskskiktet kan bestå av växter så som 
exempelvis Spirea. Exempel på mindre träd som kan stammas upp är exempelvis Tilia cordata ’Rancho’.” 
Planteringszonen sträcker sig ända till naturområdet i nordöst, se bild 51. 

Bild 52 - 55. Planteringen mellan körbana och gång- och cykelväg betår av skogslind och marktäckande 
Brokspirea.

Bild 50. Sektion E-E. Typsektion för 
verksamhetsgatan, sett från söder

Bild 51. Alléplanteringens utsträckning utmed gång- 
och cykelstråket markerat med grå prickar

Körbana Gång/Cykel Plantering
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Bild 56. Sektion F-F. Ny väganslutning mellan Handelsvägen och 
Verksamhetsgatan. Sett från sydöst.
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1.8. LOKALGATOR VID VERKSAMHETSVÄGEN

Målbild
Längs gatan ska det vara möjligt att ta sig fram för tyngre trafik till och från verksamhetsområdet. Utmed 
gatan ska det också vara säkert för fotgängare och cyklister att röra sig. Gång- och cykelstråk är separerat 
från körbanan.

Utformningsprinciper och materialval
Körbanan ges en bredd på 7 meter vilket möjliggör för tyngre trafik att röra sig utmed gatorna. Vid sidan om 
körbanan läggs en 3 meter bred kombinerad gång- och cykelväg. 

Norra anslutningsvägen (sektion F-F). 
Mellan cykelbana och körbana läggs en grusad yta som är 1 meter bred. I den grusade ytan placeras 
gatubelysning. Kantsten i granit läggs mellan körbana och belysningszon.

Södra anslutningsvägen (sektion G-G). 
Mellan cykelbana och körbana läggs ett 4 meter brett svackdike med dränering i botten. Körbana och 
cykelbana avvattnas mot diket. Befintlig belysning väster om körbanan nyttjas och för att lysa upp gång- och 
cykelvägen sätts ny belysning utmed denna. I svackdiket kan med fördel växter placeras.

Bild 57. Sektion G-G. Gång- och cykelvägens placering i förhållande till 
befintlig gata mellan Furulund och Handelsplatsen. Sett från sydöst. 
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Handelsområdet
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1.9. SKÖTSELVÄGAR

Målbild
Skötselvägar anläggs för att kunna underhålla dagvattenanläggningarna samt natur- och parkmark i området. 
Skötselvägarna ska även fungera som promenadstråk och tydliggöra gränsen mellan bostads- och allmän 
platsmark.

Utformningsprinciper och materialval
• Markbeläggning: grus, se bild 58.                             
• Skötselvägarnas ungefärliga sträckning finns illustrerade i bilden nedan samt på sida 8 och 24.
• På några platser bör det vara framkomligt för skötselfordon genom en plan yta, exempelvis gräsbevuxen, 

men utan att en grusväg anläggs. Se streckad orange linje i bilden nedan.

Bild 58b. Referensbild, beläggning 
skötselväg

Bild 58a. Ungefärlig dragning av grusade skötselvägar ses i 
svart streckad linje. Ytor som bör vara körbara men som inte 
utformas som grusvägar markeras med orange streckad linje.
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2. Park- och naturmark

NATUR: Kullen

NATUR - Söder om verksamhetsområdet

Bild 59. Översiktlig bild av park- och naturmark i Furulund.
Område planlagt som NATUR ses i grönt och område planlagt som PARK ses i 
gult. Bullerskyddets sträckning utmed väg 23 och Danska vägen illustreras med 
en streckad röd linje.

I bilden ses också hur områdets öppna dagvattensystem sträcker sig från söder 
till norr. Illustrationen visar inte exakt hur dagvattensystemet kommer att se ut 
men ger en bild av de stora dragen så som dammens storlek och placering samt 
att dikesstråket som leder vatten norrut genom området ska utformas på ett sätt 
som smälter in i omkringliggande natur.

PARK: Lekplats

NATUR - Öster om busshållplatsen

NATUR - Skog väster om förskolan

PARK - I nordväst

Bullervall - väg 23

Bullervall - Danska vägen

Dagvattendike i park- och naturmark

NATUR: Dagvattendamm
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2.1. PARK: LEKPLATSEN

Målbild
Lekplatsen integreras med skogen och den intilliggande kullen. 
Lekplatsen utformas delvis som en så kallad ”lekotop” vilket 
betyder att lekvärde skapas i naturliga gröna leklandskap. Vissa 
lekredskap byggs, dessa vävs in i skogslandskapet och görs 
gärna i trä.
Platsen blir en mötesplats i Furulund, både för boende och 
besökare till stadsdelen. 

Utformningsprinciper och materialval
• Vid utformningen av lekplatsen används naturliga material. 

Lek och landskap flätas samman. Det som finns på platsen så 
som stenar och träd tas till vara. Lekredskap byggs främst i 
trä eller andra naturmaterial.

• Belysning för att skapa trygghet och som en del i den lekfulla 
upplevelsen.

Bild 60. Orienteringskarta, lekplatsen 
markerat med röd streckad linje

Bild 61. Referensbild. Lekotop - lekvärde i naturliga 
gröna leklandskap. Bilden kommer från Boverket.

Bild 62 a och b. 
Referensbilder. 
Lekredskap i trä.
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2.2. NATUR: KULLEN 

Målbild
Bostadsnära rekreationsområde med skogskaraktär. Fin, 
naturligt skogbevuxen kulle som bevaras och ska vara 
tillgänglig för rekreation. Inga anlagda stigar över kullen men 
det ska vara öppet så att det går att röra sig fritt.  

Den nordöstra hörnan av naturmarken kommer att påverkas 
då omkringliggande gata byggs. Det är viktigt att ingreppet i 
naturen blir så litet som möjligt och att naturen återställs till 
samma skogskaraktär som tidigare. Nya träd kommer behöva 
planteras.

Utformningsprinciper och materialval
• Skogspartiet upprätthålls, regelbunden röjning av eventuellt 

sly kan behövas för att skogen inte ska växa igen utan hela 
tiden vara möjlig att röra sig i.

• Skötselvägar anläggs i gräns mellan naturmark och 
kvartersmark. Vägarna utformas enligt vad som anges i 
avsnitt ”1.9 Skötselvägar”. 

Bild 63. Orienteringskarta, kullen 
markerat med röd streckad linje.

Bild 64. Skogen som omger kullen så som den ser ut 
idag
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2.3. PARK: I NORDVÄST

Målbild
Bostadsnära rekreationsområde med skogskaraktär.

Dagvattendiket/stråket utformas på ett sätt så att det både kan 
fungera tekniskt och bidra till ett positiv upplevelsevärde i 
stadsdelens natur- och parkområden.

Utformningsprinciper och materialval
• Skogspartiet upprätthålls, regelbunden röjning behövs för att 

skogen inte ska växa igen utan hela tiden vara möjlig att röra 
sig i.

• Som utgångpunkt i gestaltningen av området gäller principen 
”ta tillvara på det som finns och förstärka det”. 

• Skogen ska utvecklas till att bli en öppen skog med en 
blandning av lövträd.

• Komplettera med nyplanterade träd där det behövs.
• Genom området löper ett dagvattendike som leder vatten 

från planområdets södra delar till dammen/våtmarken i norr. 
Det är viktigt att diket inte dras helt rakt genom naturmarken 
utan en aning meandrande likt ett naturligt vattendrag, 
vilket är ritat i dagvattenutredningen. Det är viktigt att diket 
utformas så att det blir smälter in och blir en del av skogs- 
och rekreationsområdet.

• Skötselväg ordnas utmed dagvattendiket (se bild 65 b). 
Vägarna utformas enligt vad som anges i avsnitt ”1.9 
Skötselvägar”.

• Direkt söder om den större dagvattendammen/våtmarken 
finns en naturlig kulle. Denna bevaras och gångstig över 
kullen i området ordnas.

Bild 65. Orienteringskarta, park i 
nordväst markerat med röd streckad linje

Bild 65 b. Sektion dike/skötselväg.
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2.3. NATUR: DAGVATTENDAMM

Målbild
Bostadsnära rekreationsområde med skogskaraktär.

Dagvattensystemet utformas på ett sätt så att det både kan 
fungera tekniskt och bidra till ett positiv upplevelsevärde i 
stadsdelens natur- och parkområden.

Utformningsprinciper och materialval
• Till dagvattendammen/våtmarken leds dagvatten från hela 

Furulund, fördröjs och renas innan det leds vidare. Dammen/
våtmarken har en viktig funktion men är samtidigt en del av 
ett bostadsnära rekreationsområde. Dammen/våtmarken ska 
utformas så att det kan ge en känsla av en naturlig damm/
våtmark, se referensbild nedan. 

• Skötselväg runt dammen/våtmarken ordnas denna ansluts till 
den utmed dagvattendiket söderut Vägarna utformas enligt 
vad som anges i avsnitt ”1.9 Skötselvägar”. Slingan som 
löper runt dammen belyses.

• Kring dammen finns skog som upprätthålls, regelbunden 
röjning behövs för att skogen inte ska växa igen utan hela 
tiden vara möjlig att röra sig i.

• Som utgångpunkt i gestaltningen av skogen kring dammen 
gäller principen ”ta tillvara på det som finns och förstärka 
det”.

• Möjlighet att nå vattnet via brygga. Bild 66. Orienteringskarta, park i 
nordväst markerat med röd streckad linje

Bild 67. Referensbild, damm/våtmark i 
norr. Bilden visar en våtmark i Kalmar. 
Bilden är tagen från detaljplanens 
dagvattenutredning.

32Gestaltningsprogram - Detaljplan för Äskya 1:27 m.fl., Furulund - 2022-05-10



2.4. NATUR: Skog väster om förskolan 

Målbild
Bostadsnära skogs- och rekreationsområde. 

Dagvattensystemet utformas på ett sätt så att det både kan 
fungera tekniskt och bidra till ett positivt upplevelsevärde i 
stadsdelens natur- och parkområden.

Utformningsprinciper och materialval
• Området behåller sin nuvarande karaktär som skogsområde.
• Ur trygghetssynpunkt är det viktigt att skogen glesas ut och 

röjning mot uppväxande sly görs så att det är möjligt att 
skogen blir tillgänglig från omkringliggande gator och gång- 
och cykelvägar. 

• Regelbunden gallring är viktig ur trygghetssynpunkt för att 
skapa och upprätthålla en genomsiktlig skog.

• Genom skogsområdet går ett dagvattendike som leder 
vatten från planområdets södra delar till dammen/våtmarken 
i norr. Det är viktigt att dikena inte dras helt rakt genom 
naturmarken utan en aning meandrande likt ett naturligt 
vattendrag, vilket är ritat i dagvattenutredningen. Det är 
viktigt att diket utformas så att det smälter in och blir en del 
av skogs- och rekreationsområdet.

• Längs dagvattendikets östra kant läggs en skötselväg (se bild 
65 b). Vägen utformas enligt vad som anges i avsnitt ”1.9 
Skötselvägar” och ska också fungera som ett promenadstråk. Bild 68. Orienteringskarta, skogen väster 

om förskolan markerat med röd streckad 
linje

Odlingslotter
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2.5. NATUR: Skog öster om busshållplats

Målbild
Bostadsnära skogs- och rekreationsområde. 
 
Dagvattensystemet utformas på ett sätt så att de både kan 
fungera tekniskt och bidrar till ett positiv upplevelsevärde i 
stadsdelens natur- och parkområden.

Trygghetsaspekten ska väga tungt vid utformning av området 
kring busshållplatsen.

Utformningsprinciper och materialval
• Området behåller sin nuvarande karaktär som skogsområde 

med kompletterande träd där det behövs.
• Ur trygghetssynpunkt är det viktigt att skogen glesas ut och 

att röjning mot uppväxande sly görs så att det är möjligt att 
se från Handelsvägen till gång- och cykelvägen. Lämpligt 
med uppstammade träd här för att säkerställa god sikt.

• Genom området löper ett dagvattendike som leder 
vatten norrut genom planområdet. Det är viktigt att 
dikena inte dras helt rakt genom naturmarken utan en 
aning meandrande likt ett naturligt vattendrag, vilket 
är ritat i dagvattenutredningen. Det är viktigt att diket 
utformas så att det blir smälter in och blir en del av 
skogs- och rekreationsområdet. I denna del av Furulund är 
dagvattendiket relativt djupt och diket bör släntas ut. 

• Skötselvägt ordnas utmed dagvattendiket. Vägarna 
utformas enligt vad som anges i avsnitt ”1.9 Skötselvägar”.

 

Bild 69. Orienteringskarta, skogen öster 
om busshållplatsen markerat med röd 
streckad linje
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2.6. NATUR: Söder om verksamhetsområdet

Målbild
Grönyta.

Utformningsprinciper och materialval
• Grönyta med låg växtlighet, kan vara i form av gräsyta, 

ängsyta eller med en lägre plantering.
• Enstaka uppstammade träd kan behållas eller planteras på 

platsen.

Bild 70. Orienteringskarta, skogen öster 
om busshållplatsen markerat med röd 
streckad linje
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3. Belysning

3.1. GATUBELYSNING

Målbild
Skapa väl upplysta gator och gång- och cykelvägar för att skapa säkerhet och trygghet. Särskild omsorg vid 
val av armatur görs utmed Handelsvägen, belysning är en viktig del i att ge gatan en stadsmässig karaktär.
Gångstråk i anslutning till de båda dagvattendammarna belyses för att möjliggöra promenader i naturen året 
runt.

Utformningsprinciper och materialval
Utmed Handelsvägen placeras Atelje Lyktans Stockholmsarmatur (se bild 73) eller motsvarande. Stolpen 
får två armaturer, den som placeras åt väster placeras högre än den åt öster. Förslagsvis på en höjd om 7 
respektive 5 meter, om stolpen placeras 0,5 meter från körbanan blir hela gaturummet väl upplyst.
 
Längs områdets lokalgator och gång- och cykelvägar placeras kommunens standardarmatur Philips clearway 
eller motsvarande.

 Vid gång- och cykelpassager över Handelsvägen är god belysning extra viktigt, här placeras med fördel 
särskilda stolpar i anslutning till passagen.

Bild 71. Karta som visar 
gång- och cykelpassager där 
god belysning är av särskild 
vikt. 
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Bild 74. Ateljé Lyktans 
Stockholmsarmatur 
med dubbelarmar.

Bild 72. Karta som visar vilka stråk som 
kommer att belysas.
Orange - Ateljé lyktans Stockholmsarmatur, 
eller motsvarande
Gul - Philips clearway armatur, eller 
motsvarande

Bild 73. Philips clearway 
armatur
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4. Bullerskydd

Målbild
Längs väg 23 och Danska vägen uppförs bullerskydd i form av vall. Särskild omsorg vid utformningen läggs 
på entrén in till Furulund från Danska vägen. 

Bullerskyddet utmed Danska vägen
Utformningsprinciper och materialval
Bullerskyddet har totalt en höjd om 3 meter och utformas som en vall. Vid cirkulationsplatsen ges 
bullerskyddet en annan utformning för att markera entrén till Furulund och för att ge ett varierat uttryck 
utmed Danska vägen. Här anläggs en vall på 1 meter med ett två meter högt träplank ovanpå, se referensbild. 
Total längd för plank blir ca 80 meter.

Bullerskyddet utmed väg 23
Utformningsprinciper och materialval
Bullervallen är 4 meter hög och utformas som en vall. 

Bild 75. Bullervall och plank utmed Haganäsleden i Älmhult. 
Samma utformning utmed Danska vägen.

Bild 76. Ungefärlig sträcka där 
plank placeras på vall markerad 
med rödstreckad linje. Övrig del av 
bullerskyddet utformas endast som vall.
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5. Principer för skötsel

Nedan ses principer för skötsel för de olika ytorna inom planområdet.

Yta Skötselnivå Kommentar
Handelsvägen Gång- och cykelvägen längs med Handelsvägen är den 

högst prioriterade i området.
Regnbäddar/perenner.
Trädallé med markbeläggning grus.
Bänkar/sittplatser.

Torget Innehåller perenner, träd och bänkar/sittplatser. 
Fast källsorteringsstation.

Busshållplats
Cirkulationsplats Sten och belysning
Lokalgator vid bostadskv.
Gång- och cykelvägar 10 papperskorgar, 3 hundlatriner.

Bänkar/sittplatser.
Verksamhetsgatan Trädallé med marktäckande buskar.
Lokalgator vid 
verksamhetsvägen
Skötselvägar Stråken vinterunderhålls ej.
Park: Lekplats Lekutrustning: 

Hög
Grönyta: Mellan

Lekotop. Årlig besiktningskostnad.
Bänkar/sittplatser med bord.

Natur: Kullen Mellan Skötsel som motsvarar ”skötselnivå mellan” enligt 
kommunens skötselkategorier för naturmark. Skötselnivå 
mellan innebär att naturmarken underhålls för att främja 
biologiska värden och möjlighet till rekreation och 
friluftsliv där trygghetsaspekten beaktas.

Park: I nordväst Mellan Skötsel som motsvarar ”skötselnivå mellan” enligt 
kommunens skötselkategorier för naturmark. Skötselnivå 
mellan innebär att naturmarken underhålls för att främja 
biologiska värden och möjlighet till rekreation och 
friluftsliv där trygghetsaspekten beaktas.
Inom parkområdet ska ett lövskogsbestånd främjas.
Bänkar/sittplatser med bord.

Natur: Dagvattendamm VA-kollektivet bekostar funktion och skötsel av 
dagvattenanläggningarna. Gata/park bekostar skötsel av 
ytorna runtomkring. 

Natur: Skog väster om 
förskolan

Mellan Skötsel som motsvarar ”skötselnivå mellan” enligt 
kommunens skötselkategorier för naturmark. Skötselnivå 
mellan innebär att naturmarken underhålls för att 
främja biologiska värden och möjlighet till rekreation 
och friluftsliv där trygghetsaspekten beaktas. Framför 
allt behövs röjning mot gång- och cykelvägen norr om 
området.
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Natur: Skog öster om 
busshållplatsen

Mellan Skötsel som motsvarar ”skötselnivå mellan” enligt 
kommunens skötselkategorier för naturmark. Skötselnivå 
mellan innebär att naturmarken underhålls för att främja 
biologiska värden och möjlighet till rekreation och 
friluftsliv där trygghetsaspekten beaktas. Framför allt 
behövs röjning mellan Handelsvägen och gång- och 
cykelpassagen som löper genom naturområdet samt 
kring dagvattendammen. 

Natur: Söder om 
verksamhetsområdet

Enkel Enkel skötsel. Röjning så ofta som behövs för att det inte 
ska växa igen.

Belysning - -
Bullerskydd Enkel Enkel skötsel. Vallarna röjs så att sly inte växer sig högt.

Bullerplank i trä.

Anläggningstyp Driftskostnad per år
Gata, gc, parkering 1 338 000
Park, natur, planteringar 530 000
Dagvattenhantering 145 000
TOTALT 2 013 000

Driftskostnader för allmän platsmark inkl. kapitaltjänstkostnad

Medverkande tjänstemän
Vid framtagandet av gestaltningsprogrammet har följande tjänstepersoner medverkat.

Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen
Oleksandra Polupan, planarkitekt
Anna Welander, mark- och exploateringsingenjör

Tekniska förvaltningen
Ingela Thulander, parkförvaltare
Pär Svensson, projektingenjör
Fredrik Danielsson, produktionschef
Emelie Lindholm, gatuingenjör
Elinor Johansson, utredningsingenjör
John-Arne Sandström, skogsansvarig
Hjalmar Larsson, VA-ingenjör

Kommunledningsförvaltningen
10 maj 2022

Malin Svensson    Arpine Minasyan
Planarkitekt     Stadsarkitekt 

Karin Wennberg
Planarkitekt
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