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... ”no man is an island”: hon
är alltid en del av en kontinent,
intrasslad i alla möjliga och
omöjliga sammanhang och
förbindelser...
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Uppdraget

Nydalasjön

Centrala Umeå
Tomtebo

Carlshem

BAKGRUND

UPPDRAGSBESKRIVNING

Umeå kommun planerar att bebygga ett område mellan Tomtebo och
Carlshem med skola, fritidsanläggningar samt bostäder och eventuellt
verksamheter.

Uppdraget omfattar en strukturstudie av området inklusive en trafikstruktur med kopplingar till befintliga och framtida bebyggelseytor
samt trafiklösningar. Studien ska utgöra underlag till detaljplaneläggning.

... en integrerad del av den
övriga staden när Carlshem och
Tomtebo växer samman
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rör en tät kompakt och funktionsblandad stad.
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komplettering som vitaliserande kraft behandlar stadens
utbyggnad till ett mer sammanhängande stadslandskap.
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O M V A N D L I N G A V T R A F I K L E D E R berör de möjligheter till infrastrukturomvandling som väcks i och med
nya ringleden.
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om det levande offentliga rummets vikt.
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TOMTEBO OCH CARLSHEM

Carlshem

Grössjön

Området för strukturstudien ligger inom 5km-staden men strax
utanför dragningen av nya E4:an. Området har varit och är under stark utveckling, bland annat med utvecklingen av Tomtebo
- en av Umeås nyaste stadsdelar, som pågått under en 30-års
period. Tomtebo strand är under planering, med ambitionen om
att utvidga den centrala staden österut, mot Nydalasjön. Strax
söder om utvecklingsområdet ligger Grössjön naturreservat.
Reservatet är en del av ett grönt samband som innefattar vissa
ytor med höga naturvärden inom utredningsområdet.

Umeå stad, konceptbild utgångspunkter
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Förutsättningar
Projektförutsättningar som ligger till grund för framtagen strukturskiss
FÖ R U T SÄT T N I N G A R FÖ R AT T S T R U K T U R SKISSEN SKA GÄLLA:

1
N Y T T L ÄG E F Ö R R E G I O N A LT
SPRIDNINGSSAMBAND

Säkra en grön korridor för spridningssamband öster om Tavleliden, som kopplar samman viktiga livsmiljöer i skogsområdet
runt Grössjön med skogsmarkerna nordost om Umeå.
För att området ska utgöra ett bra spridningssamband bör det
vara så brett som möjligt för att minska kanteffekter, samt bör
bestå åtminstone delvis av lämpliga livsmiljöer.

4

1

2
De naturvärden/livsmiljöer som finns inom utredningsområdet
bör ha kontakt med Grössjöns naturreservat varför R5 bör få
en annan, inte öst-västlig, sträckning. Nya kopplingar i nordsydläge föreslås i skissen.

3
T R A F I K S T R AT E G I FÖ R H Å LLB A R A FÄ R D M E D E L

3

Syftet med den föreslagna trafikstrukturen är att efterfölja
Umeå kommuns övergripande trafikstrategi. Även om Tomtebo-Carlshemsområdet inte tillhör stadens mest centrala stadsdelar föreslås liknande trafikstruktur i detta området såsom i
mer centralt belägna områden i Umeå. Förslaget innebär att
Tomtebovägens funktion förändras från en kapacitetsstark
trafikled med hög framkomlighet till en hastighetsreglerad gata
i stadsmiljö. Malmvägen föreslås ges en liknande funktion.
Genom att använda sig av ett mer finmaskigt gatunät prioriteras
lokaltrafik framför den genomgående trafiken.

2

4
TOMTEBO STRAND

Det är viktigt att utvecklingen av Tomtebo strand samtänks med
och knyts på ett gent sätt till utvecklingen av Tomtebo Carlshem
såväl som till övriga staden.
F R A M T I DA E X P LOAT E R I N G

Området för utredningsskissen är vidsträckt och markens
beskaffenhet är oklar. För en effektiv och hållbar exploatering
behöver avvägningar göras kring centrala punkter och markförhållanden, för att undvika att bidra till stadsutglesning.
FÖP Umeå, Plankarta aug 2011
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TomteboCarlshem
idag
Bebyggelse-enklaver
med svaga gränssnitt mot
grönska och natur
Ålidhem

Tomtebo

Carlshem
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Bostadsområden kring en gemensam grön korridor, med varierande topografi och naturvärden
+32

+41 +33 +53

+31 +33

+33

+41

Tomtebo
Carlslid

Inre Klasmyran

Ålidhem

Yttre Klasmyran

Carlshem

Carlshöjd

Högt naturvärde

Potentiellt högt naturvärde

Lägre naturvärde
N AT U RVÄ R D E N

I grönområdet mellan Tomtebo och Carlshem finns områden med
mycket höga naturvärden blandad med ung skog som saknar naturvärde. Hela grönområdet är del av ett utpekat svagt grönt samband
för barrskogsmesar som kopplar samman skogsområdet väster om
Nydalasjön med skogsområden norr om Grössjöns naturreservat.
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Naturvärden och gröna samband
I grönområdet mellan Tomtebo och Carlshöjd
finns områden med mycket höga naturvärden
blandad med ung skog med lägre naturvärden.
Hela grönområdet är del av ett utpekat svagt
grönt samband för barrskogsmesar som kopplar samman skogsområden väster om Nydalasjön med skogsområden norr om Grössjöns
naturreservat.
Områdets naturvärden är främst belägna längs
en drumlin med sandiga jordarter som sträcker
sig i nord-sydlig riktning vid Regnkappan i
områdets södra del. Drumlinen når upp i höjd
med Malmvägen mellan Carlshem och Carlslid. Utöver naturvärden finns i området också
geologiska värden kopplade till gamla strandlinjer längs drumlinens sidor.
I drumlinens nordspets finns ett parti med
naturskogsartad granskog med inslag av tall.
Denna skog utgörs av västlig taiga, vilket är en
internationellt hotad naturtyp (Natura 2000-naturtyp) med mycket högt natur- och bevarandevärde. I området finns flera rapporterade
fynd av rödlistade svampar och lavar (exempelvis rynkskinn och violettgrå tagellav), samt andra signalarter som indikerar skyddsvärda skogar med lång kontinuitet (exempelvis garnlav
och nästlav). Medelåldern på de äldsta träden i
objektet är över 150 år, och det finns stort inslag
av död ved i olika nedbrytningsstadier, vilket
gynnar många vedsvampar, vedlevande insekter och mossor. Skogens flerskiktade struktur
bidrar också till att skapa ett naturligt bullerskydd som gör att den är betydligt tystare än de
närliggande unga skogarna, trots närheten till
Tomtebovägen. Genom området löper flera utvecklade stigar, och skogen lämpar sig väl som
strövområde. Delar av skogsmarken runt Regnkappan har avverkats, och utgörs idag av yngre
skog med större inslag av triviallövträd. Genom
att lämna hela skogsområdet som sträcker söderut ner till Grössjöns naturreservat orört
kan man skapa såväl goda förutsättningar för
naturpedagogik för närliggande skolor, annan
närrekreation samt biologisk mångfald. Skogarna vid Regnkappan kan skapa ett grönt stråk
som länkar samman bostadsområden vid Tomtebo/Carlshöjd och det stora grönområdet runt
Grössjöns naturreservat. För att säkerställa att
områdets värden för natur och det rörliga friluftslivet bevaras kan skogarna runt Regnkappan skyddas som naturreservat, och på så sätt
utgöra en förlängning, och entré till det stora
skogsområdet runt Grössjön.

I norra delen av utredningsområdet, mellan
Tomtebo och Carlslid, består det befintliga
grönområdet av ung tallskog med stort inslag
av triviallövträd, främst sälg och björk. Små
partier har större inslag av triviallövträd. Dessa
områden har troligen lågt till visst naturvärde
(enligt SIS-standard för naturvärdesinventering). Naturvärdet inom dessa delar av området
är kopplat till rika förekomster av död klenved,
vilket kan vara gynnsamt för vedsvampar och
insekter. Denna del av utredningsområdet utgör knappast ett funktionellt spridningsstråk,
särskilt ifall skogsområdet väster om Nydalasjön bebyggs. I den yngre skogen finns idag ett
terrängcykelspår som också nyttjas som promenadstråk. Vid en eventuell exploatering av
norra delen av grönområdet mellan Tomtebo
och Carlshöjd kan ett liknande gång– och cykelspår anläggas i skogen söder om utredningsområdet.
Skogsstråket mellan Tomtebo och Nydalasjön
utgör troligen ett mer lämpligt spridningsstråk
för spridning ut från skogen väster om Nydalasjön. Skogsstråket är strax över hundra meter brett och är delvis uppbrutet av tomtmark
och parkmiljö. Parken vid Nydalasjöns sydspets
kan förstärkas med fler träd för att stärka spridningsvägen österut. I områdets centrala delar
finns enstaka partier med öppen och halvöppen
myrmark, som delvis har inslag av gamla och
stående döda tallar. En stor del av dessa utgörs
av så kallade fastmattemyrar som lämpar sig väl
som strövområden. På vissa platser kan spänger
behöva anläggas för att öka framkomligheten
på myrmarker.

Spridningssamband
Enligt den analys av spridningssamband för
barrskogsmesar som tagits fram av Calluna
(2018) nämns att barrskogsmesar som tofsmes
och svartmes helst rör sig i uppvuxen skog med
stora träd. Dessa arter rör sig mindre gärna i
öppnare miljöer som hyggen. Tidigare studier
indikerar att sträckor av öppen mark som är
över 45 meter långa utgör påtagliga barriärer
för dessa arters spridning (se Calluna AB 2018
och källor däri).
I norra delen av utredningsområdet har skogen
fällts, och marken tagits i anspråk för konstruktion av en dagligvarubutik. Denna exploatering
gör att avståndet från det sammanhängande
skogsområdet norr om Tomtebovägen ner till
skogen mellan Tomtebo och Carlshöjd uppgår

till närmare 300 meter, varav större delen utgörs av öppen eller halvöppen mark. De smala
trädbestånd som är kvar öster om Tomtebovägen i norr är sannolikt för smala för att utgöra
en funktionell spridningslänk.
Grönområdet mellan Tomtebo och Nydalasjön
utgör i dagsläget ett mer funktionellt spridningssamband. Öster om Tomtebo har stora delar av de ekologiska sambanden mellan skogarna norr och söder om vägen förlorats i och med
med utbyggnaden av Tavleliden och Tomtebo.
Ett bredare skogssamband finns nu öster om
Tavleliden, vilket troligen utgör en viktig spridningslänk för att koppla samman skogsområdet
runt Grössjön med skogsmarkerna nordost om
Umeå. Vid en exploatering av området mellan
Tomtebo och Carlshöjd bör åtgärder vidtas för
att säkerställa att det spridningsstråket öster om
Tavleliden bevaras.
För att ett område ska utgöra ett bra spridningssamband bör det vara så brett som möjligt för att minska kanteffekter, samt bör bestå
åtminstone delvis av lämpliga livsmiljöer. Om
ett regionalt spridningsstråk saknar lämpliga
livsmiljöer minskar dess funktion som spridningssamband då det förutsätter att arter endast passerar igenom och inte uppehåller sig
permanent i området. Skogarna söder om
Malmvägens tänkta förlängning utgör med stor
sannolikhet livsmiljöer såväl som spridningsvägar för barrskogsmesar, medan skogen norr
om dessa sannolikt inte utgör livsmiljöer.
I och med att spridningsstråket mellan Tomtebo och Carlshöjd tas i anspråk för bebyggelse
bör vissa hänsynstaganden göras för att minska negativ påverkan på naturmiljön. Exempel
på åtgärder som kan vidtas är att undvika att
ta bort död ved och buskar inom spridningsstråket, samt att sätta upp holkar på platser där
lämpliga boträd saknas. Fler exempel på kompensationsåtgärder listas i den spridningsanalys som framtagits av Calluna AB (2018). För
att gynna spridningsmöjligheterna för barrskogsmesar i Umeå bör möjligheterna att vidta
förstärkningsåtgärder i andra gröna stråk också
undersökas. Det gröna stråket öster om Tavleliden är troligen av stor vikt för spridning då det
kopplar samman stora sammanhängande områden med lämpliga livsmiljöer.
Referenser:

WHITE

Calluna AB (2018). Barrskogsnätverk Umeå. Kartläggning
habitatnätverk för barrskogsmesar.
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Social rumsanalys
I en integrerad stadsbygd har de sammanhängande stråken, där de boende,
besökande och verksamma kan mötas, stor betydelse.
För att beskriva de rumsliga förutsättningarna för dessa rum att fungera för
social integration har dess utformning kartlagts.
Frilagda gångvägar fungerar för möten mellan människor på promenad.
Stråk med fasader skapar förutsättningar för tryggare gator, övervakade
och upplysta.

Frilagda gångvägar fungerar för möten
mellan människor på promenad.

Stråk som dessutom har entreér blir mötesplatser för de som bor, besöker
och verkar här. Stråken blir mer använda över dygnet då fler människor
med olika ärenden använder samma rum, samma trottoar.

Stråk med fasader skapar förutsättningar för tryggare gator, övervakade
och upplysta.

Stråk som dessutom har entreér blir
mötesplatser för de som bor, besöker
och verkar här. Stråken blir mer använda
över dygnet då fler människor med olika
ärenden använder samma rum, samma
trottoar.
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Tomtebo-Carlshem idag

Gösta Skoglunds väg

En fragmenterad - och därmed ömtålig - livsmiljö
Tomtebovägen med frilagd cykelbana
Vättarnas Allé

Ålidhem
Naturvetarstråket

Tomtebo

Guldvägen och Kopparvägen
Bärnstensvägen

Carlshem
Den sociala rumsanalysen visar att det finns få stadsdelsövergripande stråk, som binder samman bostadsområdena.
Stråken är dessutom till stor del obebyggda och svåra att
överblicka vilket gör att det finns få stråk där boende från olika
områden möts eller ser varandra. Att till fots eller på cykel ta sig
till målpunkter inom området kan upplevas som otryggt, särskilt
på kvällar och eftermiddagar då det skymmer. Analysen tyder på
att många kanske väljer bilen för att uträtta ärenden eller ta sig till
platser i närmiljön. Det finns få platser där många olika typer av
människor med olika typer av ärenden möts på ett naturligt sätt i
vardagen.
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Tomtebo-Carlshem idag

Gösta Skoglunds väg

En fragmenterad - och därmed ömtålig - livsmiljö

Tomtebo strand

Tomtebovägen med frilagd cykelbana
Vättarnas Allé

Ålidhem
Naturvetarstråket

Tomtebo

Guldvägen och Kopparvägen
Bärnstensvägen

Observera att denna analys är baserad
på Whites strukturförslag för Tomtebo
strand (Nydala sjöstad, 171201)

Carlshem

En utbyggnad av Tomtebostrand skapar möjligheter att knyta
Tomtebo starkare till sjukhus- och universitetsområdet. Genom en
ny struktur med sammanlänkande, gena, bebyggda stråk skapas
nya vistelserum där arbetande, boende och besökare både kan ses
och synas. Barriären som nya E4:an innebär för gående och cyklister kan kompenseras med trygga, trevliga stråk genom Tomtebo
Strand. Tomtebovägens förlängning in i det nya området kan skapa
ett gent stråk som kopplas till Gösta Skoglunds väg. Även Nydalasjön och rekreationsmiljöerna kring den kan komma att kopplas
starkare till omgivningen och ge plats för nya mötesplatser.
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Program

Vad ska få plats?

• Ny grundskola 7-9 sex paralleller
6 paralleller grundskola åk 7-9, särskola och träningsskola, bibliotek samt fritidsgård ca 11 900 kvm BTA

Grundskola etc.

• Idrott- och fritidsanläggningar
Aktivitetsytor motsvarande 3 fotbollsplaner á 115 x 75 m (8625 kvm x 3 = 25 875 kvm)
(Alternativ med 2 st. 11-mannaplaner och 2 st. 7-mannaplaner i samma område)
Idrottshall, 50 x 50 m. Lika Sjöfruhallen, ca 3 000 kvm BTA

Parkeringsytor (drygt 120 st.) motsvarande 48 x 150 m, 7 200 kvm

11-manna

11-manna

11-manna

7-mannaplan

Idrottshall

Parkering

Spontanyta/parkmiljö/friluftsliv – en mötesplats över generationsgränserna motsvarande 195 x 105 m, 20 475 kvm

Mötesplats

Programytor skala 1:4000

• Bostadsutveckling, blandad bebyggelse
• Service, verksamheter (kan hantera bullerproblematik)
• Dagvattenlösning, naturlig
• Grön länk
• Stadsdelskog
WHITE

• Trafiksystem med utgångpunkt i fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer
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Nydalasjön

Centrala Umeå
Tomtebo
Stadsdelsskog
Idrottshall

Ny skola

NYA MALMVÄGEN

Idrottsplats

Carlshem

Nytt aktivt gränssnitt
mot naturen

Strukturförslag

... en integrerad del av den
övriga staden när Carlshem och
Tomtebo växer samman

Samspel
mellan bebyggelse och spridningssamband genom gränssättning
När Tomtebo strand bebyggs så försvinner habitatet för djur
norr om Tomtebovägen. Det ekologiska spridningssambandet
österut, via Nydalasjön och sedan söderut mot Grössjön blir
då det viktiga ekologiska sambandet som behöver värnas. Det
sekundära spridningssambandet mellan Tomtebo Strand och
utredningsområdet förstärks med plantering i norr. Genom
utveckling av stadsdelsskogen mellan Carlshem och Tomtebo kan
livsmiljöerna norr om Grösjön delvis växa norrut in i området.
Den nya bebyggelsen skapar framsidor och trygga miljöer kring
naturområdena. Bebyggelsegränserna säkrar att naturen kan
fortsatt vara sammanhängande genom att utgöra en tydlig
skiljelinje mellan bebyggelse och natur/ park.

Tomtebo Strand

Utredningsområde
Bebyggelsegräns
Influensområde
Spridningssamband

Grössjön
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COOP

4

Tomtebogårds
skola

Strukturstudie
Situationsplan skala 1:6000
K VA R T E R S - O C H G AT U S T R U K T U R

Malmvägen förlängs till Tomtebovägen och utvecklas
till en stadsgata. Skolan och Idrottsplatsen ligger
söder om Malmvägen och får direkt kontakt med
naturområdet mot Grössjön. Upptagningsområde för
gående 5min-promenad är stora delar av bebyggelsen.
Ett mer östligt läge för en ny skola innebär endast en
marginell förkortad promenad.
På ömse sidor om naturområdet kan ny bebyggelse
bygga ut, dels mot Tomteb, dels mot Carlshem.
Den nya bebyggelsen har fasader och entréer mot
naturen. Dessa gröna kajstråk samlar promenader
kring naturen i direkt anslutning till bebyggelse som ett
komplement till de frilagda stigar och gångstråk som
går i skogen. Kajstråken bli upplysta och befolkade
då bebyggelsen vänder entréer mot den. Det innebär
att angöringstrafik till bostäder sker i kajstråken. Med
restriktiv framkomlighet för bilar skapas rekreativa stråk
med gott om plats för gående och cyklister.
Tomtebovägen omvandlas till en stadsgata med
lägre hastighet och framkomlighet för biltrafik. Ett
brett grönstråk för dagvatten och vistelse längs gatan
tillsammans med breda cykelbanor och trottoarer
skapar plats för attraktivare promenader och cykelresor
i området. Den nya bebyggelsen utgör ett bullerskydd
mot de befintliga trädgårdarna i Tomtebo. Den skapar
också tystare miljöer i stadsdelsskogen.
Den kantas även den av ny bebyggelse med framsidor
mot skogen. På östra sidan föreslås flerbostadshus
med en kaj mot västersolen. Stråket följer topografin
vilket innebär att skogen ibland angränsar med kullar
och ibland i dalgångar. På västra sidan föreslås
stadsradhus med många entréer mot skogen. En ny
cykelbana binder samman skolan och idrottsplatsen
med bebyggelsen norrut.
Nya förskolelägen föreslås i knytpunkten vid
Malmvägen-Tomtebovägen, vid Carlshöjdsskolan och i
närhet av den nya grundskolan och idrottsplatsen.

I strategiska lägen invid de nya stadsgatorna skapas
platser där service är särskilt välgörande och
lättåtkomlig.

Ålidshemsparken

Tomtebo

1.
Vid Tomtebovägen, där den pågående
stadsutvecklingen nära Sjöfruskolan sker, bidrar
sammanhängande, koncentrerad bebyggelse till att
skapa stadsrum som binder samman Nydalasjön med
gröna kajstråket söderut och nya servicefunktioner
kring Tomebovägen.

3

2.
I korsningen mellan Tomtebovägen och
Malmvägen bidrar medveten byggnadsutformning
till ett stadsrum, en plats för livskraftig kommersiell
service som bidrar till stadslivet. Även här knyts Nydala
sjön, sjöfruskolan med sina gröna omgivningar och
det utvecklade naturområdet samman. Generösa
och säkra övergångsställen förläggs så att platsen
blir överblickbar och lättmöblerad.

Sjöfruskolan
Pulkabacke

3.
I korsningen mellan Malmvägen och Nya
E4:an finns idag service såsom kyrka och små
verkstäder nära bostäder. Denna blandade miljö
föreslås utvecklas mot idrottsplatsen och parken med
pulkabacken. En framtida förlängning av Malmvägen
upp mot Ålidhemsskolan skulle starkt knyta Ålidhem
till naturområdena, skolan och idrotten. Strax norr
om Ålidhemsskolan finns Naturvetarstråket med
servicefunktioner som genom att samverka med
Malmvägen skulle få ökat kundunderlag och rikare
stadsliv.
4.
Framför nya Coop föreslås ny bebyggelse
och en utvidgning av Tomtebovägens gröna zon för
dagvatten och ekosystemtjänster. Kompletterande
planteringar bidrar till ett spridningssamband för
några arter.

Ny grundskola

1:6000

100 METER

2

Idrottshall

1

Naturläktare
Idrott- och fritidsanläggningar

Natur med höga värden

“Kaj” mot
det gröna

Carlshem

Platsen kompletteras med kommersiella lokaler mot
Tomtebovägen och bostäder ovanpå, eventuellt
äldreboende eller vårdboende nära samhällsservice
och Nydala Sjön. Även studentbostäder passar här,
nära universitetet och den framtida blandstaden,
Tomtebo Strand. Över platsen kan stråk för cykel
mellan Stadsdelsskogen och Tomtebovägen möta
promenadstråk mellan Skogens nya kajer och
Tomtebovägen och verksamheterna.
N

Stadsdelsskog

“Kaj” mot
det gröna
WHITE

Carlshöjdsskolan
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ns föreslagna
yggd, kunna
larnas utbud
erera ett eget
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Vägval
för omställning till mer hållbara resor
ÖV E R G R I PA N D E T R A F I K S T R AT E G I

Umeå kommun har mål att omvandla trafikleder till stadsmiljö.
Målet med föreslagen trafikstruktur är att Tomtebovägen ska få en
mer stadsmässig karaktär. I FÖP (2011) är riktlinjerna för denna
omvandling enligt nedan
• Umeå ska på sikt omvandla stadens interna gator med
trafikledskaraktär till attraktiva och funktionella stadsrum.
• Umeå ska analysera möjligheterna till ett mer effektivt användande
av trafiksystemets sido- och överytor.
Förslaget innebär att Tomtebovägens funktion förändras från
en kapacitetsstark trafikled med hög framkomlighet till en
hastighetsreglerad gata i stadsmiljö. Malmvägen föreslås ges en
liknande funktion. Ett flertal korsningar, som kan tillgodose den
interna biltrafiken och samtidigt fungera som kapacitetsbegränsande
åtgärder, rekommenderas längs Tomtebovägen. Genom att använda
sig av ett mer finmaskigt gatunät prioriteras lokaltrafik framför den
genomgående trafiken. Dessutom minskas trafikarbetet då kortare
anslutningar till destinationen möjliggörs.
Att integrera biltrafik med cykel och fotgängare i en stadsmiljö skapar
tryggare stråk för fotgängare och cyklister att röra sig på. Helt
separerade miljöer mellan biltrafik och oskyddade trafikanter medför
ofta osäkra gång- och cykelrörelser, där exempelvis vissa fotgängare
går kortaste vägen över en trafikled istället för en längre väg med
separerad korsning. För att säkerställa trafiksäkra miljöer behöver det
istället arbetas aktivt med hastighetssäkrande åtgärder.
Det är främst lokal trafik från Innertavle och västerut som nyttjar
Tomtebovägen. Trafik från exempelvis Täfteå har ruttmöjlighet att
använda E4:an istället för Tomtebovägen. Malmvägens förlängning
avlastar fortfarande Tomteborondellen för trafik mellan östra delarna av
Tomtebovägen och söderut på E4:an. Den lokala trafik som ska norrut
mot exempelvis centrum kommer mest troligt använda Tomtebovägen
med viss fördelning via Malmvägen.

kleder

tillväxtmåsom gynnar
erbjuda stora
d hög turtätmedel i mänk förutsätter
– tänk spår,

efintliga inektivare antadsmässiga
minskar och

Umeå FÖP från 2011

Befintlig biltrafik
Förslag biltrafik
Stombuss idag
Stombuss planerad

WHITE

Stombuss planerad (Trivector)
Förslag, gator med busskapacitet
Bef huvudcykelstråk

2 STRA

De offentliga

”Genom att integrera trafik- och markanvändningsplaneringen, hur bebyggelsen utformas och var den
lokaliseras skapar vi förutsättningar att använda
miljövänliga transporter och samtidigt minska
befolkningens behov av att använda bil.
Hållbar stadsutveckling måste ses i ett
helhetsperspektiv för att vi ska kunna lösa våra
strukturella problem i transportsystemet. Umeå behöver
ett paradigmskifte och en övergång från bilanvändande
till att cykla, gå och åka kollektivt.”

Huvudcykelstråk planerad
Huvudcykelstråk förslag
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får tillräcklig kollektivtrafikförsörjning utan att förutsättningarna för invånarna i
de tätbebyggda delarna av Ålidhemsområdet försämras. Finns behov av
ytterligare kollektivtrafiklinjer genom Lilljansberget kan det bli möjligt att i
framtiden lägga en lokallinje från Olofsdal och Nydalahöjd Universitetsområdet
viaomställning
Glaciärgatan
och hållbara
Petrus Laestadius
väg.
för
till mer
resor

En attraktiv kollektivtrafik

MÖJ LIG A F R AMTI DA UTBYG G NAD E R FÖR
KOLLEKTIVTRAFIK

Tomtebo
strand

Kollektivtrafiken föreslås förstärkas med ytterligare en stombusslinje. Kommunens stombusstrategi föreslår en omdragning
av linje 8 genom det nyplanerade området Tomtebostrand. En
effekt av det är att kopplingen mellan Tomtebo och Ålidhem då
försvinner, vilket vore negativt av flera skäl.
Genom att komplettera med ytterligare sträckningar ökar attraktiviteten för kollektivtrafiken, vilket kan påverka såväl resval som
parkeringsnorm.
Strukturstudien har inte detaljstuderat kollektivtrafikens linjesträckning utan rekommenderar istället att Tomtebovägen och
Malmvägen utformas för att inte omöjliggöra busstrafik i framtiden.
Effektiv och attraktiv busstrafik har flera fördelar. En snabbare
resa ger ökad effektivitet och färre fordon men även pålitligare
resa eftersom kollektivtrafikens framkomlighet förbättras. Attraktiviteten för busstrafiken begränsas däremot ofta av konflikten
mellan tillgänglighet för alla med flertalet närliggande hållplatser
och minskade restider vilket ofta betyder färre hållplatser. En
rekommendation för att öka attraktiviteten för busstrafik är att
istället arbeta med bland annat bussprioritering i trafiksignaler,
58
busskörfält på gator med mycket
busstrafik, rondeller där busTrivector Traffic
sen går rakt igenom.

Tomtebo

Carlshem

Gator med
kapacitet för buss

Carlshem och Tomtebo
Nod- och linjenätsutredning vers. 1.0, Umeå kommun

Figur 4-3

Förslag på sträckning för den gröna och den gula stomlinjen för att bättre täcka in Nydala
sjöstad och Lilljansberget jämfört med dagens linjestruktur.

Nod- och linjenätsutredning vers. 1.0, Umeå kommun
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Förhoppningen är att endast trafik som är i starkt behov av att köra igenom Malmvägen gör det.

Kapacitetsanalys

För denna undersökning jämfördes två referensvägar för att undersöka vilken kapacitets som är
rimlig. I en kapacitetsutredning genomförd av Trivector (Malmvägen trafikutredning 2018-10-22)
gjordes antagandet att ca 4 200 boende i området (2500 bostäder och 50–100 radhus). Baserat på
Umeås resvaneundersökning uppskattades då bebyggelsen alstra cirka 6800 bilresor/dygn (inklusive
nyttotrafik). Med dessa antaganden blir trafikflödet på Malmvägen inklusive befintlig trafik och den
ökade genomfartstrafiken enligt figuren nedan.

Det är alltid den dimensionerande maxtimme som
analyseras i en kapacitetsanalys, d.v.s. den timmen på
dygnet med absolut mest trafik. Resulterande belastningsgrader i korsningar kan därför visa sig vara höga men
under en väldigt kort period. Trafikstrukturen under resterande tider på dygnet har i allmänhet väldigt god framkomlighet. Från ett hållbarhetsperspektiv kan det argumenteras
att metoden resulterar i överdimensionerade vägar/korsningar, vilket leder till ökad framkomlighet för bil och fortsatt
hög bilanvändning. Att acceptera högre belastningsgrader
under maxtimmen bör på sikt sprida trafiken mer över dygnet och möjligen påverka resenärer att välja mer hållbara
färdmedel under de dimensionerande timmarna.
Målkonflikten är att Trafikverket vill säkerställa acceptabel
framkomlighet och ta höjd för en trafikökning, vilket ofta
leder till kapacitetshöjande åtgärder i växande kommuner. Kommunen vill helst inte satsa på kapacitetshöjande
åtgärder, då de har mål om att biltrafiken ska minska.
Trafikverket har däremot frångått sin tidigare, mer strikta,
krav på belastningsgrader i korsningar. Numera utrycks
gränsvärden för belastningsgrader mindre precist, men att
korsningar ej bör vara överbelastade är allmänt accepterat
(belastningsgrad> 1). Det är däremot svårtolkat vad som är
godtagbart under vilka förhållanden.

FÖR ÄND RING AR E NLIGT NUVAR AND E
FÖRSLAG

Med den nya förslaget på bostadsstruktur i området
uppskattas ca 1700 bostäder varav ca 1400 lägenheter
och 300 radhus, vilket är 70% av ursprungligt antagande
bostäder.
Baserat på nuvarande förslag uppskattas ca 5 400
bilresor/dygn (inklusive nyttotrafik) alstras från boende i
området. Inkluderas resor till och från skola och idrottsanläggning motsvarar det ca 6 000 bilresor/dygn (inklusive
nyttotrafik), baserat på samma antaganden som tidigare
studie. Det motsvarar 88 % av vad tidigare studies antal
genererade bilresor.
Det är därför helt rimligt att kapacitetsresultat enligt Figur
8, med nya förslaget, är betydligt lägre. Även om en del
av boenden rekommenderas längs med Tomtebovägen
bör belastningsgrader i Tomteborondellen inte överstiga
1 med två anslutningar från Tomtebo strand. Två anslutningar från Tomtebo strand rekommenderas för att skapa
mer jämn trafikbelastning i vägnätet. Risken att centrera all
trafik kring enstaka utfarter är att flaskhalsar kan uppstå
i vägstrukturen, vars problem sprider sig till närliggande
korsningar och skapar oönskade ruttval.
Ingen av resterande närliggande korsningar bör få högre
belastningsgrader jämfört med Figur 8 (högre figur). Detta,
tillsammans med resonemanget kring Trafikverkets mindre
strikta krav på belastningsgrader, ger att trafikstrukturen
bör klara den framtagna bostadsstrukturen. Noterbart är
att många av bostäderna bygger på att acceptabla markförhållanden, vilket innebär att antalet bostäder möjligtvis
är mindre än beräknat.
En rekommendation är att lägga in nuvarande bostadsstruktur i befintlig trafikmodell (framtagen av Trivector)
och uppdatera kapacitetsberäkningen för att säkerställa
resonemanget.

R E S U LTAT F R Å N T I D I G A R E U T R E D N I N G

I en tidigare trafikutredning i området, gjordes preliminära
antaganden om markanvändningen. Bland annat antogs
totalt 2500 bostäder byggas, varav 50–100 radhus/
kedjehus, vilket motsvarade ca 4 200 boende. Totalt
beräknades att ca 6 800 bilresor alstras från området när
beräkningen baserades på Umeå kommuns resvaneundersökning (2014), vilket resulterade i trafikflödeskator enligt Figur 7. I trafikutredningen antogs att hela den alstrade
trafiken ansluter till Malmvägen.

		
FÖ R S L AG PÅ FO R T SAT TA S T U D I E R

Figur 11Framtida
medmed
ett resande
baserat
på RVU
(Trivector)
Figur
Framtidabiltrafikflöden
biltrafikflöden
ett resande
baserat
på RVU.
Observera att flöden är baserade från tidigare utredning.

Uppdatera befintlig trafikmodell enligt
• Lägg in ny bostadsstruktur i trafikmodellen (framtagen
av Trivector)
• Baserat på nya trafikflöden uppdatera Capcal-beräkningar i närliggande korsningar
• Ta ut resultat i hur trafiken fördelar sig i så kallade
”flow-bundle” kartor. Framförallt intressant är fördelningen av trafik på Tomtebovägen innan Malmvägen.
• Följ upp Trafikverkets arbete med framtida acceptabla
belastningsgrader i korsningar.

Baserat på dessa antaganden uppskattas trafikflöden på Malmvägen bli högre än stora delar av
Tomtebovägen som i dagsläget inte går igenom bostadsbebyggelse eller skolområde.
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En annan jämförelse i Umeå är ett vägsnitt på Studentvägen som 2017 hade ca 6000
fordon/vardagsdygn (dubbelriktat), vilket är hälften av flödet på stora delar av Malmvägen.

Referensvägar

Figur 4 Referensväg Gamla Tyresövägen

Som referensväg valdes ett vägsnitt på Alviksvägen vars karaktär kan ses i figuren nedan.

Alviksvägen, 6000 fordon/vardagsdygn

Figur 2 Referensväg Alviksvägen

Gamla
Figur 3 Uppskattat trafikflöde (VaDT) varav tungtrafikandel (%) på Alviksvägen (Stockholms stad öppna data)

Figur 4 Referensväg
Gamla Tyresövägen
Tyresövägen,
7000 fordon/vardagsdygn

Figur 5 Uppskattat trafikflöde (VaDT) varav tungtrafikandel (%) på Alviksvägen (Stockholms stad öppna data)

Trafikflödet på vägen visas i figuren nedan, där vägsnittet visas markeras med den svarta cirkeln.

Även om stora delar av Alviksvägen uppskattas ha kapacitet för mer än 6000 fordon/vardagsdygn
(dubbelriktat), kan ytterligare begränsningar göras för att begränsa kapaciteten. Exempelvis kan
vägens kurvatur varieras eller hastighetsgränsen sänkas.

RE FE RE NSVÄG AR

En annan referenssträcka kan exempelvis vara Gamla Tyresövägen vars karaktär visas i Figur 4 och
trafikflöde i Figur 5. Vägsnittet uppskattas ha ett trafikflöde på 7000 fordon/vardagsdygn
(dubbelriktat), vilket är ungefär lika mycket som de östra delarna av Malmvägen.
Beroende på vilken bostandsstruktur som önskas längs med Malmvägen så kan

Som referensväg valdes ett vägsnitt på Alviksvägen varskapacitetsbegränsande åtgärder krävas.
karaktär kan ses i figuren nedan. Trafikflödet på vägen
visas i figuren nedan, där vägsnittet visas markeras med
den svarta cirkeln. Även om stora delar av Alviksvägen
uppskattas ha kapacitet för mer än 6000 fordon/vardagsdygn (dubbelriktat), kan ytterligare begränsningar göras för
att begränsa kapaciteten. Exempelvis kan vägens kurvatur
varieras eller hastighetsgränsen sänkas. En annan referenssträcka kan exempelvis vara Gamla Tyresövägen vars
karaktär visas i Figur 4 och trafikflöde i Figur 5. Vägsnittet
uppskattas ha ett trafikflöde på 7000 fordon/vardagsdygn
(dubbelriktat), vilket är ungefär lika mycket som de östra
delarna av Malmvägen.
Beroende på vilken bostandsstruktur som önskas längs
med Malmvägen så kan kapacitetsbegränsande åtgärder
krävas.

Figur 5 Uppskattat trafikflöde (VaDT) varav tungtrafikandel (%) på Alviksvägen (Stockholms stad öppna data)
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Restidskvoter
Restidskvoter har beräknats från Tomtebo-Carlshem till
några målpunkter i Umeå. Samtliga restider är baserade
på Google Maps sökmotor och med nuvarande trafikstruktur. Tider är baserade på att startpunkt (Malmvägen) och
målpunkt är samma för samtliga färdmedel. Kvalitetskontroll för kollektivtrafik genomfördes med tabussen.nu, för
cykel med medelhastighet 20 km/h och gång med 5 km/h.
I Figur 7 visas de resulterade restidskvoterna.
Resultatet visar att bil, cykel och gång har svårt att konkurrera med bilen då endast restid används som parameter.
Beräkningen visar att cykeln är det mest konkurrenskraftiga transportslaget jämfört med bil till alla målpunkter.
För att ytterligare utvärdera restider till valda målpunkter
undersöktes restid i högtrafik (mest trafikerade perioden)
med användning av Google API. I Figur 8 visas de resulterade restidskvoterna.
Jämförs restidskvoter mellan bilrestid under normaltrafik
jämfört med högtrafik påvisas att framkomligheten från
området med bil är hög även under tider på dygnet som
är högt trafikerade. De mer hållbara transportmedlen har
svårt att konkurrera med bilen från Tomtebo-Carlshem
med dagens trafikstruktur. Cykeln är det färdmedel som
har potential att konkurrera om mer gena stråk genomförs
och om möjligt bilens framkomlighet försämras. Bättre
bussförbindelser behövs för att minska restidsskillnaden
mellan buss och bil. Av de mest närliggande målpunkterna
är det endast Ålidhems centrum som i dagsläget går snabbare med cykel jämfört med bil. Resultatet motiverar även
ytterligare kollektivtrafiklinje i området.

Figur 10 Restidskvoter från Tomtebo-Carlshem

Figur 11 Restidskvoter mot bilrestid i högtrafik från Tomtebo-Carlshem
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Malmvägen
Situationsplan skala 1:4000
Stadsdelsskog
Malmvägen föreslås utvecklas till en stadsgata som binder samman Naturvetarstråket, E4:an och Tomtebovägen. Malmvägen utgör entrérum till den nya skolan och Idrottsplatsen. Den synliggör
nya entréplatser mot naturen i söder och stadsdelsskogen i norr.
Ny flerbostadsbebyggelse med plats för verksamheter i gatuplanet i strategiska lägen bygger upp ett stadsrum med gott om
plats för gående och cyklister. Gatan förbereds för busstrafik och
separata cykelbanor på ömse sidor. Gatan föreslås trädplanteras
och ges plats för samlad angöring på ett fåtal ställen; vid infarten till Kopparvägen, vid fotbollsplanen och vid skolan. Angöring
möjliggör entréer mot gatan och är viktigt för att Malmvägen ska
bli ett tryggt och befolkat stadsrum. För att klara snöröjning och
underhåll görs angöringsplatser sammanhängande och marken
kan vara privatägd med privat ansvar för skötsel.

Ny grundskola

Pulkabacke

NYA

MAL

MVÄ

GEN

Idrottshall
Naturläktare
Elljusspår
Idrott- och fritidsanläggningar
Höga naturvärden

“Kaj” mot
det gröna

Carlshem
“Kaj” mot
det gröna

N

WHITE

1:4000

100 METER
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Malmvägen som nytt sammanbindande stråk

Malmvägen idag,

Malmvägen, sektion 21-m gata skala 1:400

sektion skala 1:400

Malmvägen idag, Google maps
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+34

Tomtebovägen

COOP

Situationsplan skala 1:4000

+33.6

+34

En omställning av Tomtebovägen från trafikled till stadsgata skapar
mer plats för gående och cyklister genom området. Tomtebovägen
blir särskilt viktig som promenad- och cykelstråk mot arbets- och
studieplatserna kring sjukhuset och universitetet. Ny bebyggelse
längs gatan bygger upp en stadsmiljö som är överblickad och mer
befolkad. Genom att skapa en bred grön zon med ny trädplantering
och infiltration för dagvatten kan gatan fungera såväl för ekosystemtjänster som för vistelse. Tätare mellan korsningar och lägre hastighet för biltrafiken bidrar till en mindre trafikal miljö och skapar förutsättningar för viss kommunal och kommersiell service i strategiska
lägen. Gatan förbereds för busstrafik och separata cykelbanor på
ömse sidor. Plats för samlad angöring längs gatan är viktigt för att
kunna ordna entréer mot gatan samt att underlätta för verksamheter,
något som bidrar till en levande stadsmiljö.

+34

+33

+34
+33

+34

EN

BOVÄG

+37(+39)

MTE
NYA TO

+39(+41)

Genom att förlänga Tomtebovägen in i Tomtebo strand skapas ett
centralt och välanvänt stråk i Tomtebo strand kring vilket nya arbetsplatser och bostäder kan bygga upp en variationsrik och välfungerande stadsmiljö som länkar universitetet med de nya bostäderna.
En förlängning av Tomtebovägen skapar också ett attraktivt gaturum
för gående och cyklister istället för rummet kring nya E4:an. Med en
tydlig koppling till Gösta Skoglunds väg, med många målpunkter, så
skapas nya attraktiva gång- och cykelmiljöer för både nya och befintliga boende i hela influensområdet.

+34

“Kaj” mot
det gröna
+34
+34

Carlshem

TRAFIK

Förslaget innebär att Tomtebovägens funktion förändras från en
kapacitetsstark trafikled med hög framkomlighet till en hastighetsreglerad gata i stadsmiljö. Ett flertal korsningar, som kan tillgodose den
interna biltrafiken och samtidigt fungera som kapacitetsbegränsande
åtgärder, rekommenderas längs Tomtebovägen. Genom att använda
sig av ett mer finmaskigt gatunät prioriteras lokaltrafik framför den
genomgående trafiken. Dessutom minskas trafikarbetet då kortare
anslutningar till destinationen möjliggörs.
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Tomtebovägen som stadsgata

Tomtebovägen idag,
sektion skala 1:400

Tomtebovägen, sektion 21-m gata skala 1:400

Tomtebovägen idag, Google maps
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Tomtebovägen, plats för dagvatten
DAGVAT T E N H A N T E R I N G

Gatan förses med en bred planteringsyta mellan trottoaren och
körfältet. Planteringszonen kan vara nedsänkt i förhållande till körfältet
och är uppbyggd med ett underbyggt skelettjordsmagasin.
Avrinning från körytor och gångbana leds ner i planteringszonen,
vilket i sin tur gynnar träd och vegetation.
Vattnet samlas i magasinet där det kan tas upp av växtlighet och få
chansen att infiltrera. Överskott vatten leds bort via bräddningsledningar, där det ansluts till det kommunala VA-nätet.
Särskilt fokus bör läggs på utformning av kantstenar och hur vattnet
leds in i dessa regnbäddar.
Beroende på gatans längdslutning kan dessa planteringsytor förses
med skibord på regelbundna avstånd, som hjälper till att sakta ner
vattnets flöde och uppmuntrar till mer infiltration.
Eftersom skelettjordar är kompakterbara och bärande kan vissa områden utvecklas som möbleringszoner, angöringsytor och även längdsparkeringsfickor.
Detta möjliggör en varierad programmering som, ihop med plantering,
bidrar till en dynamisk gatumiljö i mänsklig skala.
Planteringsytorna kan etableras med gräs, busk- och marktäckande
vegetation liksom gatuträd.

Illustration skelettjord

Principskisser

Grön-blåa gator. Exempel från Norra Djurgårdsstaden
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En integrerande skola
Malmvägens förlängning och nya idrottsanläggningar
Den nya högstadieskolan föreslås placeras med huvudentré mot
Malmvägen. Längs den västra delen av Malmvägen finns förutsättningar för att utveckla en mer blandad stadsmiljö med inslag av verksamheter i bottenvåningarna på de nya flerbostadshusen. Läget samverkar
med befintliga verksamheter, läget vid E4:an och kopplingen mot
Ålidhem och Naturvetarstråket. Längs den västra delen av Malmvägen
bidrar skolan till en variationsrik stadsmiljö. Söder om skolan skapas
plats för idrottshall och idrottsplaner tillsammans med en upplevelserik
miljö för spontanidrott. Här är naturvärdena betydligt lägre än i den
östra delen av naturområdet varför det lämpar sig bättre att anlägga
nya idrottsplaner här. Eventuellt i kombination med fördröjningsmagasin för dagvatten. Den befintliga pulkabacken ingår i en attraktiv
parkmiljö både för skolan och kringboende.
Längs den västra kajen längs stadsdelsskogen föreslås en cykelväg
för skolbarn norrifrån till skolan. Viktiga övergångsställen där gående
prioriteras är över Malmvägen, framför skolan och i korsningen mellan
Tomtebovägen och Malmvägen. En stor del av elevunderlaget förväntas komma österifrån, från Tomtebo, varför passagen Tomtebovägen-Malmvägen blir extra viktig. Tillsammans med den nya bebyggelsen och det kommersiella läget kan en passage här utformas på ett
attraktivt sätt och utgöra en målpunkt på vägen i vardagen och göra
promenader och cykelturer attraktivare.
En välplacerad busshållplats nära skolan, på Malmvägen skulle ytterligare stärka skolans placering för kringboende och för föräldrar och
personals resvägar till och från skolan.

Referens byggnad i natur ”kaj mot det
gröna” Artipelag, Värmdö
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TRAFIK

Varuinlastning föreslås integrerad i skolan, i entréplanet, direkt från
Malmvägen med plats att vända runt en varubil och lasta av.
15 parkeringsplatser med trädplantering som avgränsning mot gångvägen till idrottsområdet, väster om skolan föreslås för personal. Den
kan utnyttjas för idrottsplatsens räkning på kvällar och helger. Samlad
angöring alternativt korttidsparkering kan ordnas längs Malmvägen
utanför skolan östra del och framför idrottsplanen.
Idrottsplatsen kan nås med bil antingen via Flintvägen eller med en ny
gata väster om parken med pulkbacken. Det finns plats för 32 platser
till, men antagligen kan befintlig markparkering samutnyttjas med de
boende kring Flintvägen.
Skolan placeras tillsammans med idrottshallen och både 7- och
11-manna planer. Naturläktare kan byggas både på lång- och kortsidorna, integrerade i torvkullarna söder om skolan. Från idrottsplatsen
kan befintliga elljusspår och andra terrängspår angöra. Idrottsplatsen
fungerar också som en av flera entréer för att locka besökare mot
Grössjöns naturreservat.
Rekreationsstråk i natur
Separat cykelbana
Biltrafik
Ev. biltrafik
Varuangöring

Idro

ttsh

all

Naturläkta

re

11-manna

plan

Spontan
idrott

11-manna

plan

7-mannaplan

Referens naturläktare, Idrottsplats
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SPÅNGADALEN
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En integrerande skola
”Genom att placera till exempel skolbyggnader,
idrottshallar och vårdcentraler strategiskt går det
att skapa möteplatser för människor som i
vardagen annars inte skulle mötas”
Utdrag ur ”Från delad till enad stad”, Delrapport från
Utdrag ur ”Från
till enad
stad”,Stockholm
Delrapport2016.
från
Kommissionen
fördelad
ett socialt
hållbart
Författare
Åsa Dahlin
Kommissionen för ett socialt hållbart
Stockholm
2016.
Författare Åsa Dahlin

Messingen -- gymnasieskolan
gymnasieskolan som
som blev
blev hela
hela Upplands
Messingen
Upplands Väsbys nya mötesplats
Väsbys mötesplats

Ungdomens
enemellan två
Ungdomens hus
hus Sollentuna
Sollentuna -- en
en placering
placering av
mitt
mötesplats mitt emellan två stadsdelar
stadsdelar

Faerder
Faerder vidaregående
vidaregående skole
skole ii Tönsberg
Tönsberg -- två
två skolor
skolor och
och
kulturer slogs samman till en, på en strategisk plats
kulturer slogs samman till en på en strategisk plats
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En integrerande skola

Sydhavnen skole, Köpenhamn
invigning 2015

Victoriaskolan, Skara
7-9 skola, invigning 2017

JJW Arkitekter

AART arkitekter / Schönerr
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Utgå från naturförutsättningar

COOP

Situationsplan skala 1:4000
Stadsdelsskogen
Stadsdelsskogen är en del av ett större stadsnära
rekreationsområde idag. Det saknar större naturvärden
och består av främst blandskog samt en del öppnare ytor med torvmark. Fyllnadsmassor som tidigare
dumpats på platsen har skapat ett kuperat landskap.
Områdets karaktär och topografi föreslås bevaras i så
stor utsträckning som möjligt men öppnas upp och
gallras ur mer.

Tomtebo

EN

BOVÄG

MTE
NYA TO

Carlshem
Elljusspår
Stadsdelsskog

Pulkabacke
De uppbyggda torvkullarna erbjuder
attraktiva vistelsemiljöer
för lek och rekreation.

Terrängcykelspår
Med träningsmöjligheter
nära sitt boende blir det
ännu enklare och mer
lockande att vistas ute.

Entréer till naturen
Med en väl placerad information
kring stadsdelsskogen och dess
värden, vid exempelvis entréerna
från Tomtebo och Carlshem, kan fler
besöka och uppleva naturen – med
ökat intresse och ansvar.

NYA

MAL

MVÄ

GEN

Höga naturvärden
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Utgå från naturförutsättningar

T R E O LI K A K A R A K TÄ R S T Y P E R

Det kan grovt delas in i tre olika karatärstyper (se
nästa sida); befintlig blandskog, brynzon och öppen mark med ris- och örtvegetation. Befinliga stråk
bevaras och utvecklas med spänger och bryggor som
skapar vistelseytor. Områdets befintliga lågpunkter
och vattendrag behålls och kan utvecklas för att klara
större mängder dagvatten. Inom grönområdet finns
möjlighet att anlägga platsbildningar för aktiviteter som
exempelvis naturlek eller utegym. Grönstråket får ett
stort rekreativt värde för de boende i närområdet.

Brynzon
Mellan den bevarade skogen och de öppna
partierna av grönstråket gallras den befintliga
vegetationen och en glesare brynzon skapas.
Här etableras ett tydligt busk- och slyskikt
samt mer glest placerade träd med artr som
finns inom området idag. Denna del är till för
att gynna småfåglarna i närområdet. Med
fördel kan blommande arter som hägg och
sälg också planteras i denna zon för att gynna
pollinerare.

Öppen mark med ris- och örtvegetation
Den öppna marken består av bevarad torvmark
med risvegetation. Delar som inte består av
torvmark kan etableras med mer gräs- och
örtvegetation. Denna del hålls främst låg och
öppen men har partier med sparad blandskog.
Längst dagvattenstråket kan mer fuktkrävande
växter etableras.

Befintlig blandskog
Befintlig vegetation och topografi sparas i så
stor utsträckaning som möjligt åt öster för att
skärma av mot ny bebyggelse. Här finns främst
tall och björk men även enstaka granar och
andra lövträd som sälg. I detta område är det
också fördelaktig om döda nedfallna träd an få
ligga kvar för att gynna insekter.

Schematisk bild över områdets
tre olika karaktärstyper
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Ny bebyggelsekant med aktivt gränssnitt mot naturen

Rekreationsstråk

Dagvattenstråk

Stor variation i kuperad terräng

Aktivt gränssnitt med
mjuk övergång

Öppen mark med ris- och örtvegetation

Brynzon

Befintlig vegetation

Aktivt gränssnitt med
tydlig gräns ”kaj” mot
det gröna

Sektion skala 1:400
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Stadsdelsskogen kantas av ny bebyggelse med framsidor mot skogen.
På östra sidan föreslås flerbostadshus med en kaj mot västersolen.
Stråket följer topografin vilket innebär att skogen ibland angränsar med
kullar och ibland i dalgångar. På västra sidan föreslås stadsradhus med
många entréer mot skogen.
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Möjlig exploatering
och möjliga etappindelningar
E TA P P E R

Som första etapp föreslås en utbyggnad av Malmvägen. En trygg
och tydlig passage över Tomtebovägen vid Sjöfruskolan och den
strategiska platsen ordnas. De anslutande gångvägarna vid nya
E4:an knyts tydligt till den nya gatumiljön.
För att säkerställa att Skolan och idrotten integreras med de omgivande stadsdelarna föreslås ny bebyggelse som borgar för en
trygg och trevlig stadsgata i ett första skede. Generösa trottoarer,
plantering och cykelbanor gör det enkelt att gå och cykla till målpunkterna tidigt. Något som bidrar till hållbara vanor.
Gatan kantas av flerbostadshus med plats för lokaler i strategiska
lägen. Skolan, idrottshallen och 1-2st 11-mannaplaner med naturläktare och parkering.
En andra etapp är ombyggnation av Tomtebovägen till stadsgata.
Den knyter ihop första etappen med Nydala Strand och sjukhusoch universitetsområdet. Gatans omgivande bebyggelse bidrar till
en integration mellan Tomtebo och Tomtebo-Carlshem. Intäkter
från kvarteren möjliggör en gestaltning av Tomtebovägen som
trygg stadsgata med karaktärsfull grönska.
Beroende på marknad och efterfrågan skulle de påföljande etapperna kunna vara antingen utbyggnaden av Carlshem och Carlshöjd med i huvudsak stadsradhus och kedjehus eller Västra sidan
av Tomtebo med gröna kajer och flerbostadshus eller västra sidan
av Stadsdelsskogen med övervägande stadsradhus mot skogen.
De mer renodlade bostadsetapperna skapar intäkter för uppgradering och iordningställande av anslutande naturmark. Särskilt
västra sidan av stadsdelsskogen kräver omsorg och gestaltning
av stadsdelsskogen med kajer, promenadstråk och dagvattenhantering. Stadsdelskogen bearbetas därför kanske redan i samband
med bebyggelsen kring Tomtebovägen. Fler delutbyggnadsetapper skulle kunna skapa förutsättningar för en bra balans mellan
intäkter och kostnader samt kort- och långsiktig utveckling av
stadsdelsskogens natur- och rekreationsvärden.

E t ap p 2

Möjlig etapp 1 Malmvägen
Lägenheter 430 st

2b

Skola + Idrottshall

2d

Möjlig etapp 2, Tomtebovägen
Lägenheter 300 st
Radhus 155 st

E t ap

p1

Möjlig etapp, söder om Malmvägen

2a
2c

Lägenheter 180 st
Radhus 78 st
Möjlig etapp, söder om Tomtebovägen
Lägenheter 480 st
Radhus 60 st

Totalt
Etapp

Lägenheter 1390 st
Radhus 293 st
Antal 1683 st

Etapp
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Möjlig exploatering
i förhållande till mark och jordarter
MARK

För att säkerställa byggbarheten i området behöver en geoteknisk
utredning göras. De översiktliga utredningar som gjorts visar på
stora delar torv och kvaliteten på mark därunder behöver utredas
ytterligare. De områden som ser ut att ha bra grundläggningsförutsättningar och där flerbostadsbebyggelse bidrar till stadsrummen är kring Malmvägen och delvis vid skolan, väster om södra
Tomtebo mot naturmarken med de höga naturvärdena och vid
nybyggda Coop.
I korsningen mellan Tomtebovägen och Malmvägen finns torv med
osäker mark, men den platsen är en av de viktigaste för den nya
stadsdelen men också för de omgivande. Här knyts Nydala Sjön,
parkmiljö, Sjöfruskolan, Malmvägen, entrén mot Grösjön samman.
En plats med stor potential för möten mellan olika människor med
olika ärenden. Medveten gestaltning av bebyggelse med aktiva
entrévåningar mot denna plats skapar höga vistelsevärden. En
plats att stanna till på, ses och synas för boende, nya boende och
besökare.

Strategisk plats

WHITE
SWECO

Geotekniskt underlag, innan Tomteboutbyggnad

Överlagring, förslag +
geotekniskt underlag
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Referensbilder bebyggelse
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Parkering
för omställning till mer hållbara resor
PA R K E R I N G S S T R AT E G I – B OS TA D

PA R K E R I N G S S T R AT E G I – S KO L A /I D R OT T

Parkeringsstrategin för området föreslås efterfölja FÖP 2011, där
bostadsparkeringen är planerad med mål att uppnå ett mer hållbart
transportsystem och minska bilresandet snarare än att påverka bilinnehavet. Bostadsparkeringen behöver däremot inte vara lokaliserad
precis i anslutning till samtliga bostäder utan visst gångavstånd kan
accepteras. Strategin omfattar då en omställning från privata parkeringsplatser, helt i anslutning till bostäder, till ingen privat parkering
med viss acceptabelt gångavstånd. Bilpooler kan då finnas längs
strategiska platser på båda Tomtebovägen och Malmvägen, så att
de är mer lättillgängligt än bostadsparkeringen. Just att arbeta med
möjliga bilpooler kan vara ett nödvändigt steg för att minska bilanvändandet till endast resor där bil ses som det absolut mest fördelaktiga
färdmedlet.
Markparkering är mest trolig i Tomtebo-Carlshems området då markpriserna är förhållandevis låga.
En möjlig parkeringshub kan vara i korsningen mellan Malmvägen och
Tomtebovägen, för att på det sättet täcka flera bostäder med parkering. Samtidigt kan ytterligare kollektivtrafiklinje längs Tomtebovägen
öka nyttan av en parkeringshub intill korsningen.
Flexibla källare och gårdsplatser kan fylla en del av p-normen, ytor
som kan omvandlas över tid. Kantstensparkering antas kunna nyttjas i
varierande grad för boendeparkering, besök och verksamheter.

Längs Malmvägen, vid Idrottsplatsen och östra fasaden av skolan,
föreslås angöring och korttidsparkering.
Väster om Skolan finns plats för 15 bilar för personalparkering till
skolan. Kan utnyttjas av idrotten på kvällar och helger.
Bredvid den befintliga parkeringsplatsen kan 32 nya parkeringsplatser
skapas. Antagligen kan denna parkeringsyta samordnas med parkeringen för befintliga bostäder. Denna parkeringsplats kan antingen nås
från Flintvägen eller med en ny gata ned från Malmvägen.

A N TAG A N D E

+32 pl,
samdrift?

+15 pl
Möjligt
läge för en
mobilitetshub

En sänkt P-norm för området samt alla hållbarhetsavdrag ger ett genomsnittligt p-behov på 0.81 bilar per lgh.

0.81 bilar per lgh
Tänkt exploatering inom området genererar behov av plats för 1375
antal bilar.

1375 st bilar
En mobilitetshubb i ett taktiskt läge, utformat med aktiva entrévåningar, antas fylla ca 20% av p-behov. Det betyder ca 275 bilar.

20% av behov i hubb (275 bilar)
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Souterräng, 4-5 våningar
Parkeringsgarage en halv våning nedgrävd med infart från lokalgata.
Kan samutnyttjas av bostäder och verksamheter.
Ca 1,5 m upphöjd gård som kan användas som:
• gemensam bostadsgård

För kommers
& service

• privata uteplatser
Parkeringsgarage har ljusinsläpp från gårdssidan och kan omvandlas
till eller samutnyttjas med:
• cykelparkering/ lådcykelpool
• föreningslokal
• verksamheter
• lager
• bastu
• tvättstuga
• verkstad
• gästrum

Typkvarter med 90 lägenheter

0.8 inom
kvarter
Bilpool

Parkering i garage: 59
Kantstensparkering för bostäder: 12
Kantstensparkering för bilpool: 6
Kantstensparkering för verksamheter/handel: 9
Totalt 86, varav boendeparkering 71
P-norm: 0,81 (0,9 -10%)
P-tal: 0,78
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Mark byter användning, 4-5 våningar
Privat bostadsparkering på kvartersmark som kan omvandlas på sikt.
Infart från lokalgata. Ca 14 p-platser per parkeringsyta.
Markparkering med skärmtak kan omvandlas till:

För kommers
& service

• flerbostadshus
• cykelparkering
• pocketpark
• lekplats
eller samutnyttjande från början: parkering/bollplan
Kantstensparkering längs större gator för verksamheter eller bilpool
(kommunalt ägd kvartersmark)
Omvandling/samutnyttjande av kantstensparkering:
• dagvattenhantering
• cykelparkering
• plantering

Typkvarter med 90 lägenheter

Bilpool

Markparkering på kvartersmark: 28
Kantstensparkering för bostäder: 10
Kantstensparkering för bilpool: 6
Kantstensparkering för verksamheter/handel: 9
Totalt 53, varav boendeparkering 38 st
P-norm: 0,81 (0,9 -10%)
P-tal: 0,42
+0,39 i mobilitetshub

0.4 inom kvarter
0.4 i hub

WHITE
SWECO
SID 37

E KOLOG IG RUPPE N

Mark byter användning, 4-5 våningar
Privat bostadsparkering på kvartersmark som kan omvandlas på
sikt. Infart från lokalgata. Möjlighet för genomgående gång- och
cykelstråk/angöring. Skärmtak eller mur avgränsar mot bostadsgård.
Markparkering med skärmtak kan omvandlas till:

För kommers
& service

• flerbostadshus
• cykelparkering
• pocketpark
• lekplats
eller samutnyttjande från början: parkering/bollplan

Typkvarter med 90 lägenheter
Markparkering på kvartersmark: 40
Kantstensparkering för bostäder: 14
Kantstensparkering för verksamheter/handel: 8
Kantstensparkering för bilpool: 12
Totalt 74, varav boendeparkering 54

Bilpool

P-norm: 0,81 (0,9 -10%)
P-tal: 0,6
+0,21 i mobilitetshub

0.6 inom kvarter
0.2 i hub
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Mark byter användning, 2,5-4 våningar
Privat bostadsparkering på kvartersmark som kan omvandlas på
sikt. Infart från lokalgata. Möjlighet för genomgående gång- och
cykelstråk/angöring. Skärmtak eller mur avgränsar mot bostadsgård.
Markparkering med skärmtak kan omvandlas till:

Bilpool

• flerbostadshus
• cykelparkering
• pocketpark
• lekplats
eller samutnyttjande från början: parkering/bollplan

Typkvarter med 61 lägenheter (varav 13 st radhus/BRF)
Markparkering på kvartersmark: 40
Kantstensparkering för bostäder: 10
Kantstensparkering för bilpool: 6
Totalt 56, varav boendeparkering 50
P-norm: 0,81 (0,9 -10%)
P-tal: 0,81

0.8 inom kvarter
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Tomtebo-Carlshem idag
En fragmenterad - och därmed ömtålig - livsmiljö

Ålidhem

Tomtebo

Carlshem
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Nya Tomtebo Carlshem

Gösta Skoglunds väg

En integrerad del av övriga staden
Tomtebovägen om Stadsgata
Vättarnas Allé

Naturvetarstråket
Malmvägen

Nytt grönt Kajstråk

Tomtebo

Guldvägen och Kopparvägen
Bärnstensvägen

Carlshem

WHITE

För beskrivning, se nästa sida.
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Nya Tomtebo Carlshem

Gösta Skoglunds väg

En integrerad del av övriga staden

Tomtebo strand

Tomtebovägen om Stadsgata
Vättarnas Allé

Naturvetarstråket
Malmvägen

Nytt grönt Kajstråk

Tomtebo

Guldvägen och Kopparvägen
Bärnstensvägen

Observera att denna analys är baserad
på Whites strukturförslag för Tomtebo
strand (Nydala sjöstad, 171201)

Carlshem

Det nya strukturförslaget bygger vidare kring de stadsdelsövergripande stråk som finns och som då bättre kan fungera
som mötesplatser. Nya fasader och entréer erbjuder fler trygga,
övervakade och mer befolkade stråk mellan Tomtebo och Carlshem.
De utvecklade stråken gör det attraktivare att gå och cykla.
Tomtebovägen, som stadsgata, Det nya gröna kajstråket och
Malmvägen är tre stadsdelsövergripande stråk som kompletterar
utbudet av gröna, frilagda gångstråk i natur. De gröna platserna,
stadsdelsskogen och naturområdet mot Grösjöns naturreservat får
fler framsidor med bebyggelse och entréer som erbjuder ljusare och
tryggare vistelsemiljöer nära naturen.
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STRUKTURSTUDIE
TOMTEBO OCH CARLSBERG
S L U T R E D OV I S N I N G / 2 018 12 17

Framtagen genom:

... en integrerad del av den
övriga staden när Carlshem och
Tomtebo växer samman

White Anna Edblom, Britta Holmblad
SWECO Sverker Hansson, Anton Holgersson
Ekologigruppen Rikard Anderberg
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