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UTSTÄLLNINGSHANDLING
GESTALTNINGS PROGRAM
HAMMARLAND ÖRA
DETALJPLAN FÖR ÖRA
Planen omfattar del av fastigheten Öra 28:4
Detaljplan för nytt bostadsområde m.m.
Genom detaljplanen bildas kvarteren Ö1-Ö13 samt park-,
hamn- och gatuområden.
Upprättad
Reviderad
Denna bilagas utformningsråd har till syfte att komplettera planbestämmelserna på
detaljplanekartan och därmed säkerställa att bebyggelsen kommer att uppfattas som en
samlad och harmonisk helhet. Bilagans anvisningar skall ses som instruktiva riktlinjer för
exploatör och beslutsfattare.

Bild 1. Vy från Hammarlandsvägen och Marsundsbron över Öra. Här ses det natursköna
klippbadet mot öster.

Bild 2. Nord östra delen av Öra. Övre delen av klippbadets stenhällar i kanten av
hällmarkstallskogen.
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INLEDNING
Bakgrund
Planområdet ligger på ön Öras Norra del väster om Hammarlandsvägen. Planområdet
är mycket naturskönt mitt i Marsundets vatten. Området utgör en viktig del i
Hammarlands rekreations- och badområde. Planområdet har enastående naturkvaliteter
med varierande och rik vegetation, fina strandängar, lundartade skogar och torra
berghällar. Möjligheter till ett attraktivt bostadsområde med arkitektoniska kvalitéer nära
kopplade till naturen och terrängen är mycket goda.
Området rymmer såväl egnahemshus tomter, aktielägenheter och hyreslägenheter.
Bebyggelsen utgörs av friliggande egnahemshus och gruppbyggda bostäder i form av t
ex mindre flerbostadshus, radhus, parhus.
Den storslagna naturen har varit tongivande vid utformningen av bebyggelsen och
landskapet. Strävan har varit att även fortsättningsvis låta den gallrade skogen och
klipphällarna klättra nedför sluttningarna för att möta stranden.
Strandområdet utmed Örsundet utvecklas som park-/ rekreationsområde med bollplan
och simstrand mm för de boende och allmänheten. Här finns också en privat
småbåtshamn för de boende. I norr i slutet på det natursköna klippbadet planeras för ett
kallbadhus för allmänheten. På området reserveras även mark för kommunala
servicebyggnader så som äldreomsorg, daghem eller skola.
Trafikmatning av området sker från i huvudsak en ny infart söderifrån från
Hammarlandsvägen. En befintlig avfart i nordost efter Marsundsbron till den befintliga
Militärvägen kommer fortsättningsvis att användas till klippbadet och
bastubadanläggningen.
Syfte
Avsikten med gestaltningsprogrammet är främst att göra det möjligt att:
• samordna kommunen, exploatörer och arkitekter så att alla får en gemensam bild av
kvalitetskraven på den framtida miljön.
• genom en uttalad arbetsmetod söka sig fram och förmedla en samsyn på hur
gestaltningen ska se ut.
• säkra en bestämd kvalitetsnivå i alla de avseenden som inte framgår av övriga
planhandlingar samt komplettera och förtydliga övriga planhandlingar med konkreta
beskrivningar och exempel på planbestämmelsernas inriktning.
• styra utformningen genom riktlinjer (både övergripande och mer detaljerade) för den
estetiska utformningen av gaturummen, enskilda byggnader och grönska.
• utgöra ett underlag för överenskommelser och kvalitetskrav som gäller för miljön och
hur dessa ska uppnås.
• utgöra underlag vid upprättande av detaljplan samt underlag för bygglovprövning.
• förmedla en bild av den framtida miljön till marknaden, grannar, övriga invånare i
kommunen samt myndigheter.
Status
Gestaltningsprogrammet ska:
• Utgöra en planhandling och visa på villkoren för utnyttjandet av de rättigheter som
detaljplanen medger.
• Finnas med som beslutsunderlag i nämnderna.
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• Utgöra en kontraktshandling som del av avtal mellan exploatör och kommunen.
• Reglera rättigheter och skyldigheter beträffande allmänna ytor för alla parter - enskilda
såväl som allmänna.
Utöver den formella betydelsen kan det också användas som
informationsmaterial.
Arbetsmetod och process
Arbetet med gestaltningsprogrammet är uppdelat i tre faser.
1. Den första fasen, i programskedet, Vision Öra, innehöll visionen övergripande
principer för områdets tänkta gestaltning och bebyggelsestrukturen samt områdets
anpassning till naturen. Arkitektur och utformning av husen berördes endast i
principiell mening och referenser på bebyggelse togs fram.
2. I den andra fasen, samrådsskedet, visades Visionens gestaltnings tankar för
allmänheten och yttranden bemöttes och bearbetas in i planen och gestaltningsprogrammet.
3. I den tredje fasen sammanställs utformnings principer till ett gestaltnings program och
här tillförs mer information, mer detaljer bestäms och fler illustrationer infogas. Här
lyfts de viktigaste bestämmelserna upp och beskrivs.
Gestaltningsprogrammet innehåller referensbilder från nyligen byggda bostadsområden
runt om i Norden. Bilderna illustrerar förslag och olika angreppssätt på hur gestaltning av
ett område som Öra kan se ut.
Den visions skiss som togs fram av Atom arkitekter ligger till grund för planarbetet och
gestaltningsprogrammet. Under planarbetet har vissa förändringar av idéskissen gjorts.
Förslaget till gestaltningsprogram ställs ut tillsammans med förslag till detaljplan.
Det ska poängteras att gestaltningsprogrammet inte ska läsas som en separat handling.
Innehållet kompletterar planhandlingen.
Gestaltningsprogrammets upplägg:
del 1 övergripande gestaltning
del 2 delområden
Medverkande
Gestaltningsprogrammet har tagits fram av Atom arkitekter i samarbete med
Hammarlands kommun och Byggnadstekniska nämnden.
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DEL 1. OMRÅDETS IDENTITET
ÖVERGRIPANDE GESTALTNING
• Området är anpassat och kopplat till naturen och terrängen.
• Naturstråk finns mellan de olika bebyggelsegrupperna.
• Naturstråk flyter in mellan huskropparna och gatornas vändplatser utgör entréer till
naturen.
• Gaturummet är anlagt med planteringar och tydliga staket eller häckar medan baksidan
är mera obearbetad och naturlig. Husen står här med foten i blåbärsriset.
• Bebyggelsen är blandad.
• Bebyggelsen är småskalig och uppbyggd genom sammansatta enheter.

Bild 3. Referensbilder från Nysäter, Sverige. Befintlig vegetation sparas in på husknuten.
Arkitekt. Sweco. Foto: Nils-Olof Sjödén och Kasper Dudzik.
Bebyggelsestruktur
Den huvudsakliga inriktningen är att bebyggelsen anpassas till naturen och de
förutsättningar marken ger. Upplevelsen att bo och röra sig nära naturen ska vara
tongivande. En bebyggelsestruktur som medger ”grön utsikt” är en utgångspunkt och på
de flesta tomter även utsikt över omkringliggande vatten. Bebyggelsen ska ha en tydlig
koppling till naturområdena runt omkring och det ska finnas möjlighet för naturen att
komma in bland bebyggelsen. Strukturen ska uppmuntra och möjliggöra att man på ett
naturligt sätt kan röra sig vidare ut i naturmarkerna. Bebyggelsestrukturen utgår från
områdets topografi. Samtliga hus är samlade på rad utefter lokalgatorna som avslutas
med en vändplats som utgör entréer till naturen. Vägarna är väl anpassade efter
terrängen.
Husen
Området ska innehålla en blandning av flerbostadshus och småhus i olika former.
Flerbostadshusen ska utformas i likhet med egnahemshusens småskalighet,
Flerbostadshusen kan utgöras av lägenhetshus av såväl friliggandehus som parhus,
radhus eller kedjehus.
Områdets arkitektur får gärna vara modern med individuell utformning men samtidigt
skall utformningen utgöra en tydlig del av en större helhet. Med detta menas att varje nytt
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tillägg skall relatera till den bebyggelsen som tidigare byggts på området för att området
skall kunna upplevas som samordnat och inte lösryckt ur sitt sammanhang.
Utformningen av husen ska präglas av ett gemensamt uttryck med möjligheter till
variation.
Områdets karaktäristiska topografi och natur skapar en variation i bebyggelsestrukturen.
Bebyggelsen, liksom anläggningar för biluppställning eller liknande ska anpassas både
horisontalt och vertikalt till topografin. Bebyggelse i sluttning får inte innebära onödig
schaktning eller sprängning och ska grundläggas på sådant sätt att ingrepp i naturen
minimeras. Eventuellt stora volymer ska brytas ned i mindre delar som fogas till
varandra. Det är också en förutsättning för sammanbyggda bostadshus och
garage/carport och det ger möjlighet att anpassa de olika husen till de enskilda
platsernas terrängförutsättningar. Vidare ger små byggnadsareor större möjlighet till
terränganpassning.
Huskropparna bör placeras så att den längsta fasaden tvärställs höjdkurvorna så att inte
onödigt stora köldfickor uppstår.
Grönstruktur
Dramatisk topografi med branta bergssidor, viktiga biotoper och en stundom trolsk skog,
ger området förutsättningar att bli ett bostadsområde utöver det vanliga. Stränderna och
det centrala nordsydliga grönstråket genom området ska bevaras och utvecklas. Det ska
behandlas som ett naturområde där mötesplatser och lekplatser uppstår naturligt.
Stränderna och naturmark mellan bebyggelsegrupperna ska sparas och har i
detaljplanen avsatts som allmän plats/natur. Strandängarna får med fördel användas
som betesmark och som slåtter. Detta är ett ekologiskt sätt att främja mångfalden av
strandängarnas artrikedom och samtidigt öppna upp området som rekreationsområde.

Bild 4 Referensbild. Ängsmark och slåtter.

Bild 5. Referensbilder. Betesmark på
strandängar.

Naturliga stigar bör röjas och kompletteras så att ett
tydligt rörelsemönster öppnas för besökare och de
boende på området. Detta medför att naturen slits
mindre utanför stigarna. Stigarna bör på ömtålig
mark och där framkomlighet önskas för
rörelsehindrade kompletteras med träspänger.

Bild 6. Referensbild. Träspänger i Mumindalen,

Nådendal, Finland. Foto Jens Karmert
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Vegetation och terräng
Idag används området mest för friluftsliv och rekreation. Det genomkorsas av en flitigt
använd gammal väg Militärvägen och utifrån den utgår stigar ut i naturen. Större delen av
skogen är relativt strövvänlig men i de lägre områdena är stora delar igenvuxna med sly i
behov av gallring för att kunna fungera som tomtmark och strövområde. De starkt
markerade branterna ger både en estetisk och spännande upplevelse. På höjderna
utgörs växtligheten till övervägande delen av hällmarkstallskog.

Bild 7 Hällmarkstallskogen högst uppe
på Öras norra udde. Foto. Jens Karmert

Bild 8 Befintliga stränder mot väster. Här
blandas tall och gran med björk och
bildar en skiktad och variationsrik
blandskog. Foto. Jens Karmert

Där jordmånen är bättre finns förutom tall och gran även björk. Området innehåller
många intressanta landskapselement såsom markanta branter, berg i dagen och
karaktärsfulla träd och dungar. Dessa bör i möjligaste mån bevaras och utnyttjas som
stöd och gränser för bebyggelse samt som delelement i markplaneringen. Efter
grundläggning och vägutbyggnad sparas stormfasta träd. På plankartan har naturmarken
reglerats genom följande bestämmelser. Under allmänna bestämmelser för hela
planområdet står följande:
10. Trädbeståndet utmed befintliga vägar och inom tomtmark skall vid iordningställandet
av planområdet gallras med försiktighet och bevaras i möjligaste mån.
De skyddsvärda biotoperna har skyddats genom följande bestämmelser på plankartan:
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Naturområdena och de mer kultiverade parkområdena har på plankartan fått följande
bestämmelser.

Vatten
Åtgärder som hindrar förorenat dagvatten att nå det omkringliggande vattenområdet skall
ges stor omtanke och dagvattnet skall omhändertas lokalt inom planområdet. Den lilla
bäcken som i dag avvattnar bergssidan ner mot den sydvästra stranden skall bibehållas
och genom en bearbetning kan den fungera som en naturlig dagvatteninfiltrering.
Dagvattenhantering
Dagvattnet ska omhändertas lokalt och
så långt som möjligt skall områdets
naturliga hydrologi bibehållas.
Dagvattenhanteringen skall minimera
uppkomsten av förorenat dagvatten och
uppkomna föroreningars vidare transport
till grund- och ytvatten (recipienten). För
dagvattenhanteringen ska följande
principer gälla i området:
För yttre byggnads- och anläggningsytor
skall genomgående material användas
som har en liten benägenhet att utlaka
föroreningar. Särskild vikt skall läggas
vid att undvika omålade förzinkade ytor
och koppar. Yttertak, fasader, räcken,
stolpar, hängrännor och stuprör är
exempel på ytor och installationer som
kan vara förzinkade.
Val av material motiveras med hänsyn till
dess påverkan på dagvattnets kvalitet.
Bild 9. Referensbild. Sedumtak fördröjer
dagvattnet. Gällsta ö, Ekerö, Sverige.
Folkhem, Arkitekt Wingårdh Arkitektkontor
Foto: Max Plunger.
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Vatten från tak och andra hårdgjorda ytor bör spridas på markytan och passera
vegetationsytor. Onödig uppsamling skall ej ske. Ledningar för bortledning av dagvatten
från hårdgjorda ytor inom tomtmark skall normalt inte anläggas.
Hårdgörning av ytor skall minimeras.
Permeabla alternativ som grusbeläggning
eller gräsarmering med plast- eller
betongraster bör användas. Tillåts undantag
måste höjdsättning och utformning ske så att
avrinning sker diffust till anslutande grönmark
utan risk för direktavledning via
bortledningssystemet då sådan
direktavledning leder till förorening av
recipient.

Bild 10. Referensbilder. Ljunghusen, Vällinge.
Förgårdsmark med infiltrerande ytmaterial
och bibehållna träd och vegetation.
Dagvattendiken eller biodiken är grunda, vegetationsbeklädda diken med svag
lutning som renar, infiltrerar och fördröjer dagvattnet och kan exempelvis
användas längs vägar, på parkeringsplatser eller bostadsgårdar. De är flexibla som
gestaltningselement och effektiva ur reningssynpunkt, men de kräver rätt utformning och
dimensionering. Dräneringsvatten från byggnadsgrunder är normalt rent och sprids
antingen diffust eller ansluts till dagvattensystemet då risk för uppdämning ej föreligger.
Bild 11. Referensbild från Kullön:
Dagvattendiken
som kantar tomtmarken utgör ett
estetiskt tillskott
i den yttre miljön.
Även vegetationen bidrar till att sänka
vattnets hastighet och genom att
partiklar då hinner sjunka till botten,
sedimentera, renas även vattnet. I
jorden filtreras vattnet från ytterligare
föroreningar och de mikroorganismer
som lever där omvandlar dessutom
föroreningar till former som växterna lätt
kan ta upp och lagra i sin biomassa.

Behåll befintliga träd i så stor utsträckning som möjligt. Trädens kronor har förmåga att
fånga upp, kvarhålla och avdunsta betydande delar av nederbörden (s.k. interception).
Via sitt rotsystem suger träden också upp en del av det regnvatten som når marken och
bidrar på så sätt till att öka markens magasineringskapacitet.
Lokalgator kan asfalteras under förutsättning att höjdsättning och utformning sker så att
avrinning sker diffust till anslutande grönmark eller till dräneringsstråk (fyllda diken med
dränledning i botten). Det viktigaste är att avrinningen avleds så diffust/via så många
grenar som möjligt och ej samlas ihop i onödan. Dräneringsstråken bör alltså mynna ut i
grönmark så snart det är möjligt. Bortledning skall ske i öppna diken. Kulvertering av
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diken eller dagvattenstråk skall ske endast i undantagsfall, t ex vid passager under gator
och vägar.

Bild 12. Referensbilder. Östra Kvarnskogen. Sollentuna, Folkhem, Arkitekt Brunnberg &
Forshed. Sverige. Foto: Åke E:son Lindman.
Grusade lokalgator och infiltrerande förgårdsmarker skapar tillsammans med gröna tak
system för omhändertagande av dagvatten. Gatorna upplevs intimare och tempo blir
långsammare och säkrare. Intrycket blir lantligare.
Grönytor på allmän plats
Stränderna och det centrala grönstråket i nord sydlig riktning utgör allmän plats och ska
bearbetas i liten grad. Initialt görs en utglesning av träd och sly för att öka tillgängligheten
som strövområde.

Bild 13
Bild 14
Bild 13. Hällmarkerna högst upp på planområdet.
Bild 14. Högvuxen tallskogen innanför strandängarna.
Foto: Jens Karmert
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Bild 15. Västligaste udden på Öra. Stranden erbjuder vacker hällmarkstallskog och
strandängar som med försiktighet skall göras mer lättillgänglig för allmänheten.
Foto: Jens Karmert
Vid den västra stranden i anslutning till den gamla Militärvägen tillåts det att marken
bearbetas till fördel för en fotbollsplan badstrand och lekplats.

Bild 16. Befintlig strand där planen medger att en badstrand kan anläggas. Vattnet är
grunt och lämpar sig för bad för barnfamiljer. Foto Jens Karmert

Bild 17
Bild 18
Bild 17 och 18. Referensbilder. Gällsta ö, Sverige. Den allmänna badstranden.
Foto: Max Plunger
Grönytor på kvartersmark
Förgårdsmarken ska utgöra en övergång mellan gatan och bostaden. Generellt gäller att
förgårdsmarken ska utgöras av vegetation. I bostadsgrupperna uppe på höjderna är det
viktigt att förgårdsmarken får en så naturlig karaktär som möjligt medan den kan förädlas
något i bostadsgrupperna i de lägre områdena ner mot stranden. Husen på höjderna står
med foten i det obearbetade blåbärsriset.
Inom tomt och kvartersmark tillåts inte att oskäligt eller avsevärt ändra den befintliga
markens höjd.
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På plankartan under Allmänna planbestämmelser för hela planområdet, har detta styrts
upp genom prickmark och följande bestämmelse.
8. Omfattande utfyllnader är inte tillåtet på tomterna. Vid tomtgräns får inte finnas
höjdskillnader mellan tomterna. Om granne ger sitt skriftliga medgivande kan dock
stödmur, slänt osv. byggas. Uppstår härvid väsentligt men eller olägenhet skall skälig
ersättning utgå.
9. Sprängning är bara tillåten för att möjliggöra en skälig placering av byggnader och
vägar på tomtmark, samt för att möjliggöra en skälig kostnad vid byggnation av
detaljplanevägar. Sår i landskapet efter sprängning skall täckas av byggnad eller nya
jordmassor.
10. Trädbeståndet utmed befintliga vägar och inom tomtmark skall vid iordningställandet
av planområdet gallras med försiktighet och bevaras i möjligaste mån. Trädbeståndet på
tomtmark skall gallras innan försäljning så att tillbörlig byggnads placering möjliggörs. I
bygglovet framgår vilka träd som får fällas . All fällning skall ske i samråd med
byggnadsinspektören.
11. Färdigt golv i den närmast infarten placerade bostadsvåningen skall vara minst 30
cm ovanför den höjd som gatan har vid tomtens infart. Tomtområde mellan vägen och
huvudbyggnaden tillåts fyllas upp minst till den angränsande vägens höjd.

Entréplatsen
En entréplats med en mindre rondell anläggs i anslutning till infartsgatan. Här möts de
fyra lokalgatorna som leder ut i bostadsområdet. Förhoppningsvis kan ett befintligt träd
markera rondellens centrum. Här ifrån kan man välja att röra sig upp på friluftsleden
genom det allmänna grönstråket eller följa lokalgatorna ut i området.
Entréplatsen bör kunna utformas med tex. sittmöjligheter och bli en naturlig mötesplats.
Nord väst om entréplatsen finns också en tomt med möjlighet för allmänbyggnad som
skulle kunna aktivera entréplatsen ytterligare.
Kommunala servicestationer - EA, EE och ES.
Byggnaderna ska utformas som små byggnader och harmonisera med de
omkringliggande husens utformning.
Lokal trafik
En infartsgata leder in i området från Hammarlandsvägen till entréplatsen och vidare
genom områdets lokalgator. Huvudmannaskapet för lokalgatorna är kommunalt.

Figur 9. Sektion genom Lokalgata 5
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Lokalgator
Lokalgatorna utgörs av ett vägområde om på 9,0 meter Vägområdet utformas med minst
ett 5,0 meter grusad (alternativt asfalterad) körbana med 1,0 meters grusade
sidoområde/stödremsor på vardera sida.
Det tillåts att inom vägområdet upprätta en gång och cykelbana. Planen ställer dock inga
krav på detta. En möjlig utformning kan vara en 2,5 meter grusad (asfalterad) gång- och
cykelbana samt 0,5 meter grusad stödremsa. Inom GC-stråket och stödremsorna bör
träd sparas i möjligaste mån för att krympa upplevelsen av vägområdet och samtidigt
skapa en mer lantligt upplevelse av gaturummet. Träden hjälper också till att ta om hand
dagvattnet.
Kvartersvägar / Gårdsgator
Huvudmannaskapet för kvartersvägarna och gårdsgatorna är enskilt. Dessa vägar har
förslagsvis ett vägområde på minst 6,5 meter bestående av 0,5 meter grusad stödremsa,
4,5 meter grusad körbana, 0,5 meter grusad stödremsa samt 1,0 meter grusad yta för
lokalt omhändertagande av dagvatten.
Gång- och cykelstråk, (GC)
Samtliga kommunala lokalgator förbereds för gång- eller gång och
cykelbana genom ett gatuområde om totalt 9m. Inget krav finns dock på att anlägga
separata GC-vägar inom vägområden. Forskningen visar på att trafiksäkerheten ökar
och hastigheten minskar när vägarna samutnyttjas av bilar, gående och cyklister.
Gångstråk i grönområdena mellan husen och ut till naturområdet ska utföras som
naturliga stigar som eventuellt grusas eller alternativt flisas på vissa ställen. De
gångstråk som passerar ömtålig mark ska delvis utföras i form av träspänger.
Belysning
Samtliga vägar ska förses med belysning som bidrar till helheten och upplevelsen av
området. Det är framföralt vägbanan som skall belysas inte grönområdena. Detta kan
skapas genom lägre placerade armaturer eller mer riktad belysning. Gångstråket på den
befintliga Militärvägen i öst-västlig riktning ska förses med ny låg belysning. Gångstråket
genom det centrala grönstråket och stigarna mellan husgrupperna kan också förses med
belysning med beaktande av följande. Ljuskällor som har god färgåtergivning och sådan
belysning som inte attraherar insekter bör väljas.
Parkering
Parkeringarna ska vara småskaliga, både faktiskt och visuellt. Generellt gäller att
boende- och besöksparkering sker inom tomtmark. Det är ett framkomligt sätt att förena
kravet på små ingrepp i naturen med erforderligt antal bilplatser samtidigt som det även
ger bekväma avstånd till bilen och möjlighet till bra handikapparkering.
Bilplats i direkt anslutning till bostaden skapar även ökad säkerhet och trygghet.
Bilplatserna för flerbostadshus och radhus förbereds för carport eller garage inom
kvartersmarken.
Allmänna parkeringsplatser skall så långt det är möjligt integreras i naturen. Asfalterade
ytor ska undvikas men tillåts.
Egen carport/garage
För småhusen gäller att parkeringsplatsen placeras inom tomtmark. Egen carport kan
byggas till enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus. Carport placeras utifrån rådande
terrängförhållanden på varje enskild fastighet. Huvudprincipen är att carport placeras
mellan eller vid sidan av husen. Det optimala är om bilplatsen kan integreras i
bostadshuset utan att terränganpassningen går förlorad. Carport placerad 6 meter från
gata, kan byggas om till garage.
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Vändplatser
Samtliga lokalgator och kvartersvägar ska förses med vändplan och förses med
gångstråk ut i den omkringliggande naturen.
Bulleravskärmning
Kvarteren närmast Hammarlandsvägen förses med gröna bulleravskärmningar ut mot
landsvägen. Ljudkravet vid fasad skall inte överstiga 55 dBA.
På plankartan har detta styrts upp genom följande bestämmelse.
Trafikområdet alternativt tomtmark, skall förses med bullervall eller annan
bullerdämpande konstruktion så att bullernivån på det intilliggande
kvartersområdet/området inte överstiger max 55 dBA.

Figur 19. Referensbild. Bullerskärm av pilträ. Fabrikat och foto Byggros AB

Figur 20. Referensbild. Getavägen, Finström. Grön bulleravskärmning.
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DEL 2: BEBYGGELSE
Anvisningarna för byggnadsgestaltning, material och färgsättning.
Se punkt 6.2.2 i Plan- och genomförande beskrivningen
Nedan följer en redogörelse av gestaltnings principer för bebyggelsen, uppställda och
beskrivna efter den lokalgata kvarteren är placerade på.
LOKALGATA 1
Kvarter Ö7
Mellan den sydvästra stranden och infarten till området grupperas radhus eller kopplade
byggnader för bostadsändamål i en mer koncentrerade bebyggelseform runt en
gårdsgata som nås via Lokalgata 1. Husen tillåts byggas i två våningar.
Även här har naturanpassningen en mycket stor betydelse. Kvarteren är omgivna av
öppen parkmark. Byggnaderna ligger något tätare och utgör tillsammans en gräns mellan
det gröna naturrummet och gårdsgatan. Mellan byggnaderna finns allmänna gångvägar
ut i det gröna, som en naturlig mötespunkt med stigen ner till vattnet.
Målet är att biltrafiken skall minimeras inom området och parkering skall företrädelse vis
ordnas kring entrén till kvarteret. Här kan carportar eller garage uppföras. Denna lösning
skapar ett bilfritt gårdsrum som kan användas både till fest och vardag. En gemensam
plats för lek och umgänge. Avståndet till bilen kompenseras till ett lugnt och trafiksäkrare
område. Parkeringslösningen är inget krav i detaljplanen utan kravet som ställs är att
parkerings kravet skall lösas inom tomtmark alternativt kvartersmark.

Bild 21. Referensbild. Livet mellan husen
på den inre grusade kvartersgatan. Gällsta
ö, Ekerö, Folkhem. Foto: Max Plunger.

Bild 22. Referensbild. De privata terrasserna
ut mot det gemensamma grönstråket. Gällsta
ö, Ekerö, Folkhem. Foto: Max Plunger.

Bild 23. Referensbild. Marieberg. Sverige.
Ark. Sweco, Foto: Åke E:son Lindman och
Kasper Dudzik.

Bild 24. Referensbild. Kullön. Vaxholm.
Lokalgata möter kvartersgata. Allmänt
grönstråk mellan husen.
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LOKALGATA 2
Kvarter Ö4-6
Inledningsvis kantas gatan av tre kvarter Ö4-6. Kvarter Ö4 och Ö5 är planerade med
avsikt att utgöra en större helhet med kvarter Ö7. Radhusen tillåts även här att byggas i
två våningar. Kvarter Ö6 är mer flexibel i sin utformning.
Här tillåts radhus, kopplad byggnad eller egnahemshus om två våningar plus vindsvåning
om halva under varande bostadsvåning. Alternativt tillåter tomten även en allmän
byggnad. Förgårdsmarken nås direkt från lokalgatan och parkeringskraven tillgodoses
inom kvartersmark. Tanken är att byggnaden skall upplevas som en friliggande byggnad
i en kultiverad parkmark.
Vidare längs gatan kantas västsidan av strandängar och rekreations ytor och på östsidan
av gatan erbjuds egnahemshustomter. Tomterna tillåts att byggas på de högre delarna
av tomtmarken uppe mot ryggen av den skyddade skogsdelen av tomtmarkerna. Även
ekonomibyggnaderna tillåts att placeras valfritt inom byggnadsytan.
Parkerings kravet om två bilar per tomt skall tillgodoses inom tomtmark.
Bild 25. Referensbild från Noormarkku, Finland.
Villa Mairea genom tallskogen.
Foto: Hassan Bagheri. Exempel på en flytande
övergång mellan egnahemshus-tomternas
trädgård och bakomvarande skog. Genom
träden skymtar grannarnas
egnahemshustomter.
Egnahemshustomterna är relativt branta och
byggnaderna skall anpassas maximalt till
befintlig terräng genom t.ex. suterräng våningar.
Eller mindre trappade volymer. Husen bör
placera och utformas så att köldfickor undviks
utmed fasaderna.
Privat småbåtshamn

Bild 26. Referensbild . Tillhöger ses stranden ut mot den nordvästra udden på Öra där
den privata småbåtshamnen planeras. Foto: Jens Karmert
Småbåtshamnen är placerad på ett område där vattendjupet anses vara tillräckligt för
småbåtar. Inga djupmätningar är gjorda. Brygganläggningar inom TB området skall
företrädelsevis vara flytande för att förhindra stillastående vatten där alger och
föroreningar kan ansamlas. Brygganläggningen utmed stranden kan byggas mer fast
med hjälp av tex pålar eller byggas upp med stenkistor. De 15 sjöbodarna skall placeras
på luftiga plint- eller pålkonstruktioner. Den allmänna byggnaden skall om den placeras
utanför vattenområdet närmsta strandkanten konstrueras som en flytande byggnad.
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LOKALGATA 3
Lokalgata nr.3 sträcker sig upp mot öns högre placerade tomter. Här finner man olika
bostads former i de olika kvarteren. Inledningsvis kantas gatan på västersidan av kvarter
Ö6 som beskrivits under Lokalgata 2, på höger sidan kvarter Ö3 lägre upp
egnahemshuskvarteren Ö8 och Ö10.
Gaturummet karaktäriseras genom att detaljplanen ställer krav på Ö8 och Ö10 att
huvudbyggnad alternativt ekonomibyggnad skall tangera byggnadsytans gräns mot vägen.
Detta för att gatubilden skall blir mer sammanhållen. Samtliga tomtgränser mot gatan bör
också planteras med häck, anläggas med mur eller staket. Tomtgränserna mellan tomterna
kan med fördel lämnas i mer naturligt tillstånd utan markerade gränser men staket, mur och
häck tillåts.
Kvarter Ö3
Inom kvarter Ö3 tillåts radhus, kopplad byggnad eller egnahemshus om två våningar plus
vindsvåning om halva under varande bostadsvåning. Två tomter tillåts att sammanslås och
därmed tillåts det att bygga större kopplade byggnader eller radhus.
Husens gestaltning skall uppfattas som småskalig och uppbyggd genom sammansatta
mindre enheter och genom terrasseringar och balkonger.
Parkerings kravet skall tillgodoses inom kvartersmark.

Bild 27

Bild 28.
Bild 27 och 28 Referensbild för kvarter Ö3. Nysäter, Sverige. Terräng anpassade
tvåvåningshus med terrasser. Arkitekt. Sweco. Foto: Nils-Olof Sjödén och Kasper Dudzik.
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Kvarter Ö8 och 10
Ovanför de skogsbeklädda sluttningarna i väster erbjuds relativt plana
egnahemshustomter som inledningsvis på kvarter Ö8 erbjuds öns största
egnahemshustomter. På dessa kvarter lämpar det sig att inte nödvändigtvis bygga i de
tillåtna två våningar utan här kan med fördel husen breda ut sig i ett plan, anpassat
mellan de bevarade tallarna.

Bild 29

Bild 30

Bild 29 Referensbild. Island house,
Ark. WRB. Foto: Åke E:son Lindman
Modern låg arkitekter med skogen in
på knuten.

Bild 30 Referensbild. Kullön. Vaxholm.
Modernt egnahemshus i två plan.
Foto: Hemnet.se

Kvarter Ö11
Egnahemshustomter på kvarter Ö11 längs östra sidan av vägen är mer kuperade utmed
bergsryggen och här tillåts husen att inte nödvändigtvis ligga i byggnadsgräns mot gatan.
Byggnaderna tillåts här placeras uppe i bergryggens sluttning.

LOKALGATA 4
Lokalgata 4 är en tvärgata till lokalgata 3 och är placerad på den högst belägna delen av
befintlig Millitärvägen och dess sluttning väster ut. Vägen skall anpassas till kravet om en
maximal lutning om 1:8 och en 15 meter lång plan sträcka innan korsningen. Detta
kommer att innebära att angöring till kvarter Ö9 och tomt nr.1 måste ske högst upp i
nordvästligaste hörnet för att inte angöringsvägen skall bli för brant.
Kvarter Ö9
Låga bostadsvåningshus eller radhus om två våningar plus vindsvåning om två tredjedelar
av under varande bostadsvåning. Kvartersmarken ligger högst uppe på Öra med utsikt mot
väster över trädtopparna och kommer man upp någon våning, så öppnas en magnifik
milsvid utsikt upp sig åt alla väderstreck.
Husens gestaltning skall uppfattas som småskalig och uppbyggd genom sammansatta
mindre enheter, terrasseringar och balkonger.
Byggnaderna tillåts att kopplas samman med biltak, förråd eller dylikt men parkeringen kan
med fördel integreras i bostadshusen. Parkerings kravet skall tillgodoses inom
kvartersmark. Förgårdsmarken tillåts inte att hårdgöras genom icke dränerande material så
som asfalt.
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Bild 29
Bild 30
Bild 29 och 30 Arkitekt. Sweco. Foto: Nils-Olof Sjödén och Kasper Dudzik.
Kvarter Ö12
Högst uppe finns också en möjlighet till en servicebyggnad typ äldre boende, dagis eller ett
gemensamhets hus. Husens gestaltning skall uppfattas som småskalig och uppbyggd
genom sammansatta mindre enheter, terrasseringar och balkonger.

LOKALGATA 5

Figur. Sektion genom Lokalgata 5
Kvarter Ö1 och Ö2
Radhus- och egnahemshustomter längs med Lokalgata 5.
Karaktär. Terrängen är svagt sluttande mot sydost skogsbeklädd med tallskog. I ryggen
har radhustomterna (BRE) hällmarkstallskog och bergig och vacker natur mark. De för
området karakteristiska grova tallarna bör efter gallring sparas i möjligaste mån även inom
tomtmark.
Egnahemshus tomterna närmast Hammarlandsvägen förses med en grön bullervall i
tomtgränsen ut mot Hammarlandsvägen. Kvarteren är utformade med tanke på utsikten
över vattnet där radhusen ges utblickar mellan egnahemshusen.
Husen är anpassade till terrängen förslagsvis genom användande av suterrängvåning.
För att möjliggöra angöring till egnahemshustomterna utan allt för stora utfyllnader ska
husen tangera byggnadsytan och dess kant ut mot vägen. Här tillåts egnahemshusen att i
kravet om 6 m till väg framför garage inberäkna trottoarens bredd för att minimera
utfyllnaderna och få en intimare gatumiljö. Slänter ska terrasseras i trappor med mark
förstärkning genom t.ex. naturstensmurar för att minimera utfyllnadernas utbredning.
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Bild 31 och 33. Referens. Nysäter, Sverige. Arkitekt.
Sweco. Foto: Nils-Olof Sjödén och Kasper Dudzik.
Bild 32. Referens. Prix Totems 2008. Ark. Atelier DA.U Sarl
d’architecture.

Figur 31.

Bild 32

Bild 33

LOKALGATA 6
Lokalgatan 6 nås via den befintliga avfarten till Militärvägen och går igenom tallskog och
över berghällar fram till klippbadet och den planerade bastubadanläggningen.
Parkeringen inom vägområdet skall förläggas på naturens villkor och befintlig vegetation
skall bevaras i möjligaste mån. Parkeringsplatser bör anpassas in i de skogsbeklädda
delarna. Detta för att inte bli ett störande och visuellt element på det natursköna området.
Mindre konstruktioner som betjänar områdets användning för rekreation så som t.ex.
bänkar och omklädningshytter får med fördel anordnas inom vägområdet.

Bild 34. De skogsklädda delarna inom
vägområdet: Foto Jens Karmert
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Kvartersmark för WA, Bastubadanläggning
I norr i slutet på det natursköna klippbadet planeras för att låta en presumtiv entreprenör
eller t.ex. genom en förening bygga och driva en bastubadanläggning för allmänheten.
Anläggningen kan likt referensen nedan innehålla en restaurang. Här kan det ges
möjlighet till att få njuta av Öras vackra natur och bada året om.
Anläggningen skall anläggas alternativt på pålar eller som en flytande anläggning. Viktigt
är att beakta vattnets genomströmning för att förhindra stillastående vatten där alger och
föroreningar kan ansamlas.

Bild 35
Bild 36
Referensbilder. Bjerreds Saltsjöbad i Bjärred, Sverige.
Bild 35 Foto. Ronny Karlsson. RS Bygg
Bild 36. Foto. Mark Finney
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