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Folkets park ligger smukt på et skrånende terræn ned mod Vättern. Området har en fantastisk udsigt til vandet 
og er idag et forholdsvist åbent område karakteriseret af grønne græsflader og det eksisterende bygnings- og 
badeanlæg i Folkets Park.
Langs søbredden er der en række større værdifulde træer, der danner en smuk mellemgrund i landskabet.

LANDSKABSRUM
Vi har analyseret de forskellige typer af landskabsrum i område 2 / Folkets Park og søgt at anpasse de forskel-
lige typer af bebyggelsestyplogier i samklang med de eksisterende landskabstræk, terrænforhold og  de nære 
omgivelser uden for området. Dels for at skabe varierede bebyggelsestyplogier og landskabsrum, dels for i visse 
områder at styrke stedets karakter.
Vi har indelt i området i fire karakteristiske landskabsrum. 

MELLEM TRÆERNE 
Mod Vättern i den nordlige del af området er søens blødt formede bred med sand- og græsarealer ud til Vät-
terns  store vandflade.  En eksisterende natursti  ligger som en træbrygge let hævet over terrænet langs med 
de eksisterende nåle- og løvtræer, der karakteriserer dette område. Da området er præget af de høje træer, der 
danner en kant i landskabet mellem det åbne arealer i Folkets Park og søen  har vi kaldt dette område for 
”Mellem Træerne”

FÆLLEDEN
Syd for dette område er Folkets Park i dag præget af store åbne græsarealer og det eksisterende bygningsan-
læg. Der er foretaget kraftig regulering af det eksisterende terræn i forbindelse med anlægget. Der er foretaget 
en udjævning af terrænet i visse områder, mes der andre steder er og abrupte terrænspring. Ved nedrivning af 
det eksisterende anlæg vil der være brug for jordopfyldning  og at reetablere et mere naturligt faldende terræn. 
Området er præget af store åbne flader og vi har kaldt området for ”Fælleden”  - Vi tænker området som det 
sted, hvor den fremtidige bebyggelse indrammer større græsklædte fællesarealer med enkelte solitære træer, 
som sociale landskabsrum til ophold, sport og leg. Områderne er tilgængelige for alle, der måtte ønske at be-
øge området.  Feriegæster såvel som borgere og besøgende i Motala. 

SKRÆNTEN
Mod vest er området karakteriseret af en let skålformet, græsklædt skrænt med et markant terrænfald ned mod 
Vättern. Skrænten fremstår med naturlig kotering. Landskabet stiger dramatisk syd og vest for skrænten og 
når sit højdepunkt på to bakkedrag uden for områdets afgrænsning. Den eksisterende boligbebyggelse, mod 
sydvest, der består af større villaer til helårsbeboelse, ligger således terrænmæssigt hævet over skrænten.
KANTEN

I ankobling til  Varamovägen, i det sydøstlige hjørne af området, ligger der i dag et eksisterende parkeringsareal, 
der i dag flyder udefineret ud i de grønne arealer ned mod søen. Der findes ikke nogen klar adskillelse mellem 
trafikarealer og de grønne rekreative områder.    
Mod den resterende sydlige afgrænsning af området er der i dag en smuk og markant allé beplatntning langs 
eksisterende gang- og cykelsti. Alléen danner, tilsammen med et mindre skovområde af store løvtræer, en 
markant afgrænsning af området mod syd og danner således en naturlig ryg for den fremtidige bebyggelse.

Til de fire typer af landskabsrum har vi arbejdet med forskellige bebyggelsestypologier så området som helhed 
får en variation af bygningstyper, udeopholdsrum og forskellige karaktertræk. Ønsket er at skabende afveksling 
og at opdele området i mindre ”kvarterer”,  der tilbyder forskellige rumlige oplevelser og aktivitetsmuligheder.

S K R Æ N T E N

F Æ L L E D E N

V Ä T T E R N

F Æ L L E D E N

K A N T E N

M E L L E M  T R Æ E R N E

V Ä T T E R N

Folkets park  - område 2.



© Lantmäteriet

¯ 0 100 200 30050 Meter
1:2 000

A2

FORPLADS &
PARKERING 

ALLÉTRÆLUND

V Ä T T E R N

S K R Æ N T E N

K A N T E N

F Æ L L E D E N

M E L L E M 
T R Æ E R N E

N

S

ØV

Side 5Dorte Mandrup A/S Motala -  Område 2 “Folkets Park” - 2018.03.16



Side 6Dorte Mandrup A/S Motala -  Område 2 “Folkets Park” - 2018.03.16

TRAFIK OG PARKERING

Området som helhed  er i mest mulig grad tænkt som bilfrit område, hvor parkering primært afvikles mod 
sydøst på hver side af Varamovägen, der vejbetjener området. Man ankommer som gæst til forpladsen hvor 
Lalandias velkomscenter etableres. Her kan man som billist eller cyklist parkere og fortsætte til fods til den 
enkelte feriebolig. 

Der er mulighed for at afsætte bagage lokalt ved ferie-boligerne, men parkering afvikles primært på to større 
parkeringsareler i grundens sydøstlige hjørne. På denne måde holdes bebyggelserne fri for parkerede biler, så 
der skabes grønne og sikre udeopholdsareler, mindst muligt belastet af biltrafik.  

Parkeringsarealerne er i dag karakteriseret af lave træer i en fast takt , der skaber en karakterfuld opdeling af 
parkeringsarealet og giver en grøn kvalitet til arealerne. 
Træerne bidrager til i nogen grad at afskærme udsyn til biler for de boliger, der fra 1.sals højde har ankomst-
arealer fra for- og p-plads. 

Fra forpladsen stiger man via trapper og rampe op til ferieboligbebyggelserne og  de højereliggende grønne 
fællesarealer, der åbner sig op mod Vättern. 
En slynget gangsti kobler diagonalt forpladsen med stinettet, der forgrener sig ud til de forskellige 
ferieboligområder.  

Fra forpladsen kan man også vælge at bevæge sig langs grundens sydlige skel - i bil, til fods eller på cykel. 
Vejen her er adgangsgivende til de ferielejligheder, der ligger langs grundens sydlige skel  - og længere mod 
vest; til feriehusene på skrænten. 

Veje og hovedstier tænkes såvidt muligt udført med grus-belægning eller lignende.  Mindre stier i området 
kan eksempelvis være klippede stier igennem høje græsser og/eller let hævede træbrygger, særligt i områder, 
hvor der skal tages hensyn til beskyttelse af eksisterende træers rodnet. Den nærmere landskabsbearbejdning 
og karakter af belægninger og lignende skal udvikles i de videre faser af projektet.

REGNVAND
Der vil være meget store grønne frie arealer der tillader nedsivning af regnvand. De findes i dag, 
øst for området, område til regnvandsopsamling og derudover bidrager terrænet naturligt til afvanding mod 
søen.

BEPLANTEDE FLADER

englandskab | 12680 m2

englandskabet, højt græs
sået med forskellige engblandinger

50% af englandskabet tilsåes 
med nedenstående blanding:

25% af englandskabet tilsåes 
med nedenstående blanding:

25% af englandskabet tilsåes 
med nedenstående blanding:

Englandskabet

ÄNGSFRÖBLANDNING 
Nr 101 Normaläng 
- för torr till normalfuktig jord (ex.vis lera) 

20,0 vikt-% Summa örter  

80,0 vikt-% Summa gräs 

Rekommenderad utsädesmängd: 3 g/m²

Rölleka 
Stor blåklocka  
Rödklint                
Väddklint               
Brudbröd        
Gulmåra 
Humleblomster   
Flockfibbla             
Äkta johannesört        
Slåtterfibbla
Åkervädd                
Sommarfibbla    
Prästkrage              
Svartkämpar     
Rödkämpar               
Gullviva        
Smörblomma      
Höskallra       
Ängssyra        
Rödblära        
Smällglim       
Ängsvädd        

Vårbrodd
Luddhavre
Kamäxing 
Fårsvingel 
Rödsvingel 
Ängsfryle 

Achillea millefolium 
Campanula persicifolia 
Centaurea jacea 
Centaurea scabiosa 
Filipendula vulgaris 
Galium verum
Geum rivale 
Hieracium umbellatum 
Hypericum perforatum 
Hypochoeris maculata 
Knautia arvensis 
Leontodon hispidus 
Leucanthemum vulgare 
Plantago lanceolata 
Plantago media 
Primula veris
Ranunculus acris 
Rhinanthus serotinus 
Rumex acetosa 
Silene dioica 
Silene vulgaris 
Succisa pratensis 

Anthoxanthum odoratum
Helictotrichon pubescens
Cynosurus cristatus 
Festuca ovina 
Festuca rubra 
Luzula multiflora 

ÖRTER

GRÄS

ÄNGSFRÖBLANDNING 
Nr 118 Fjärilsblandning 
- för torr till normalfuktig jord på solig plats med arter 
som gynnar olika fjärilar vilka arter som utvecklas beror 
på vilken marktyp fröblandningen sås på 

20,0 vikt-% Summa örter  
        

80,0 vikt-% Summa gräs 

Rekommenderad utsädesmängd: 3 g/m²

Rölleka
Nysört  
Rödklint
Väddklint
Backnejlika     
Solvända
Flockfibbla
Rotfibbla
Åkervädd
Prästkrage
Käringtand
Gökblomster
Tjärblomster
Svartkämpar
Rödkämpar
Brunört
Ängssyra
Bergssyra
Fältvädd
Gullris
Styvmorsviol
      

Vårbrodd
Fårsvingel 
Ängssvingel 
Rödsvingel 
Ängsgröe 

  

Achillea millefolium
Achillea ptarmica 
Centaurea jacea 
Centaurea scabiosa 
Dianthus deltoides 
Helianthemum nummularium 
Hieracium umbellatum 
Hypochoeris radicata 
Knautia arvensis 
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Viscaria vulgaris
Plantago lanceolata 
Plantago media 
Prunella vulgaris
Rumex acetosa 
Rumex acetosella 
Scabiosa columbaria 
Solidago virgaurea 
Viola tricolor 
 

Anthoxanthum odoratum 
Festuca ovina
Festuca pratensis 
Festuca rubra 
Poa pratensis 

ÖRTER

GRÄS

ÄNGSFRÖBLANDNING 
Nr 119 Humleblandning 
- för torr till normalfuktig jord på solig plats med arter 
som gynnar olika humlor och andra insekter vilka 
arter som utvecklas beror på vilken marktyp fröbland-
ningen sås på 

70,0 vikt-% Summa örter   
        

30,0 vikt-% Summa gräs 

Rekommenderad utsädesmängd: 3 g/m²

Klätt
Färgkulla
Stor blåklocka  
Blåklint
Rödklint
Väddklint       
Blåeld  
Gulmåra
Gulsporre       
Humleblomster     
Äkta johannesört
Åkervädd        
Prästkrage
Käringtand
Myskmalva
Kungsmynta
Kornvallmo
Gullviva
Rödblära
Ängsvädd
Mörkt kungsljus 

      

Vårbrodd
Darrgräs
Fårsvingel
Rödsvingel 
 

  

Agrostemma githago
Anthemis tinctoria
Campanula persicifolia
Centaurea cyanea 
Centaurea jacea 
Centaurea scabiosa 
Echium vulgare 
Galium verum
Linaria vulgaris 
Geum rivale 
Hypericum perforatum 
Knautia arvensis 
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus
Malva moschata
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Primula veris 
Silene dioica 
Succisa pratensis
Verbascum nigrum 

 

Anthoxanthum odoratum 
Briza media 
Festuca ovina 
Festuca rubra 

ÖRTER

GRÄS

Kigkurren 8G 4.sal     DK-2300 København S     Telefon +45 3324 1208     www.1til1landskab.dk 

IKEA Fastigheter AB, OFB-HUBHULT, 
Malmö Kommun Kv. Vintrie 17:2

4 Förfrågningsunderlag 2013.06.14
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KANTEN
Omkring forpladsen og eksisterende parkeringsareal er der med fire etagers bygninger skabt adskillelse mel-
lem forplads/p-areal og de store sammenhængende grønne arealer med ferieboligbebyggelserne. På denne 
måde separeres de forskellige funktioner med en defineret afgrænsning, således at trafikarealer og bolig-
arealer med rekreative opholdsrum opdeles funktionelt og visuelt.   
I terrænplan omkring forplads/p-plads er servicearealer, overdækket bil og cykel-p samt velkomstcenter 
placeret. 

Boligerne henvender sig fra 1.sals højde udover landskabet mod søen og er således løftet over trafikarealerne i 
terrænniveau. Fra landskabssiden vil bygningen nord for p-pladsen således fremstå som en bygning i tre 
etager over terræn, da parkering og tilhørende servicefunktioner ligger én etage nede og udelukkende 
henvender sig mod forpladsen.

Eksisterende gang- og cykelallé og skovområdet med markante løvtræer mod syd, danner ryg for området. 
Langs med denne kant i landskabet, er bebyggelsen udarbejdet som lejlighedshuse  i 3-4 etager. 
Lejlighederne danner en naturlig indramning af området. 

Ferielejlighederne er opdelt i fem volumener, der ligger som let vinklede figurer, for at danne et varieret 
rumligt forløb langs grundens sydlige afgræsning.  
Lejlighedshusene skaber, med sine karakteristiske tagprofiler, en rytmisk afveksling mellem to, tre og fire 
etagers bygningshøjder. Denne taktmæssige variation af højderne i samspil med bygningernes knækkede 
forløb underdeler bebyggelsen i mindre dele og nedskalerer på den måde bygningsvolumerne.

Man ankommer til lejlighederne fra sydsiden via altangange med udsigt til den eksisterende allé- og skov-
beplantning.  
Forskydninger i bygningsvolumenet mellem de forskellige etager skaber på adgangssiden distance mellem det 
private boligrum og adgangsarealerne. Mod søen og udsigten dannes der, via forsætningerne af volumenernes 
facadeplan, varierede udeopholdsarealer til de forskellige lejlighedstyper. 
Forskydningerne i volumnerne bidrager til et differentieret udtryk og ligeledes til en nedskalering af 
bygningskroppene.  

Der arbejdes med forskellige størrelser af lejligheder fra 2-4 soverums boliger.  De to øverste etager består, for 
de fleste lejlighedshuses vedkommende, af toplans boliger med fire soverum og med en gennemgående 
tagterrasse på den øverste etage.  Det giver mulighed for gode solforhold og en udsigt mod såvel sø og 
trækroner mod syd og sydvest. 

Bebyggelserne tænkes eksempelvis udført med facader i ubehandlet eller olieret naturtræ enten som brædde 
eller listebeklædning. Eksempelvis i robina eller en anden robust træsort, der patinerer smukt. Der  er i faca-
den desuden arbejdet med semitransparente trælisteskærme, der skaber delvis afskærmning  af de private 
boligrum bidrager til et varieret facadeudtryk i bebyggelsen. 

Bebyggelsestypologier
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Ferielejligheder

Referencer

Materialitet & stoflighed
Ref. to-plans lejlighed med tagterrasse 

Træskærme Geometri/boligtype

Tværsnit 1:200

adgang bagfra -  fra svalegang

adgang bagfra -  fra svalegang

adgang bagfra -  fra terræn
opholdsterrasse mod syd

opholdsbalkon mod syd

type C

type A

type B

opholdsterrasse  mod sø

balkon mod sø

tagterrasse til type C mod sø & mod syd

tagterrasse til type C mod sø & mod syd

Rt.Kt. ca. +15 
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Bebyggelsestypologier
 
FÆLLEDEN
Fælleden er det store,  forholdsvis flade område, der  i dag er domineret af det eksisterende Folkets park 
bygningsanlæg. I forbindelse med anlægget er der foretaget terrænbearbejdning – med udjævning i store 
områder og aprubte, artificielle terrænspring andre steder.   
Ved nedrivning af de eksisterende bygninger, vil der efterfølgende efterlades ar i landskabet.  I projektet 
arbejdes der derfor med jordopfyldning på disse områder for at opnå et mere naturligt faldende terræn fra syd 
og ned mod søen.
En nærmere formgivning af terrænet og den generelle landskabsbearbejdning skal udvikles nærmere af land-
skabsarkitekt i projektets videre faser. 

På fælleden er ideen at bebyggelsen placeres som kæder i  V- formationer, der danner kileformede landskabs-
rum. Mod syd; boligernes fælles ankomstrum og mod søen/ udsigten; store græsklædte grønninger til sport, 
leg og ophold. Bebyggelsen består af feriehuse, der skulder ved skulder danner huskæder, der i par definerer 
de kileformede landskabsrum. 
Kæderne er sammensat af den samme hustypologi i varierende størrelser. Bygningstypen, i én etage, er 
karakteriseret af en tagfigur med ensidigt fald, der kulminerer i opholdskarnapper mod den store fælles 
grønning og udsigten. 

Der dannes en varieret rytme i bebyggelsen, dels ved de varierede tagfigurer, dels ved forsætninger af 
huskroppene,  der skaber beskyttede private terrasser og adgangssarealer.   
Bebyggelsen har med sit karakteristiske tagprofil, varierede geometri og karnapelementer en intim skala, 
der skaber differentierede facader mod de fælles grønninger. Høje græser og lave beplatninger skaber en en 
naturlig, grøn zone mellem den enkelte ferieboligs private udopholdsareal og fællesarealerne.

Kædebebyggelsen tænkes opført i natur- eller sortmalet træ.  Tage og facader tænkes eks. udført i brædde 
og/eller træliste- beklædning.  Kædebebyggelsens tagflader vil være synlige fra bagvedliggende boliger, der 
kigger udover kædehusene. Det er derfor vigtigt at tagfladerne fremstår med en smuk og gedigen 
materialitet. Som alternativ til træbeklædte tagflader kan der eks. arbejdes med grønne sedumtage.

Referencer

UdsigtskarnapperOvenlys
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MELLEM TRÆERNE 

Ved Vätterns bred, i kanten af  eksisterende træbeplantning,  ligger klyngebebyggelsen. Feriehusene i én 
etage ligger sig omkring et fælles, grønt, udeopholdsrum. Ankomsten sker fra klyngernes yderside, mens 
husene indadtil henvender sig mod det fælles, grønne rum, udsigten og vandet.  

Det fælles grønne udeopholddsreal er stedet, hvor der leges og spilles bold, hvor man møder sine naboer  
og børnene kan løbe frit mellem husene og besøge hverandre. Det er her, der laves snobrød ved bålpladsen  
og lignende sociale aktiviteter. Vi forestiller os at klyngerne omfavnes på ydersiden af lav beplantning,  der 
skaber en distance mellem det private boligrum og ankomststier. I beplantingen udspares stier, beskyttede 
lommer til leg, ophold, gemme etc.  - udeopholdsrum til glæde for såvel områdets beboere som udfra-
kommende gæster

Klyngerne kobler sig parvist omkring centrale offentlige stier, der kobler det bagvedliggende område til 
Vättern og naturstien langs søen. 
Der vil ved anlæggelsen af boligerne tages hensyn til de eksisterende større træer i det omfang det er muligt, 
med så stor en tæthed af træbeplantning. Det foreslås at der evt. pælefunderes i følsomme områder for at 
skærme træernes rodnet. Eksisterende buskads og underskov vil blive tyndet ud ligesom visse af de 
eksisterende træer opstammes for at sikre udsyn under trækronerne og lys til boliger og fælles udeopholds-
arealer. Det forventes at der ved anlæg af klyngehusene vil blive fældet enkelte større træer. 

HUSTYPEN

Klyngehusene ligger skulder ved skulder og former skulpturelt den afgrænsende ramme for fællesskabet. 
Husene er udformet som diagonalt orienterede ferieboliger, hvor husets skrånende tagflader kulminerer i et 
stort ovenlys i hjørnet af husene. Her er opholdsrummet placeret så det åbner sig op mod udsigten og vandet. 
Klyngehusene tænkes ligeledes udført i træ med træliste- eller træbrædde-beklædning  i ubehandlet eller 
olieret naturtræ eksempelvis Robinia eller anden hårdfør træsort. Alternativt i sortmalet træ, eller lignende. 
Husens kan eks. også udføres med træbeklædning som spån i ceder træ el.lign. Vindues og dørpartier tænkes 
udført i hårdttræ. 

Bygningerne udføres således at husenes form fremstår præcist og som sluttede skulpturelle figurer, hvor 
bygningernes karakteristiske geometri bliver karakterskabende for bebyggelsen som helhed.   
Klyngehusenes tagflader vil være den 5. facade som bagvedliggende ferieboliger vil kigge udover / ned på,  
hvorfor det er  vigtigt, at tagene fremtår i en smuk og gedigen materialitet.

Bebyggelsestypologier
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Træspån, er en fin variation af træbeklædning 
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Bebyggelsestypologier

SKRÆNTEN

På områdets vestlige del, på skrænten, arbejder vi med en feriebyområde vi kalder ”Fiskerlejet”.

Området er udformet som en forholdsvis tæt bebyggelse med stier, der leder ned til vandet og  inde fra 
bebyggelsen skaber kig og gennemsivningsmuligheder ned til søen. Stier binder ligeledes an til eksisterende 
vejnet i de bagvedliggende villaområder. 
En mindre vej, der anlægges i området, kobler den eksisterende allé til Vättern og det er også her, at en 
restaurant nær bredden tænkes anlagt. 

Området har et naturligt terrænfald ned mod Vättern og fremstår med naturlig kotering.

Ligesom et traditionelt fiskerleje består bebyggelsen af længehuse, der danner intime beskyttede udeopholds-
rum mellem husene. Mod udsigten og søen findes det centrale udopholdsrum, mens ankomsten primært sker 
bagfra.

Vi arbejder arkitektonisk med en moderne tolkning af længehuset, hvor huskroppen  er formet som et 
kompakt og præcist proportioneret volumen. Det er uhyre vigtigt at de enkelte huse fremstår krystalinske og 
knappe, dels for at skabe kvalitet i rummene mellem husene og dels for at tegne husgeometrierne præcist i 
landskabet. 

Der arbejdes således ikke med tagudhæng eller andre fremspring, men med huset som et veldefineret 
volumen med præcise udskæringer for udsyn og dagslysindtag. 

Husene kobles to og to forskudt for hverandre, så der skabes beskyttede private udeopholdsrum til de enkelte 
feriehuse. Husene placeres således parvist i landskabet i varierede formationer.  Husene orienterer sig enten 
parallelt med eller vinkelret på koterne. 

Dette for at danne et varieret udtryk i bebyggelsen som helhed; med gavlmotiver, der tegner sig vinkelret på 
skræntens terrænfald. De forskudte placeringer af huskroppene skaber derudover beskyttede rum mellem 
husene til udeophold med mulighed for  afskæmninger med lave beplantingninger mellem de enkelte boligers 
udeopholdarealer. 
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S K R Æ N T E N
“FISKERLEJET”
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Vitamølla by

Kig til vandet mellem husene

37 Lejegatan – Google Maps https://www.google.dk/maps/@55.6981734,14.2096215,3a,70.2y,7.75...

1 af 1 19-11-2016 23:39
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Længehusene i fiskerlejet forholder sig til det faldende terræn. Niveuaspringet i terrænet optages i boligens 
indre rumligheder. Man entrerer boligen i terrænniveu for derefter at træde nogle trin ned til husets primære 
opholdsrum, der åbner sig op mod det grønne udopholdsrum.  

Husene består af to primære arkitektoniske elementer. En base i et tungt materiale med en overliggende 
længehusfigur udført som en let konstruktion. Basen optager landskabets terrænspring ved at indfældes i 
skrænten.  Dette skaber dels et varieret rumligt forløb i huset, dels en skiftende relation til det omgivende 
landskab – hvor gulvnivauet visse steder ligger lavere end det omkringliggende terræn kommer man helt tæt 
på vegetation, mens opholdsrummet åbner sig op i en spaciøs rumlighed med direkte kontakt til 
udeopholdsrummet i retning mod søen. Ved at anpasse huset til terrænet opnår man dels at entrere huset 
i niveau med eksisterende terræn, dels at husets samlede højde reduceres ved at husets base indfældes i 
terrænet.   

Ferieboligerne i Fiskerlejet udføres som længehuse med rum til kip.

På den sydøstlige del af skrænten, hvor der er stor afstand til bagvedliggende bebyggelse og et kraftigt 
terrænspring arbejdes der med to etagers længehuse.  Vest og nord for, er feriehusbebyggelsen i én etage. 
Nærmest Vättern flader skrænten ud til et næsten fladt terræn. Her forestiller vi os evt.  længehusene let 
hævede på søjler eller plinte og, afhængigt af terrænet, uden niveauspring i boligen.

Det er uhøre vigtigt at tag  facademateriale fremstår smukke og gedigne i fht.  de bagvedliggende huse, 
både inden og uden for området, der kigger ud over bebyggelsen. 
Vi forestiller os materialemæssigt, at husene udføres parvist i det samme facade-/tag-materiale, med en 
variation parrene imellem, således at visse huspar fremstår i naturtræ og eller sortmalet træ.  
Andre i zink beklædning med stående false, sinuspladebeklædning i sort eller alu eller lignende. 
Evt. med teglspån eller træspån etc. Bebyggelsen tænkes udført i en materiale-palette med er farveskema 
der rangerer fra hvid over grålige nuancer til sort sammen med naturtræ.
 

 

Bebyggelsestypologier

Referencer
igen en enkelt veldefineret huskrop, med stort udsyn 

BEPLANTEDE FLADER

englandskab | 12680 m2

englandskabet, højt græs
sået med forskellige engblandinger

50% af englandskabet tilsåes 
med nedenstående blanding:

25% af englandskabet tilsåes 
med nedenstående blanding:

25% af englandskabet tilsåes 
med nedenstående blanding:

Englandskabet

ÄNGSFRÖBLANDNING 
Nr 101 Normaläng 
- för torr till normalfuktig jord (ex.vis lera) 

20,0 vikt-% Summa örter  

80,0 vikt-% Summa gräs 

Rekommenderad utsädesmängd: 3 g/m²

Rölleka 
Stor blåklocka  
Rödklint                
Väddklint               
Brudbröd        
Gulmåra 
Humleblomster   
Flockfibbla             
Äkta johannesört        
Slåtterfibbla
Åkervädd                
Sommarfibbla    
Prästkrage              
Svartkämpar     
Rödkämpar               
Gullviva        
Smörblomma      
Höskallra       
Ängssyra        
Rödblära        
Smällglim       
Ängsvädd        

Vårbrodd
Luddhavre
Kamäxing 
Fårsvingel 
Rödsvingel 
Ängsfryle 

Achillea millefolium 
Campanula persicifolia 
Centaurea jacea 
Centaurea scabiosa 
Filipendula vulgaris 
Galium verum
Geum rivale 
Hieracium umbellatum 
Hypericum perforatum 
Hypochoeris maculata 
Knautia arvensis 
Leontodon hispidus 
Leucanthemum vulgare 
Plantago lanceolata 
Plantago media 
Primula veris
Ranunculus acris 
Rhinanthus serotinus 
Rumex acetosa 
Silene dioica 
Silene vulgaris 
Succisa pratensis 

Anthoxanthum odoratum
Helictotrichon pubescens
Cynosurus cristatus 
Festuca ovina 
Festuca rubra 
Luzula multiflora 

ÖRTER

GRÄS

ÄNGSFRÖBLANDNING 
Nr 118 Fjärilsblandning 
- för torr till normalfuktig jord på solig plats med arter 
som gynnar olika fjärilar vilka arter som utvecklas beror 
på vilken marktyp fröblandningen sås på 

20,0 vikt-% Summa örter  
        

80,0 vikt-% Summa gräs 

Rekommenderad utsädesmängd: 3 g/m²

Rölleka
Nysört  
Rödklint
Väddklint
Backnejlika     
Solvända
Flockfibbla
Rotfibbla
Åkervädd
Prästkrage
Käringtand
Gökblomster
Tjärblomster
Svartkämpar
Rödkämpar
Brunört
Ängssyra
Bergssyra
Fältvädd
Gullris
Styvmorsviol
      

Vårbrodd
Fårsvingel 
Ängssvingel 
Rödsvingel 
Ängsgröe 

  

Achillea millefolium
Achillea ptarmica 
Centaurea jacea 
Centaurea scabiosa 
Dianthus deltoides 
Helianthemum nummularium 
Hieracium umbellatum 
Hypochoeris radicata 
Knautia arvensis 
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Viscaria vulgaris
Plantago lanceolata 
Plantago media 
Prunella vulgaris
Rumex acetosa 
Rumex acetosella 
Scabiosa columbaria 
Solidago virgaurea 
Viola tricolor 
 

Anthoxanthum odoratum 
Festuca ovina
Festuca pratensis 
Festuca rubra 
Poa pratensis 

ÖRTER

GRÄS

ÄNGSFRÖBLANDNING 
Nr 119 Humleblandning 
- för torr till normalfuktig jord på solig plats med arter 
som gynnar olika humlor och andra insekter vilka 
arter som utvecklas beror på vilken marktyp fröbland-
ningen sås på 

70,0 vikt-% Summa örter   
        

30,0 vikt-% Summa gräs 

Rekommenderad utsädesmängd: 3 g/m²

Klätt
Färgkulla
Stor blåklocka  
Blåklint
Rödklint
Väddklint       
Blåeld  
Gulmåra
Gulsporre       
Humleblomster     
Äkta johannesört
Åkervädd        
Prästkrage
Käringtand
Myskmalva
Kungsmynta
Kornvallmo
Gullviva
Rödblära
Ängsvädd
Mörkt kungsljus 

      

Vårbrodd
Darrgräs
Fårsvingel
Rödsvingel 
 

  

Agrostemma githago
Anthemis tinctoria
Campanula persicifolia
Centaurea cyanea 
Centaurea jacea 
Centaurea scabiosa 
Echium vulgare 
Galium verum
Linaria vulgaris 
Geum rivale 
Hypericum perforatum 
Knautia arvensis 
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus
Malva moschata
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Primula veris 
Silene dioica 
Succisa pratensis
Verbascum nigrum 

 

Anthoxanthum odoratum 
Briza media 
Festuca ovina 
Festuca rubra 

ÖRTER

GRÄS
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BEPLANTEDE FLADER

englandskab | 12680 m2

englandskabet, højt græs
sået med forskellige engblandinger

50% af englandskabet tilsåes 
med nedenstående blanding:

25% af englandskabet tilsåes 
med nedenstående blanding:

25% af englandskabet tilsåes 
med nedenstående blanding:

Englandskabet

ÄNGSFRÖBLANDNING 
Nr 101 Normaläng 
- för torr till normalfuktig jord (ex.vis lera) 

20,0 vikt-% Summa örter  

80,0 vikt-% Summa gräs 

Rekommenderad utsädesmängd: 3 g/m²

Rölleka 
Stor blåklocka  
Rödklint                
Väddklint               
Brudbröd        
Gulmåra 
Humleblomster   
Flockfibbla             
Äkta johannesört        
Slåtterfibbla
Åkervädd                
Sommarfibbla    
Prästkrage              
Svartkämpar     
Rödkämpar               
Gullviva        
Smörblomma      
Höskallra       
Ängssyra        
Rödblära        
Smällglim       
Ängsvädd        

Vårbrodd
Luddhavre
Kamäxing 
Fårsvingel 
Rödsvingel 
Ängsfryle 

Achillea millefolium 
Campanula persicifolia 
Centaurea jacea 
Centaurea scabiosa 
Filipendula vulgaris 
Galium verum
Geum rivale 
Hieracium umbellatum 
Hypericum perforatum 
Hypochoeris maculata 
Knautia arvensis 
Leontodon hispidus 
Leucanthemum vulgare 
Plantago lanceolata 
Plantago media 
Primula veris
Ranunculus acris 
Rhinanthus serotinus 
Rumex acetosa 
Silene dioica 
Silene vulgaris 
Succisa pratensis 

Anthoxanthum odoratum
Helictotrichon pubescens
Cynosurus cristatus 
Festuca ovina 
Festuca rubra 
Luzula multiflora 

ÖRTER

GRÄS

ÄNGSFRÖBLANDNING 
Nr 118 Fjärilsblandning 
- för torr till normalfuktig jord på solig plats med arter 
som gynnar olika fjärilar vilka arter som utvecklas beror 
på vilken marktyp fröblandningen sås på 

20,0 vikt-% Summa örter  
        

80,0 vikt-% Summa gräs 

Rekommenderad utsädesmängd: 3 g/m²

Rölleka
Nysört  
Rödklint
Väddklint
Backnejlika     
Solvända
Flockfibbla
Rotfibbla
Åkervädd
Prästkrage
Käringtand
Gökblomster
Tjärblomster
Svartkämpar
Rödkämpar
Brunört
Ängssyra
Bergssyra
Fältvädd
Gullris
Styvmorsviol
      

Vårbrodd
Fårsvingel 
Ängssvingel 
Rödsvingel 
Ängsgröe 

  

Achillea millefolium
Achillea ptarmica 
Centaurea jacea 
Centaurea scabiosa 
Dianthus deltoides 
Helianthemum nummularium 
Hieracium umbellatum 
Hypochoeris radicata 
Knautia arvensis 
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Viscaria vulgaris
Plantago lanceolata 
Plantago media 
Prunella vulgaris
Rumex acetosa 
Rumex acetosella 
Scabiosa columbaria 
Solidago virgaurea 
Viola tricolor 
 

Anthoxanthum odoratum 
Festuca ovina
Festuca pratensis 
Festuca rubra 
Poa pratensis 

ÖRTER

GRÄS

ÄNGSFRÖBLANDNING 
Nr 119 Humleblandning 
- för torr till normalfuktig jord på solig plats med arter 
som gynnar olika humlor och andra insekter vilka 
arter som utvecklas beror på vilken marktyp fröbland-
ningen sås på 

70,0 vikt-% Summa örter   
        

30,0 vikt-% Summa gräs 

Rekommenderad utsädesmängd: 3 g/m²

Klätt
Färgkulla
Stor blåklocka  
Blåklint
Rödklint
Väddklint       
Blåeld  
Gulmåra
Gulsporre       
Humleblomster     
Äkta johannesört
Åkervädd        
Prästkrage
Käringtand
Myskmalva
Kungsmynta
Kornvallmo
Gullviva
Rödblära
Ängsvädd
Mörkt kungsljus 

      

Vårbrodd
Darrgräs
Fårsvingel
Rödsvingel 
 

  

Agrostemma githago
Anthemis tinctoria
Campanula persicifolia
Centaurea cyanea 
Centaurea jacea 
Centaurea scabiosa 
Echium vulgare 
Galium verum
Linaria vulgaris 
Geum rivale 
Hypericum perforatum 
Knautia arvensis 
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus
Malva moschata
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Primula veris 
Silene dioica 
Succisa pratensis
Verbascum nigrum 

 

Anthoxanthum odoratum 
Briza media 
Festuca ovina 
Festuca rubra 

ÖRTER

GRÄS
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Materialitet & stoflighed
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Perspektiv Fiskerlejet




