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Inledning

Luleås nya stadsdel Kronandalen ska vara en grön och modern naturstad med 

närhet till rekreation, grönska och aktivitetsytor. Bebyggelsen planeras forma ett tätt, 

stadsmässigt område med tydliga gaturum. En sekvens av parkrum ger möjlighet för 

områdets invånare och besökare att röra sig genom och vistas i olika gröna miljöer med 

varierande karaktär, upplevelser och funktioner. Områdets målgrupp är aktiva lulebor som 

värdesätter uteaktiviteter, närhet till natur likväl som stadsmässiga kvalitéer. Planeringen 

ska stärka sådana samband och ge området en tydlig egen karaktär av tät, fi nt detaljerad 

stad.

• Den nya stadsdelen planeras för funktionsvariation. Gångvägar och vistelseytor 

är tillgängliga, med hänsyn taget till generösa bredder, svaga lutningar och 

framkomliga ytskikt. Vid större lutningar av marken anläggs ramper med handledare 

för att utemiljön ska bli tillgänglig för alla.

• Planteringarna erbjuder variation av arter i form av perenner, gräs, vattenväxter och 

buskar. Trädplanteringar fi nns i både naturlika planteringar och i tydliga rader som 

ramar in och skapar vindskydd genom parkrummen. Större vegetationsytor utförs 

med gräs eller äng.  Så långt det är möjligt sparas befi ntlig vegetation med äldre 

tallar och blåbärsris.

• Parken omsluter ett öppet dagvattensystem, ett vattenstråk med två 

fördröjningsdammar. Omgivande bryggor, broar och gångvägar tillåter besökare att 

komma nära vattnet. 

• Samtliga ytor planeras utifrån hög kvalitet och skötseltålighet. Marktäckande buskar 

och perenner bildar med tiden slutna ytor. Gräs- och ängsytor utformas med 

lutningar och bredder anpassade till driftsfordon. Under vintertid, när gångvägarna 

plogas, fi nns plats för snöupplag vid sidan av vägarna och på speciellt angivna ytor.

• Konsten ska fi nnas med i området som en röd tråd och något som går att upptäcka. 

Läs mer om konsten i ett separat konstprogram, som tas fram parallellt med denna 

programhandling.

• Justeringar av programhandlingens innehåll kan komma att ske under bygghandling 

och anläggning. Exempelvis är markhöjderna i programhandlingen inte fullt 

utredda och detta kan till viss del förändra förutsättningarna för utformningen. 

Gatorna visas endast som illustration eftersom detaljprojektering av dessa pågår. 

Exakta utformningen av tekniska detaljer i anläggningen återstår till kommande 

projekteringsskede. 

• Programhandlingen har tagits fram i två omgångar där fokus på analyskartor 

och de norra delarna som Bensbyvägen och Träff parken lämnades som 

granskningshandling under vintern 2016. Resterande delar av programhandlingen 

färdigställdes under vintern 2017. Under våren 2017 togs bygghandling fram på 

Bensbyvägen och Träff parken. Utformningen på dessa har därför vidareutvecklats 

och delvis ändrats samt att belysning tillkommit, detta redovisas inte i denna 

programhandling. 

Spännande bunkrar vid den planerade aktivitets- och ungdomsplatsen

Kulturbyn i områdets södra del med konstverk i fi n talldunge

Dagvattendamm vid Bensbyvägen

Punkthus på Lulsundsberget: nya under uppförande i förgrunden och 

befi ntliga i bakgrunden.

Framtida pulkabacke Skogsdunge vid Bensbyvägens 

östra del

Befi ntliga konstverk som fl yttas, restaureras och kompletteras i det nya 

konststråket
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Rumsanalys

200 m

SKALA 1:4000/A3
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Planerat 
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Kronandalen defi nieras av de två omgivande 

skogsbeklädda bergssluttningarna vid 

Lulsundsberget och Ormberget som ger 

området en tydlig inramning. Stadsdelen 

placeras i huvudsak i den mjuka dalgången som 

även ger möjlighet till vattendrag i låglinjen.

Parkstråket mellan Bensbyvägen och Träff parken 

samt kanalstråket behöver få en tydlig rumslig 

identitet genom sammanhängande element 

och tydliga avgränsningar. Den planerade 

multisportplanen vid Kulturbyn behöver  en 

tydligare koppling till Origoparken för att skapa 

en sammanhängande grönstruktur i området.

De planerade mötes- och aktivitetsplatserna 

ligger utspritt med bra intervall för att kunna 

aktivera stora delar av området. Det planerade 

konststråket och  sammanlänkande belysning 

binder samman delarna.

Lekplats

Pulkabacke
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Entréer, kopplingar och barriärer

200 m

SKALA 1:4000/A3

Huvudentré till 

Kronandalen

Barriär

Skog

Park

Origoparken

Träff parken

Kanalstråket

Vatten

Björkskatafj ärden

Skurholmsfj ärden

Viktig koppling

Bristande koppling

Bullerskärm/ trafi kerad gata

Mot centrala Luleå

Bensbyvägen

Svartövägen

Kronanvägen

ORMBERGET

LULSUNDSBERGET

KULTURBYN

LULSUNDET

KRONANBACKEN

KRONANBACKEN

Lulsundsberget är en fysisk barriär mellan 

Kronandalen och Luleå centrum. Bensbyvägen 

och Svartövägen förstärker delvis barriäreff ekten 

och skärmar av området från Lulsundet och 

staden. Vi söker överbrygga detta genom 

att arbeta med kopplingar mot omgivande 

stadsdelar samt tydliggöra områdets entréer.

Parkrummet har några tydliga riktningar mellan 

Origoparken och Bensbyvägen som förstärks 

av kvartersstrukturen, medan andra kopplingar 

som den mellan Origoparken och Kulturbyn 

behöver förstärkas i gestaltningen av parken. 

Områdets entréer behöver gestaltas så att 

det annonseras tydligt gentemot omgivande 

stadsdelar.

HÖNNÖRSBACKEN
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Rörelsestråk

200 m

SKALA 1:4000/A3
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Kronandalens parkrum erbjuder en bilfri 

promenad genom hela området.

Många kvartersgator mot framför allt 

Bensbyvägen och Träff parken är privata 

varför det är av vikt att gestalta intilliggande 

gång- och cykelstråk med detta i åtanke.

Lokalgatan vid Träff parken gestaltas som 

en gångfartsgata ochska inte användas för 

genomfartstrafi k Syftet med denna gata är 

främst att skapa ett sammanbindande stråk 

mellan Lulsundsberget och Ormberget 

genom parken för gående och cyklister. 

Dock måste bilar tillåtas på vissa sträckor för 

att nå entréer till bostadshus.

De skoterpreparerade skidspåren skapar  ett 

extra lager i infrastrukturen och förhåller 

sig inte alltid till gång- och cykelvägarna. 

Detta kräver en två meter bred zon samt en 

tydlighet i gestaltningen av parkrummet så 

att den som preparerar skidspåren enkelt 

hittar vägen.

HÖNNÖRSBACKEN
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Koncept

• Naturlika och stadsmässiga karaktärer skiljs åt 

genom ett stiliserat strikt och organiskt landskap.

• Förstärkt koppling Lulsundsberget - Träff parken - Ormberget.

• Förstärkt koppling Kulturbyn - Origoparken

• Sträckor som bryts upp i sekvenser, visas med röda pilar.

• Vattnet och trädraderna som viktiga kännetecken

• Integrerad konst

Närhet till friluftslivet och skidåkningKontemplativ oas med mycket barrträd
Konst integrerad i parkrummen

Kronandalens parkrum med sina olika 

delar, beläget mellan Lulsundsberget och 

Ormberget blir en urban utemiljö som 

integrerar dagvattenhantering, rekreation och 

konst i en samtida gestaltning. Konceptet vilar 

på fem delar:

• Aktiv – gestaltningen uppmuntrar aktiviteter 

året om. Exempelvis dans, lek, spontanidrott, 

cykling, skidåkning, parkour och pulkaåkning 

mm.

• Attraktiv – ingående element som 

växtkompositionens delar, broar, stödmurar, 

sittplatser och utsiktstorn utformas för 

sinnliga upplevelser och en estetisk hållbarhet 

och vacker patinering över lång tid. De 

mänskliga sinnena ges rika upplevelser 

via ljudanläggning, varierad belysning, 

vattenkontakt samt riklig förekomst av 

konstverk. Sammantaget får parken en stor 

dragningskraft.

• Socialt hållbar – parkens olika delar bjuder på 

ett fl ertal trygga mötesplatser för Kronanbor, 

Luleåbor och besökare. Platser fi nns för äldre, 

familjer, ungdomar och barn. Sittplatser och 

gångstråk utformas med god överblickbarhet 

och tillgänglighet. 

• Nyskapande – parkens gröna delar innehåller 

en rik mix av klassiska parkinslag som 

trädrader, perennplanteringar, gräsytor och 

bevarad befi ntlig vegetation. Till detta adderas 

ängsytor och friväxande planteringar. Parken 

omsluter ett öppet dagvattensystem, ett 

vattenstråk och två fördröjningsdammar, vars 

utformning berikar helhetsmiljön.

• Robust – genom sin utformning med enkel 

grundram av rum, ytor och gångsystem så 

möjliggör gestaltningen framtida utveckling 

av parkens användning. Parkens utformning 

berikar också den biologiska diversiteten 

för både växter och djur samtidigt som nya 

spridningskorridorer skapas.



8

Kronandalen | Programhandling | 2017-12-15 | Tema | www.temagruppen.se

Översiktsplan
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Bensbyvägens läplanteringar skapar genom sina olika riktningar 

och placeringar en rumssekvens som bryter upp sträckan i en 

varierad promenad. Siktlinjer och utblickar förstärker samtidigt 

orienterbarheten längs gång- och cykelvägen.

Bullerplanket är placerat nära Bensbyvägen för att komma 

närmare ljudkällan och mer eff ektivt blockera bullret. Akustiker 

ska studera förslaget. 

I området kring vändytan som ligger i anslutning till gång- och 

cykelvägen samt parkstråket mot Träff parken skapas plats för 

aktiviteter som inte störs i lika hög grad som andra av bullret 

från Bensbyvägen. Själva vändytan blir skatevänlig genom 

betongbänkar med metallkanter och en parkourställning med 

tillhörande trädäck fungerar som ett miniutegym för passerande 

motionärer och mötesplats för ungdomar. 

Parkstråket mellan Bensbyvägen och Träff parken gestaltas med 

trädrader som bryter upp stråket i sekvenser och motverkar en 

monoton promenad. Låglinjen för de fria vattenvägarna tillåts 

vara lite vildvuxen för att ge förutsättningar för stråket att vara en 

spridningsväg för djurlivet mellan Bensbyvägen och Träff parken. 

Våren 2017 färdigställdes bygghandling på Bensbyvägen och 

utformningen har vidareutvecklats och delvis ändrats jämfört 

med det som redovisas i denna programhandling.

Läplanteringarnas vegetationsuppbyggnad i ellipser skapar rumsligheter och 

orienterbarhet längs gång- och cykelvägen. 

Enkel platsbildning vid dagvatten-

dammarna med långbänk i bakkant

Parkourställning vid parkstråket till Träff -

parken fungerar även som utegym. 

Björk

Sälg - en trädart som med sin tidiga 

blomning är viktig för insektslivet.
Kornell

Häggmispel 

Tall

Bensbyvägen

Ängsvegetation med klippt gräs längs med gång- och cykelvägen ger en 

strikt inramning till ett mer vildvuxet inre.

Skatebara sittbänkar (metallskena på betongkant)  i anslutning till 

vändzonen vid parkstråket från Träff parken mot Bensbyvägen. 

Nätstationen kläs in med 

träribbor

Exempel på projektion 

på vändytan. Utformas 

i samarbete med 

konstnär.

Dagvattendammarnas slänter med 

självsådd strand- och vattenvegetation.
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Privat kvartersgata Gång- och 

cykelväg

Befi ntlig marklinje

Läplantering

Privat kvartersgata Gång- och 

cykelväg
Bänk Utsikts-

plats

Gabionmur

Dagvattendamm
Större stenar, 

död ved

Plantering

Bensbyvägen

Bensbyvägen

ParkourställningGångvägBänkVändytaSkatebara betongbänkar
Låglinje för fria vatten-

vägar

Sektion Aa

Sektion Bb

Sektion Cc

Läplanteringar med en lodrät vägg av träd i 

bakkant och ojämnt krontak bryter vinden 

eff ektivt och motverkar turbulens på läsidan. 

(Källa: Olsson, M. 2005)

Grodyngel har påträff ats i dagvattendammarna. 

I dagsläget fi nns en gräsbevuxen slänt som 

ger både skydd och mat till smågrodorna. 

Habitatförbättrande åtgärder nu när området 

kommer att genomgå en stor förändring kan 

vara att utöka vattenvegetationen, samla död 

ved och stenar nära vattnet. Genom att skapa ett 

mosaikartat landskap av öppna gräsmarker med 

buskage och lövskog i närheten av dammarna 

samt möjliggöra spridningsvägar till de planerade 

dammarna i Träff parken och Origoparken skulle 

metapopulationer av groddjur gynnas och bidra till 

en mer robust population. 

Död ved och varierad vegetation kring dammarna gynnar grod- och 

insektslivet. 

Bullerplank
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Som kvarterspark och nod i området blir Träff parken med sin 

mindre yta en mer uppstyrd plats med tydligt defi nierade 

rum och funktioner. Parken delas upp av två gångvägar till tre 

delar med olika programmering. Återkommande element är 

de trädrader av tall och gran som planteras i två riktningar i 

parken. Dessa förtydligar den öst-västliga kopplingen mellan 

Lulsundsberget och Ormberget och för symboliskt in naturen i 

parken.

I västra delen av parken används schaktmassor för att modulera 

marken till ett kullandskap. Kullarna formar ett naturligt avslut 

på parken mot gatan och skapar en intern rumslighet samtidigt 

som de också kan användas som skidlek och pulkabacke på 

vintern. 

I mitten av parken ligger dagvattendammen med fl acka slänter 

och en liten brygga för närkontakt med vattnet. På de ställen där 

lutningen från vägen ner mot dammen är lite brantare bäddas 

skyddsstängsel in i strand- och vattenvegetationen. Picnicytor 

med bord och grillar fi nns i läget för kvällssol med utblick över 

vattnet. Gradänger i granit ger parkrummet stadga i samklang 

med trädraderna och ger även plats för vila med utsikt över 

dammen.

Träff parkens östra del är den mest programmerade delen med 

mindre rum och aktiviteter. Lek för större barn fi nns med gungor 

och klätternät samt för mindre barn med sandlåda, lekhus 

och gungdjur. Ett bakbord för rörelsehindrade barn fi nns på 

trädäcket och det ena gungsetet anläggs över gummiasfalt för 

ökad tillgänglighet. I anslutning till leken fi nns många tåliga 

planteringar och buskage då tillgången till grönska spelar en 

viktig roll för barns inlärning och fantasi. En hårdgjord yta i den 

norra delen av parken används multifunktionellt som snöupplag, 

basket- och dansyta med spegel, basketkorg och avskärmande 

nät. Eff ektbelysning av ytan gör den intressant även när det 

ligger snöhögar på den. 

Våren 2017 färdigställdes bygghandling på Träff parken och 

utformningen har vidareutvecklats och delvis ändrats jämfört 

med det som redovisas i denna programhandling.

Kullar i västra delen av Träff parken för skid- och pulkalek. Kullarna 

bildar också ett omslutande rum.

Tydliga stråk, trädrader av tall och gran, siktlinjer, gradänger ger parken en greppbar struktur. En variation i rumsligheter ger 

samtidigt plats för både vila, aktivitet och passage.

Träff parken

Cykelpollare 01-

08-02, Tejbrant

PAL bänk, Veksoe Papperskorg 

Jakob, Lappset

En brygga vid dammen ger närkontakt med vattnet. Vid de ställen 

där slänten ner mot dammen överstiger 1:5 byggs ett skyddsstängsel 

in i strandvegetationen.

Markbeläggning till 

parkgatan: Starka, Siena 

10x230 mm halvsten

Exempel träbänk
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Kompis + babygunga från 

Monstrum (från Angereds 

stadspark, ritat av Tema)

Högt gungstativ från ElverdalLekhus från Trollverkstan 

med plåtdekorationer 

(ovan ritade av Tema till 

Hägerneholms stadspark)

Wobbly sheep: små 

gungdjur i trä från Stiliom.

Klätternät Pyramid ned L 

Lappset

Dansytan får även 

eff ektbelysning samt 

intressanta mönster på 

marken. På vintern blir det 

istället snöhögarna som lyses 

upp och skapar intressanta 

illusioner.

Basketkorg på ytan för snöupplag

Träff parken får sin 

karaktär av trädraderna 

av tall och gran som 

skapar stadga och 

riktning i parkrummet. 

I övrigt erbjuder 

växtförslaget en 

variation av vintergröna 

växter och lövträd 

med vårblomning, 

höstfärger och 

intressanta stamfärger. 

Många av träden och 

buskarna får bär som 

ger mat åt fåglar och 

insekter. 

Häckoxbär som klippt häck

Tall i rader Gran

Rönn Häggmispel

Aronia

Prydnadsapel Hägg

Näverhägg Snöbär Syrén

Gång och 

cykelbana
Låglinje för fria 

vattenvägar

Privat tomtmarkPrivat tomtmark

Sektion Ee
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20 m

SKALA 1:500/A3
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Sektion Dd
Skidlek Gångväg

Pulkabacke
Trottoar

Trädrader med tall

Sektion Dd (1)

Dagvattendamm
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Gångbana
Klätternät Gångbana

Dagvattendamm

Sektion Dd (2)
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Visualisering Träff parken

Vy från sydväst, vår/höstdagjämning kl15:30
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Kanalstråket är en grön promenadslinga längs med en konstruerad bäckfåra, som länkar 

samman Träff parken och Origoparken. På båda sidor om stråket ligger bostadskvarter och 

även Kronans torg ansluter till stråket. 

Kanalen är en del i ett öppet dagvattensystem med med syfte att fördröja vattnet vid stora 

fl öden och minska belastningen på dagvattenledningarna. De två dagvattendammarna, i 

vardera ände av kanalstråket, har även som syfte att rena dagvattnet genom sedimentering, 

fastläggning och upptag av växtlighet. Dammarna bör utformas med gröna, fl acka slänter 

med lutning på ca 1:5. Det öppna dagvattensystemet skapar dessutom en trevlig miljö med 

vattenspegel och porlande vatten genom parken. 

Kanalen består av en smal betongränna som snabbar på vattenfl ödet mellan Origoparkens 

och Träff parkens dagvattendammar. Kanalen ska hålla en konstant vattennivå på ca 

0,2 meter vid normalfl öde, men stråkets gröna slänter tillåter även översvämning när 

högvattennivåer uppkommer. 

I slänterna mellan vattenrännan och gångvägarna varieras ängsvegetation med perenn- 

och buskplanteringar. Ytornas storlek och placering planeras för att underlätta framtida 

skötsel av parken. Allra närmast gångvägarna löper en gräsremsa. Gräsytor förekommer 

bara där marken lutar som mest 1:20. Ängsytor fi nns där driftsfordon kommer åt, maximalt 

4 meter från gångvägar. Växterna består till största delen av utpräglade marktäckare som 

placeras i raka fält, en komposition som återkopplar till Träff parkens planteringar. Kanalens 

planteringar möjliggör spridningsvägar för djurliv mellan Träff parken och Origoparken. 

Träden placeras i rader som en fortsättning från parkstråket vid Bensbyvägen. Längs 

promenaden bildar trädraderna ridåer som delar upp det långsmala rummet i mindre 

sekvenser. Raderna med sina ojämna trädkronor står i öst-västlig riktning och bryter 

nordanvinden eff ektivt och motverkar turbulens. Mellan trädraderna skapas platser med ett 

bättre mikroklimat.

Längs med kanalen anläggs små platser för avkoppling. Ett trädäck med sittplatser planeras 

mitt i grönskan och i direkt närkontakt med kanalens rinnande vatten. Fyra utvidgningar 

av gångvägarna bildar små vilopauser längs stråket. Två av dessa tar även upp stora 

höjdskillnader mellan kanalen och gångvägen och kan liknas vid balkonger ut över 

kanalstråket. Två broar och en trappväg utgör element som korsar kanalen och förbättrar 

kopplingen mellan områdena på vardera sida om stråket.

Kanalstråket
Kanalstråkets vegtation varierar 

mellan klippt gräs, äng och 

planteringar med perenner och 

buskar

Träd- och buskrader samsas med skidspåret längs gång- och cykelvägen

Exempel på en smal betongränna som transporterar 

dagvatten

Trädrader återkommer som formspråk genom 

Kronandalens parkstråk

Trappsteg och åsnetrappor ger möjlighet till 

kontakt med vattnet
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Exempel på däck i cortenstål från Streetlife

De två broarna som korsar kanalen är av typen rak 

Bowie Bridge från Streetlife med en räckesfyllnad i 

sträckmetall. Både slitlager, brosidor och räcket utförs i 

cortenstål eller som alternativ med betong som slitlager.

Broarna dimensioneras för att klara snöröjningsfordon 

upp till 12 ton, och är 10 x 3 m respektive 7 x 3 m 

(måtten kan komma att justeras något under 

projekteringsskedet.)

Körbanan är indragen från räcket med en kant för att 

skydda räckesfyllnaden från snöröjningsfordonen.

Sträckmetallens mönster utformas glest (men 

barnsäkert) för att skapa en luftighet och transparens 

längs bron. Samma räcke används också till andra 

konstruktioner längs Kanalstråket och i Origoparken.

En handledare i trä löper längs med brons hela 

längd och ramar in räcket. I den integreras belysning 

bakom sträckmetallen och lyser igenom och ned på 

gångvägen. 

På några punkter längs kanalen breddas gångvägen 

ut till terrasser mot slänten och kanalen. Stödmurar 

av L-stöd i betong tar upp höjdskillnaden och kläs in 

med cortenstål. Samma räcke som till broarna ramar in 

terrasserna och skapar ett sammanhållet formspråk för 

Kanalstråkets konstruktioner. Vid mindre nivåskillnader 

kan ett kantstöd av cortenstål räcka för att ta upp 

höjdskillnader.

Sträckmetall och handledare av trä Ett trädäck kan skapas vid kanalen Sittplatser skapas längs med kanalen

Vid större nivåskillnader ner mot kanalen kan L-stöd klädda med corten, alternativt kantstöd  av corten användas

Sektion Ff
Princip för dämmande stödmur.

Normal vattennivå +18,20

Maximal vattennivå +18,70

Stödmur bakomliggande
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Visualisering Kanalstråket från utsiktstornet

Vy från sydost, 30 april kl 7
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Till skillnad från Träff parken är Origoparken mer organiskt 

formad och ansluter till omgivande skogspartier. Naturlika 

planteringar med starka rumsskapande kanter bäddar 

in det befi ntliga skogspartiet och omsluter gräsfälten. 

Detta ger en rogivande distans från omgivande gator. 

Inspiration kommer från den klassiska landskapsparken 

med siktlinjer, utblickar och tydliga rum. Ett modernt 

tillägg i gestaltningen är de elliptiska former som skapar 

rumsligheter i parken.

Promenadvägarna rör sig på en snirkligt sätt genom 

parken. Olika bredder på gångvägarna ger en hierarki av 

mer eller mindre frekvent använda stråk. Slingan närmast 

dammen blir smalare och mer användbar för avskildhet. 

Dammen ligger centralt i Origoparken och runt om 

vattnet delas parken upp i sekvenser om tydliga 

variationer i öppenhet och slutenhet, mellan skog och 

öppna gräsytor. De elliptiska formerna skapar rumslighet 

och rimmar med Bensbyvägens läplanteringar.

Konstverken är tydliga inslag i parken och ska samspela 

med parkens mer naturlika uttryck.

Parkens mittpunkt är periskoptornet. Tornet står på en 

brygga vid dammen och till bryggan hör ett nät som 

man kan ligga i och titta ner på vattnet undertill. Två 

platsbyggda sittmöbler placeras på den stora bryggan 

och vid sidan av bryggan fi nns sittplatser och en upphöjd 

planteringsyta med bänkar som även kan användas som 

scen.

I Origoparken fi nns två små lekplatser. En för mindre barn 

med gungor, gungdjur och sandlek. De äldre barnen 

kan leka i en klätterställning med rutchbana och umgås i 

hängmattor.

Origoparken

Den befi ntliga naturen i Origoparkens yttersta delar sparas så 

långt detta är möjlig

Större gräsytor för bollek och umgänge ramas in av vegetation 

som skärmar av de omkringliggande gatorna

Träbryggor och gångstigar längs med dammen som blir mittpunkten i Origoparken
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Närmast dammen planteras våtmarksväxter som pluggplantor 

och växtmattor

Där större trädridåer ska skapas hämtas 

inspiration från den omkringliggande 

skogen med tallar och blåbärsris. Här 

fi nns treskiktade planteringar med både 

större träd, buskträd, marktäckande buskar 

och ris. Planteringarna innehåller både 

vintergrönt, vårblommade buskar och 

höstfärger.

De raka planteringarna fortsätter från kanalstråket till 

Origoparkens norra delar

Sittelement i trä återkommer på fl era platser

Nät i träbryggan

De två lekplatserna består 

av utrustning i trä och 

naturmaterial för att 

smälta in i den omkring-

liggande parken.

Fokus på gunglek, sand-

lek, balanslek och klätter-

lek främjar den jämställda 

leken och erbjuder något 

för både mindre och 

större barn.

Trädäcket med nersänkt sandlåda

Klätterlek med rutsch från Lappset

Balanslek från Elverdal

Soff an ’Vera’  från Smekab, fi nns även som barnvariant

Gungdjur från Stiliom

Gunglek från Elverdal

Klätterlek med rutsch från Kompan

Inspringningsskydd från Utform

Gungställning från Slottsbro
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SKALA 1:800/A3
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Precis vid kanten av dammen i Origoparken står 

’Periskoptornet’.  

Genom två snedställda speglar placerade ovanför 

varandra bildas ett periskop i jätteformat som låter 

åskådare på marken få tillgång till samma vy som de 

som tagit sig upp till tornets tak; i riktning längs med 

Kanalstråket och bort mot Träff parken. Dit upp når man 

genom en trappa som sveper upp kring kärnan i en 

spiral, och kragar ut direkt från tornkroppen. 

Längs hela trappan följer en skärmvägg i ljus 

sträckmetall som ramar in tornet och bidrar som ett 

stabiliserande element för trappkonstruktionen. 

Den täta trappan blir både ett skyddande tak samtidigt 

som den breder ut sig till utsiktsplatser på vägen upp. 

Vintertid stängs trappan av och behöver därför inte 

snöröjas. 

Både trappans steg och tornkärnans yta utförs i samma 

material - en mörk plåt som kontrasteras av tornets 

helt refl ekterande inre. Skärmväggens transparens klär 

sedan in hela tornet och ger det därmed ett lättare 

uttryck. Själva mönstret i sträckmetallen känns igen från 

broar och terrasser i Kanalstråket.

För att ge besökarna en varmare känsla adderas också 

särskilt taktila element i trä. Dels en infälld handledare 

mot tornets kärna, dels en sittbänk i framkant under 

trappan. En enkel handledare följer också med längs 

trappans ytterkant.

Speglarna utförs i krossäkert glas. Den branta lutningen 

gör att snö och regn enkelt rinner ut nedtill, och de 

stora öppningarna gör det möjligt att komma åt och 

städa vid behov. I nedre delen av tornet, under spegeln, 

fi nns en yta för teknik och förråd för dammens skötsel.

Kvällstid kommer hela tornet agera som en stor lykta 

genom dold och riktad belysning på insidan som 

speglas ut från tornets överdel. Tidig visionsaxonometri, visar tänkt materialitet och kulörer. 

Trapp- och räckesform har justerats något från detta.

Plan, sektion och elevation på tornet. Måtten är ungefärliga. 

Referensbild - Tree hotel, Harads, Bodens kommun. Referensbild - Global Seed Vault, Svalbard.
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Sektion Ii1

Maximal vattennivå +18,70 
Normal vattennivå +18,20

Plantering Vattenväxter

GångstigGräsytaPlantering
Krondals-

vägen

Sektion Hh1

Maximal vattennivå +18,70 
Normal vattennivå +18,20

Torgyta
Lekplats Sittmöbel Vatten-växter

Plantering
Plantering

Gångstig
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Sektion Hh2

Gångväg

Kompanivägen

Gångstig

Maximal vattennivå +18,70 

Normal vattennivå +18,20

Plantering

Vatte
nväxter

Sektion Ii2

Sittmöbel/ScenBrygga Gräsyta Plantering Regements-

vägen
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Visualisering Origoparken

Vy från sydost, 15 november kl 12



32

Kronandalen | Programhandling | 2017-12-15 | Tema | www.temagruppen.se

Befi ntliga och nyanlagda cikrulationsplatser blir tydliga 

markörer för området Kronandalen och ska ha ett 

gemensamt gestaltningskoncept. Inspiration hämtas 

från luftvärn,måltavlor och piltavlor. 

Återkommande cirklar avdelade i block platsanpassas i 

en avsymterisk komposition. Fälten består av antingen 

hårdgjorda ytor med smågatsten eller vegetationsytor 

med marktäckande perenner eller buskar. Ringarna 

markeras med tre rader storgatsten av mörk polerad 

granit. Mittcirkeln kan utföras med röd granitsten. 

I de större cirkulationsplasterna kan fl erstammiga 

träd också placeras i grupp. Stam och krona ska 

vara tillräckligt genomsiktliga och placeras i riktning 

anpassade till huvudkörriktning.

Cirkulationsplatser

KompanirondellenMarktäckande buskar och perenner

Flerstammiga buskträd

Inspiration till block med både vegetation och hårdgjorda ytor

Sektion Jj

Röd granit

Flerstammigt

buskträd

Röd granitsten i mitten av

cirkulationsplatsen

Grå granit med vissa stenar 

med polerat ytskikt

20 m

SKALA 1:400/A3
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Aktivitetsytan

Möjlighet till 

aktivitet på militär-

träningsredskap 

och utegym. 

Klättergrepp på 

befi ntliga betong-

väggar.

Trädäck som delvis vilar på den befi ntliga stenmur som fanns på platsen. En ursparning 

för ett befi ntligt träd att växa upp genom däcket kan göras.

Sittplatser

Grillmöjlighet med 

plats för engångsgrill

Utegym/

träningsredskap

Trädäck m
ed 

tak och träd

Sektion Kk

Sektion Kk

Bef betongbunker

Trädäck

Tak/väderskydd

Bef. stenmur

SKALA 1:500/A3

En undangömd plats i skogen på Lulsundsberget 

ska med enkla medel förstärkas och bli en naturlig 

samlingsplats för Kronandalens ungdomar.

Miljön ska inte upplevas som för uppstyrd eller 

programmerad men samtidigt kännas trygg och säker. 

De befi ntliga betongbunkrarna med graffi  tti förstärks 

med ljusinstallationer. Sittplatser och ytor att ’hänga’ på 

skapas med ett trädäck med tillhörande tak. Trädäcket 

kan även fungera som en informell scen och högtalare 

kan installeras för att spela musik under vissa tider på 

dygnet.

En plats för grillning i kvällssolen och robusta bänkar av 

trä och betong skapar en naturlig samlingsplats.

Träningsredskap eller utegym av typen militärträning 

kan placeras ut på de mer öppna ytrona inom 

aktivitetsplatsen.

De befi ntliga stigarna och gläntorna i skogen behålls 

och kopplingen till pulkabacken förstärks.

Robust utrustning och plats att ställa 

engångsgrillar. 

Gångväg/skidspår mot 

Lulsundsbergets aktivitetsyta 

och bebyggelse

Gångväg/skidspår mot pulka-

backen och Träff parken samt 

nytt slitlager

20 m

SektionK

k

De befi ntliga bunkrarna förses med ljus, se även separat ljusförslag
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Planteringsytormed träd & buskar
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Äng

Äng
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Pulkabacke

Den naturliga backen på Lulsundsberget utvecklas 

för att vara en samlingsplats för både barn och vuxna 

såväl vintertid som sommartid. Den omkringliggande 

skogen ramar in platsen och själva backen röjs från 

sly för att få en öppen yta. Vintertid kan den användas 

som pulkabacke/skidbacke för de minsta barnen och 

sommartid för olika lek/aktiviteter. I skogsbrynet längs 

med backen placeras en lång tubrutsch och nedanför 

slingrar sig en naturlek ner mot samlingsplatsen med 

sittytor.

Lekytan kan delvis utföras som en hinderbana med 

fallskydd av barkfl is. Den befi ntliga terrängen ger också 

möjlighet att anlägga en naturparkour där stockar och 

stenar från platsen inspirerar till utmaningar och lek.

Nedanför backen anläggs en samlingsplats som nås 

med tillgängliga stenmjölsgångar. Här fi nns gott om 

sittplatser på en lång sittmur där stoppvallen från 

pulkabacken avslutas. Sittytan kan också placeras 

närmare vägen för att skapa en längre plan sträcka vid 

pulkabackens slut.

Utplacerade bänkbord och möjlighet att grilla gör detta 

till en plats att gå till med hela familjen och vännerna. 

Ett väderskydd/tak kan också komplettera platsen.

Pulkabacken

Naturparkour/

hinderbana

Krondalsvägen

20 m
SKALA 1:500/A3

Driftväg till 
aktivitetsyta

Anslutning mot 

vård-och omsorgs-
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Sektion Ll

Stenmjölsyta BuskytaStoppvall med bänk

Placering  och höjd kan 

förändras i sitt läge.

Pulkabacke

Del av pulkabacken som kan mark-

modelleras för att skapa en avsats 

som är tillgänglig

Trädgrupper likt de vid Bensbyvägen skärmar av mot

intilliggande gata och ger läskydd

En tubrutsch kan placeras i pulka-

backens ena del

Balans och klätterlek

Plats med möjlighet att ta med egen engångsgrill, kan även utföras med väderskydd

Exempel på naturparkour
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Belysningen i Kronandalen skall utgå ifrån människors behov 

och präglas av ett estetiskt förhållningssätt. Viktiga komponenter 

för att klara detta är hållbarhet, trygghet, säkerhet, tillgänglighet 

och jämställdhet. Ett bra och vackert belyst bostadsområde 

bidrar till att få folk att röra sig ute till fots, cykel och med 

kollektivtrafi k, helt i enlighet med Kronandalens fi losofi . 

Trygghet och säkerhet

Stråken i Kronandalen skall kännas trygga, säkra och det skall 

vara lätt att orientera sig. Ofta är vägar och gator prioriterade 

och belysingen är orienterad till dem men i Kronandalen 

ska vi betrakta belysningen som en del i gestaltningen av 

stadsrummet.  Ett ljust stråk med mörka omgivningar kan 

upplevas som mycket otryggt då du går på vägen och inte ser 

vad som befi nner sig utanför vägen och får därmed problem 

att läsa av hela rummet. Ett bra sätt att skapa vackrare och 

framförallt tryggare stråk är att belysa omgivningen så som träd, 

sittplatser, konstverk och landmärken. Med belysning kan dessa 

användas som orienteringspunkter när det är mörkt och skall 

därför betraktas som en del i ljussättningen av stråket. 

Jämställdhet

Forskning visar att kvinnor upplever otrygghet i off entliga 

miljöer i större utsträckning än män. Både män och kvinnor 

upplever oro över att bli rånade men kvinnor beaktar framförallt 

risken att bli utsatt för sexualiserat våld. En eff ekt av detta 

är tyvärr att kvinnor i högre utsträckning än män känner sig 

otrygga och blir begränsade i sin vardag. Om vi jobbar med att 

bygga trygga miljöer jobbar vi samtidigt med jämställdhet.

Tillgänglighet

För människor med nedsatt syn är det bra att ha en armatur 

som har en ledande funktion dvs. som lyser upp sig själv och 

som det går att orientera sig efter och på det sättet läsa av hur 

stråket går. Viktigt är att armaturer inte bländar, detta gäller 

både stolparmaturer och strålkastare. Detta kan var svårt att 

lösa där det fi nns stora ytor som skall belysas av få stolpar med 

strålkastare, då är det bättre med fl era höga stolpar och brantare 

vinkel på strålkastarna.

Hållbarhet

Viktigt att tänka på är att använda stabila armaturer som är 

anpassade för off entlig miljö och vårt klimat. Armaturer infällda 

i mark skall undvikas då det är lätt att det kommer in fukt. Även 

livslängd är viktigt att ta i beaktan men det måste ställas olika 

krav på olika typer av armaturer. Diodlister har inte samma 

livslängd som gatljusarmaturer. En gatljusarmatur bör ha en 

livslängd på L70 100 000h, dvs. ha 70% av ljuset kvar efter 100 

000h, och en parkarmatur och strålkastare bör ligga på minst 

L70 50 000h medan en diodlist har en livslängd på ca 40 000h.

Belysning

NORR

Översikt 

200 m
SKALA 1:4000/A3
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20 m

SKALA 1:500/A3
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20 m

SKALA 1:500/A3
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befi ntlig gc-belysning
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Som grundbelysning belyses gång- och cykelvägen längs 

bensbyvägen av en gatljusarmatur, Italo, från Annell. Armaturen 

monteras på 5 m höga stolpar utan arm. Stolparna skall vara 

galvade och armaturen bör vara ljusgrå. Det kan tänkas att ha 

någon form av ljusreglering nattetid men med försiktighet så att 

stråket inte upplevs för mörkt.  

Bensbyvägens läplanteringar belyses av strålkastare monterade 

på stolpar inne i planteringen. Strålkastare vid höga träd lyser 

uppåt och vid lägre träd riktas strålkastare nedåt. Detta måste 

justeras efter en tid beroende på hur stora  träden är vid 

plantering. Även ljusfl ödet bör anpassas så att det inte upplevs 

för ljust första åren för att sedan bli för mörkt när träden växer. 

Det kan tänkas att armaturen bytes till en med högre ljusfl öde 

efter 15 år när träden vuxit och armaturen är uttjänt. Ljusfärgen 

längs parkstråket skall vara varmvit, vid konstverk eller plank 

kan detta ändras beroende på hur de ser ut och hur de skall 

gestaltas.

Bullerplanket belyses med släpljus eller konstnärlig utsmyckning 

för att inte skapa stora mörka skärmar som försvårar överblicken 

av omgivningen. Utvalda konstverk belyses, samtliga 

ljussättningar av konst skall tas fram genom provbelysning på 

plats.

Vändytan för bilar belyses av samma stolpbelysning som 

fi nns längs den gatan. Aktivitetsytan belyses med hjälp av 

högre stolpar med strålkastare, även här skall ljusfärgen vara 

varmvit.  Som eff ekt kan gobostrålkastare som skapar mönster 

på marken användas. De skatebara betongbänkarna har en 

inbyggd belysning som ligger väl skyddad i bänkkonstruktionen, 

det får inte vara något löst påmonterat då det är högt slitage. 

Parkourställning med tillhörande trädäck och de närmaste 

tallarna belyses även de av strålkastare på stolpe.

Träd belyst uppifrån. 

Belyst gång-och cykelväg där det mesta ljuset ligger på vägen, 

omgivningen känns väldigt mörk.

Gång- och cykelväg belyst med Annell Italo

Bensbyvägen Belysning

Torgyta med höga stolpar bestyckade med strålkastare med 

gobos som skapar mönster på marken.

Annell Italo längs gång- och 

cykelväg.

Privat kvartersgata Gång- och 

cykelväg

Bensbyvägen

Sektion Aa

Träd belysta nerifrån.

Belyst bänk på torgyta.

Illustration  galvade stolpar vid Bensbyvägen och mörkgrå stolpar 

vid aktivitetsyta och gångstråket ner mot Lottagatan.

Meyer Nightspot strålkastare

Förslag på belyst skylt. 
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20 m
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Belysningen längs vägar i parken utgörs av stolpar med en 

parkarmatur. Det är bra om denna parkarmatur lyser upp 

sig själv till viss del och kan fungera som optisk vägledning 

exempelvis Cebe Ray . Armaturen bör vara rundstrålande för att 

inte bara belysa just vägen utan även närmaste omgivningen. 

Höjden på stolpen bör vara ca 4 m och denna stolpe kan med 

fördel lackeras i mörkgrått för att skilja ut parkområdet från 

gatan. Utvalda träd belyses från pollare på mark för att skapa 

väggar i parkrummet och inte upplevas som stora svarta hål.

Längs gångfartsgatan i norra delen av parken är det önskvärt 

med samma armatur eller en ur samma armaturfamilj så 

att de har ett släktskap. Detta för att tydliggöra att det är en 

gångfartsgata som hör ihop med parken samt att här kör 

fordon på de gåendes vilkor. Denna armatur bör dock ha en 

asymmetrisk spridning. Längs vägen belyses även utvalda träd, 

även detta för att skapa ett tydligt rum.

Kullarna har ingen egen belysning utan på ena sidan fi nns 

parkbelysning längs vägen och på den andra sidan om kullarna 

belyses träden så att det blir en belyst bakgrund. Detta skapar en 

spännade plats utan att det blir för mörkt. 

Dagvattendammen får en diskret eff ektbelysning, det skall 

inte vara helt mörkt men inte heller en väl upplyst plats. Ett 

vackert blickfång för de förbipasserande kvällstid. Bryggan får en 

inbyggd belysning, ingen synlig armatur utan bara ett ljus runt 

om. I planteringsytorna runt dammen fi nns en diskret spotlight 

eller pollare alt. kan en riktbar spotlight byggas in i staketet som 

skall vara runt delar av dammen för att belysa planteringar från 

denna.

Belysta växter vid dammkant.

Träff parken Belysning

Gångväg
Dagvattendamm

Pulkabacke
Trottoar

Trädrader med tall belyses

Sektion Dd (1)

Belyst brygga. Foto Patrik Gunnar Hellin

Optisk vägledning, Fox design SKY Integrerat ljus i handledare runt brygga, Fox Design HLS ledstångsbelysning

Stolparmatur Cebe Ray Belysningsprincip, träd belyses från spotlight på stolpe eller från pollare med uppljus
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Parkens lek omgärdas av vägar med parkbelysning och 

belysta träd i fonden. Huvudbelysningen i parkens lekdel 

består av strålkastare på höga stolpar. Här leker vi med färg, 

alla strålkastare ska dock inte vara i färg, då blir det lätt en 

circuskänsla över platsen, utan här kan med fördel vitt och färgat 

ljus blandas. Det skall fi nnas en tanke med färgerna t.ex. att de 

ligger i samma område av färgcirkeln. Vid årstidsväxling bör ett 

färdigt färgschema följas. Färg 7 dagar i veckan kan tyckas för 

mycket och då kan det begränsas till helgen.  

Vissa strålkastare riktas in bland träden för att skapa lite trollsk 

stämning i lekskogen. Det blir ett väldigt trevligt skuggspel 

när det lyser genom trädkronor både med och utan lövverk. 

Även här kan det hända att ljusnivån måste anpassas över tid 

när vegetationen blir större. Någon eller några av strålkastarna 

riktade mot den hårdgjorda ytan/snöupplag kan vara 

bestyckade med gobos som skapar mönster på marken/snön.

Konstverken i Träff parken skall belysas men för en optimal 

belysning måste provbelysning göras när konstverken är på 

plats.

Skuggspel av träd på lekplats ger en spännade atmosfär. 

Foto Patrik Gunnar Hellin

Träff parken Belysning

Gångbana
Klätternät Gångbana

Dagvattendamm

Sektion Dd (2)

Belyst lekplats. Foto Patrik Gunnar Hellin Skogsparti belyst med vitt och färgat ljus. Foto Patrik Gunnar Hellin

Träd som speglas i vattnet belysta med vitt och färgat ljus.

Foto Patrik Gunnar Hellin

Mönster på mark av gobos.Strålkastare iGuzzini Woody.
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Samma rundstrålande parkstolpe som i Träff parken 

placeras längs kanalstråket för att knyta samma de två 

områdena. Stolparna står på samma sida om kanalen 

som det planerade skidspåret för att även belysa detta 

vintertid. Den rundstrålande optiken ger även ljus på sidan 

om gångstråket och närliggande växter vilket ger ett ökat 

omfältsljus.

Utvalda träd i kanalstråket belyses från spotlight på 

stolpe för att bidra till ett tydligt  och vackert parkrum. 

Dagvattenrännan kan på någon plats få ett markerat ljus, då 

med en kallare färgtemperatur.

Broarna ljussätts med integrerad belysning dold i 

handledare eller räckeselement. Även balkongernas räcken 

får samma belysning. Detta ger en funktionell belysning 

som också möjliggör utblick över kanalstråket. Broarna blir 

även kvällstid vackra landmärken. För att skapa ytterligare 

eff ekter kan en mönsterverkan skapas beroende på riktning 

av ljuset genom räcket. Integrerat ljus i handledare i form 

av små LED-puckar minskar risk för vandalisering/ stöld och 

är inte i vägen för snöröjningsfordon. Eventuellt belyses 

broarna undertill för att skapa en spännande eff ekt mot 

vattnet/ isen.

Pollare kan placeras intill bänkar, mindre gångstråk eller 

trappor för att skapa variation i ljuset och ett mer lågmält 

ljus på dessa platser.

Kanalstråket Belysning

Integrerat ljus framhäver brons konstruktionLjus på vatten skapar mystik och spänning

Cebe, Ray Belysning på träd ovanifrån

Avbländad pollare, Cebe Ray pollare vid bänkar Varmt ljus på bro i vinterlandskap

Foto: Patrik Gunnar Helin

Belysningsprincip, belysta träd ovanifrån
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Till skillnad från Träff parken är ljuset i Origoparken lugnare och 

förstärker känslan av landskapspark. Färgtemperaturen är varmvit 

med undantag för ljus på accenter som vatten och konst. Vissa delar 

tillåts vara lite mörkare för att inte överbelysa och kunna uppleva 

stjärnor och norrsken.

Rundstrålande parklyktor ger ljus även utanför gångstråket. Ljus 

som spiller på växter och träd hjälper till att skapa en rumslighet. 

Utvalda träd är belysta med pollare med uppljus eller ovanifrån 

med spotlights. Detta ger blickfång genom parken som hjälper 

besökaren att orientera sig, vilket kan öka trygghetskänslan då inte 

bara gångstråken är belysta. Precis som i Träff parken och längs 

kanalstråket är parkstolparna i antracitgrått för att få en röd tråd 

genom parkdelarna. Stigen längs dammen belyses med pollare för 

att lägga fokus på utblick mot vattnet.

Parkens mittpunkt är utkikstornet öster om dammen vars varma 

glödande belysning upplevs som en värmande lykta.  Ljuset på 

tornets väggar blir ett riktmärke från håll och en vertikal yta som 

skapar rumslighet till platsen. Mötesplatsen öster om dammen 

har även belysning på sittmöbler och vid scenen vilket skapar en 

varierande ljussättning på olika höjder.

Lekytor belyses med spotlight på stolpe med varmvitt ljus. Pollare 

placeras intill bänkar. För att knyta samman hela parkområdet från 

Träff parken till Origo används även här mörk kulör på stolpar och 

armaturer.

Under bryggans nät lyser ett kallt ljus som framhäver vatten och 

is. Detta blir en spännande eff ekt. Bron har integrerad belysning i 

räcket.

Belysning för konsten i Origoparken tas fram genom provbelysning. 

Konst som placeras i mörkare skogspartier ljussätts med fördel 

lågmält t.ex. genom att återskapa strilande sol- eller månljus genom 

lövverk. Detta skapar mystik och tar tillvara på skogens kvalitéer.

Origoparken Belysning

Träd belysta nerifrån.Parklykta Cebe Ray

Ljus under nätet blir en spännande eff ekt

Pollare, Cebe Ray 

Belysning i sittmöblerBelysning på scen

Integrerad belysning i handledare

Foto: Per Johansson, proCard
Belysta träd ger översikt

Att inte överbelysa ger möjlighet att se stjärnor och 

norrsken

Belysningspricip, träd belyses från spotlight på stolpe eller från pollare med uppljus

Illustration stolpe 

vid lekyta

Sektion H

Kompanivägen
Gångväg

Gångstig

GångstigBelyst 

sittmöbel
Lekplats
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Origoparken Belysning

Glödande varmt ljus inifrån

Infällt ljus ovan handledaren skapar en tydlig ljuslinje runt 

tornet som både leder besökaren och blir en fi n detalj.

Varmt ljus från tornets 

öppningar  ger en 

inbjudande känsla. 

Tornet lyser likt en lykta med varmt ljus och utgör ett centralt blickfång i Origoparken. Från håll skapas 

ett landmärke som hjälper besökaren att orientera sig.  Ljuset på tornet bildar en vertikalt upplyst yta 

som bidrar till rumsligheten under dygnets mörka timmar. Dolda små ljuspunkter under trappan ger 

ljus vid sittyta och runt om tornet. Handledarens ljus leder besökaren upp samtidigt som det skapar en 

vacker ljuslinje.

Små LED-puckar placeras under trappan för 

att belysa sittyta och ge ett mjukt släpljus på 

tornets väggarEn dold ljuslist ovan handledaren

Sektion i

Krondals-

vägen

Belyst sittmöbel/ 

Scen
Kallt ljus under nät 

i brygga

Belysta träd vid 

gångstig
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Befi ntliga stolpar rivs längs gångstråken i kulturbyn och nya 

parkstolpar placeras längs det centrala gångstråket samt stråket 

som leder till skolan. Stolpen är av samma typ som i Origoparken 

för att skapa en helhet. Parkstolpen är ca 4 m hög vilket ger en 

mer anpassad skala längs stråken.

Alla gångstråk behöver inte ha ljus då närliggande 

gatubelysning och ljus från fritidsförvaltningens aktivitetsplats 

samt skolan ger mycket spill och bidrar till en god överblick av 

området. Ljus där det behövs för att inte skapa onödig påverkan 

på djurlivet och möjlighet att skåda natthimlen. 

I en glänta i skogen står konstverket ”Svampar”, dessa ljussätts 

varsamt med spotlight på stolpe för att skapa en spännande 

markering av verken.  Övriga konstverk som syns från vägen 

kan ljussättas för att förhöja och förtydliga dem ytterligare. Alla 

ljussättningar av konst skall tas fram genom provbelysning på 

plats.

Kulturbyn Belysning

Stolparmatur Cebe Ray

Befi ntliga gatuarmaturer är 

uttjänta och storskaliga

En rundstrålande parklykta ger ljus på 

närliggande träd. Skalan är anpassad 

efter människor.

Mystisk ljussättning av konst

Foto: Patrik Gunnar Helin
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Konst belyses 

Konst belyses 

Centralt gångstråk belyses m
ed 

parkstolpe

Origoparken

Eff ektbelysning i 

Kompanirondellen

Obelyst gångstråk
Belyst gångstråk

Tallkronanskolan
Befi ntlig belyst utemiljö
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Utvalda befi ntliga verk samt nya belyses för att synliggöras även 

kvällstid. Ljuset kan på vissa platser skapa en extra dimension av 

konstupplevelsen.

Belysning av konstverk tas fram i nära samråd med konstnär/ 

konstkonsult. Provbelysning bör genomföras.

Nya konstverk i grupp placerade i skogen, Origoparken. Smala spotlights lyser 

genom grenar och skapar känslan av strilande sol- eller månljus.

Konstbelysning

I kulturbyn belyses Svampar  med ett förslagsvis 

mystiskt sagoljus med varmare färgtemperatur

Hus uppe i luften kan ljussättas med 

kallare blå toner. 

Foto: Treehotel, Ateljé Lyktan

Vill vara skog  får en spännande belysning med varmvitt 

ljus. Förslagsvis med ett släpljus längs med trädet där 

verket står, eventuellt några fl er träd runt om för att skapa 

ett rum runt trappan.

Blått ljus skapar eff ekt mot det varma färgerna 

på träden. Foto: Patrik Gunnar Helin

Mystisk ljussättning av sten

Foto: Patrik Gunnar Helin

Hus uppe i luften

Vill vara skog

Foto: Kilen Art Group
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Logementsrondellen
En stor och viktig entré till Kronanområdet 

som ligger i nära anslutning till vatten. Här 

används ett fåtal större armaturer med 

stålblå färger för att knyta an till kopplingen 

vatten och is. 

Kornettrondellen
En mellanstor rondell i nära anslutning till 

Kronanrondellen. Här placeras Krut i varierande 

storlek och höjd. Silvergrå färg används.

Kronbacksrondellen & Armérondellen
Två mindre rondeller som utgör entré söderifrån. 

Mindre armaturer men fl er. En militärgrön nyans som 

kopplas samman med en armé. Lägre höjd för att inte 

störa sikten upp mot Kronanområdet. 

Kronanrondellen
En av de större cirkulationerna som även 

utgör huvudentré till Kronanområdet 

norrifrån. Här placeras den största Krut, 

centriskt placerad med guldfärg blir den 

en krona. 

Kompanirondellen
En centralt placerad rondell som har närhet till Origoparken 

och Kulturbyn. Denna rondell utgör rondellernas hjärta, en 

roströd nyans används för att anspela mot de röda fasaderna 

som fi nns i kulturbyn. Varmt och inbjudande. Armaturerna 

placeras nära varandra.

Översikt Cirkulationer

NORR
200 m

SKALA 1:4000/A3
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Cirkulationsplatser Belysning
Kronandalens cirkulationer utgör viktiga entréer till området där 

belysningen kan bidra till orientering och tydlighet i trafi ken. 

Utformningen inspirerad av luftvärn/måltavla ligger till grund för 

ljussättningens utformning. Belysningen ska fungera även om det 

kommer stora snömängder, vara väl avbländad och ge en ökad 

orientering till trafi kanterna. 

Armaturen ”Krut” har tagits fram för att uppfylla dessa krav. Armaturens 

design knyter an till områdets historia som militär anläggning med 

inspiration av en pil och jaktfl ygplan men kan också ses som ett träd. 

Konstruktionen utgår från en standardarmatur där två koner monteras 

på. Detta ger en väl avbländad armatur där ljuset riktas nedåt med 

ett släpp på mitten.  Den spetsiga toppen gör att snö inte ligger 

kvar. Konernas storlek och färgval samt antal varieras för att ge varje 

cirkulation en egen karaktär vilket bidrar till orientering för trafi kanterna. 

Placeringen anpassas till cirkulationernas storlek, geografi skt läge och 

namn. Gatubelysningen runt om beräknas in för att inte överbelysa.

Sektion, Koronettrondellen

Varmvitt ljus

Ett släpp i mitten ger ett fi nt släpljus på 

den undre delen

Kantig topp

Armaturdesign

Asymmetrisk placering, självupplysande

Foto: Atopia

Konisk form, guldkulör 

Ateljé lyktan
Dolt ljus som inspiration

Pollare Wohnram, Burri

Färgsättning; Silver, stålblått, militärgrönt, guld och rostrött
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Aktivitetsytan Belysning
Aktivitetsplatsen ska inte överbelysas. Ljus där det behövs för att skapa 

orientering medans eff ektljuset får vara i fokus.

Spotlights på stolpar intill träd ger ett svagt allmänljus på mark och 

ljus på träd som skapar rumslighet.  Ljuset ska synliggöra utvägar från 

platsen till närliggande stråk. Nivån är låg då omgivningen är mörk. 

Viktigt att inte skapa för stora kontraster och risk för bländning. Galvad 

stolpe och ljusgrå armatur.

Inuti den stora bunkern och i taket på sittytan placeras 

ljusinstallationer av vandaltåliga LED-rör. Här kan olika färger skapa 

en lekfullhet. Förslagsvis används varma färger i rött. I de mindre 

bunkrarna används samma LED-rör fast med vitt ljus och ett mindre 

antal. Utformning och placering av rören bör fastställas genom 

provbelysning.

LED-rören är robusta och bestyckade med vitt ljus. Färgat fi lter 

möjliggör stor variation på färgval. Detta gör det enkelt och billigare 

att byta ut jämfört med ett RGB-alternativ.

Färgat ljus som skapar en fi n eff ektMönster av LED-rörFlux Pole 65, Vandaltålig LED-armaturVisualisering av eff ektljus i bunker Ljuslinjer i mönster

Belyst entré och träd
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Ljus i bunker
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Belyst entré upp 

mot Lulsundsberget
Belysningsprincip, Ljus på mark och träd från spotlight 

på stolpe
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Pulkabacken Belysning
Pulkabacken belyses med väl avbländade strålkastare med vitt 

ljus från stolpe. Stolpar placeras mellan träd och rutschkana för 

att eliminera risk för kollision. Anläggningen kan tändas upp via 

tryckknapp på stolpe och lyser då i ett förinställt tidsintervall. 

Några träd belyses också  för att få upp ljus vertikalt och skapa ett 

trivsamt rum. Genom att använda en varmare ljusfärg på träden 

skapas en variation och ett mer levande uttryck. Stigen upp till 

pulkabacken belyses med liknande princip men med en annan optik 

ner på marken. 

Gångvägar till grillplatsen och uteparkour belyses med parkstolpe 

lika träff parken för att skapa en helhet. Parkourytan belyses med 

strålkastare på stolpe. Träddungar runt grillplatsen får belysning 

av spotlight på stolpe för att skapa en trivsam rumskänsla och en 

överblick av platsen. Pollare av typen Cebe Ray placeras intill grill- 

och sittplatser för en lågmäld belysning som inte tar fokus från elden. 

Eventuellt kan konst placerad på synavstånd från grillplatsen 

accentueras i kallare ljus, blåa toner, för att framhäva och skapa 

mystik.
Meyer Superlight LED

Belysning på träd

Stolpe med spotlights belyser

naturparkour
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Strålkastare på stolpe

Belysta träd ger orientering över platsen

Belysning runt grillplats lågmäld Pollare Cebe RayBelysningsprincip, kallt ljus på pulkabacke och 

varmt ljus på träd från spotlight på stolpe

Pollare vid sittplatser

Parklykta vid gångstr
åk

Pulkabacke

Sittplatser Krondalsvägen

NORR

Belysning på träd

Stolpe med spotlights belyser

naturparkour
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