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Tillvägagångssätt för analysen

Analysen kommer att delas upp i två olika geo-
grafiska delar. En översiktig del som beskriver 
de möjligheter som finns för fysisk aktivitet i Or-
minges omland. Den andra delen består av en 
mera detaljerad analys som redogör för de cen-
trala delarna av Orminge och dess möjligheter.  
Denna metod är en s.k Kevin Lynch analys som 
redogör för viktiga målpunkter inom området, 
vilka stråk och platsbildningar som är betydel-
sefulla samt vilka barriärer som försvårar för-
hållanderna.
Följden av de båda analyserna kommer att re-
sultera i två separata förslag för respektive nivå. 
För den översiktliga delen kommer dock endast 
en skriftlig del upprättas med genrella förslags-
åtgärder. Medan i den detaljerade delen kom-
mer ett innehållsrikt planförslag redogöras. 

Analys på översiktlig nivå

En klar positiv egenskap är den mängden na-
turreservat och andra grönområden Nacka 
kommun kan erbjuda sina invånare och besö-
kare. En stor variation och spridning av alla na-
turområden gör att man snabbt och enkelt kan 
hitta ett område som passar just dig oavsett 
var du bor i kommunen. Det kan erbjudas allt 
från promenader i lugn och trivsam omgivning, 
till utflykter och vistelse i naturmark av det mer 
äventyrliga inslaget. Möjligheter till mera orga-
niserad träningsform kan ske på olika motions- 
och träningsanläggningar samt idrottshallar 
som finns lokaliserade runt om i kommunen. 

Nacka kommun värnar om sin naturmark och 
idrottsverksamhet och lyfter fram den som goda 
egenskaper för dess invånare. Dessa egenska-
per är självklart goda ur hälsosynpunkt och kan 
inspirera och främja till ett fysiskt aktivt och so-
cialt liv.

När det finns en massa naturområden och 
andra idrottsanläggningar gäller det att förvalta 
och göra dem så användarvänliga som möjligt. 
Nacka kommun skulle kunna förbättra sina om-
råden och göra dem än mera tillgängliga. Om-
rådena i sig håller en relativt hög standard, dä-
remot kan problem och otydligheter uppstå hur 
man ska ta sig till och från dessa områden samt 
hur de ska angöras. 

Viss skyltning och information om och till de oli-
ka områdena är på vissa fall något bristfällig.

De stora vägarna som löper rakt igenom kom-
munen blir tydliga barriärer för boende att ta 
sig förbi. Då naturområdena är jämt fördelade 
på båda sidor om vägarna är det mycket folk 
som vill kunna ta sig till andra sidan vägen. Då 
Värmdöleden håller motorvägstandard är det 
förbjudet att korsa vägen annat än vid plan-
skilda vägkorsningar eller utmärkt överfart eller 
undergång. Med få anatl under- och övergång-
ar  blir det i många fall bekvämare att ta bilen 
för att nå sitt mål. Väl framme vid naturområ-
det finns det begränsat med parkeringsplaster. 
Det ska tilläggas att parkeringsbristen är främst 
vid naturområdena och inte vid idrottsanlägg-
ningarna. En annan faktor som också påverkar 
är den mängd sjöar och farleder som finns i 
kommunen och skapar i detta fall barriärer och 
tvingar folk till omvägar för att nå sin målpunkt.

Det som saknas och är en brist i kommnen är 
ytor för spontana möten och aktiviteter. Detta är 
ytor och platser som inspirerar till fysisk aktivi-
tet och ökad social kontakt. Det finns fåtal ytor i 
kommunens tätorter som inbjuder till detta. 

De allmänna lekplatserna och andra lekytor är i 
stora drag slitna och ålderdomliga.
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Avgränsning av planområde 

Planområdet som jag valt att förbättra håller sig 
till de mest centrala delarna av Orminge. Pla-
nområdet är 0.2 ha till ytan och består av en 
blandad centrumbebyggelse.
Jag anser att hela det västra bostadsområdet 
håller unika och värdefulla kvalitéer och har där-
för lämnats för förändring. Grönområdena mel-
lan bostadshusen är också värdefulla och bör 
förskonas för exploatering. Med den problem-
formulering som ställs inledningsvis av arbetet 
anser jag att det är just i de centrala delarna av 
Orminge som en förändring måste ske för att 
förbättra och underlätta för fysisk aktivitet.  
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Likväl som för resterande Nackainvånare har 
befolkningen i Orminge god tillgång till skog och 
naturområden. Det område som ligger närmast 
och är mest tillgängligt är naturområdet Skarp-
näs som lämpar sig väl för promenader, löpning 
och utflyktsmål (ingående beskrivning av områ-
det görs i bilaga). En god egenskap med detta 
naturområde är att det är lättillgängligt med 
gång och cykelväg för invånarna i Orminge, 
men även för tillresta besökare. En strategiskt 
placerad busshållplats i områdets utkant skapar 
möjlighet för många att utnyttja området. Däre-
mot saknas tydliga entréer till området, då det 
endast finns mindre anslutande stigar som är 
dåligt belysta. I övrigt finns endast knapphän-
dig information om områdets storlek, topografi 
och annat. Väl inne i området finns markerade 
stolpar som talar om att du befinner dig på Boo-
leden.

Det mest negativa för Orminges befolknig an-
ser jag vara att det saknas ytor för möten, lek 
och trivsam vistelse i det offentliga rummet 
inom centrala Orminge. Avsaknaden av ett of-
fentligt torg eller andra tydliga mötesplaster för-
svårar för människor att vistas och trivas ute. 
Mängden vägar och den klara bildominansen 
som råder i Orminge centrum gör miljön mindre 
trivsam och svårorienterad för människan. De 

mesta av lek- och idrottsplatser som finns kring 
centrum är i dagsläget ålderdomliga och slitna, 
likväl saknas områden för spontana aktiviteter.
I dagsläget finns det en tydlig gräns för var 
bostäder och service finns. Inom det stora bo-
stadsområdet väster om Orminge centrum finns 
i princip enbart bostäder och i Orminge centrum 
finns endast serviceanläggningar och inga bo-
städer. När Orminge centrum stänger sitt utbud 
för kvällen upphör de flesta målpunkter som an-
nars är förlagda hit under dagen. Området by-
ter snabbt skepnad och förvandlas till en ödslig 
och tom plats. På senare tid har det förekommit 
skadegörelse och annan vandalism i Orminge 
centrum under kvällar och nätter. Detta nämner 
Jan Landström som jobbar med brottsförebyg-
gande åtgärder på Nacka kommun. 

Busstarfiken är väl använd men fungerar inte 
optimalt i Orminge centrum. De olika busshåll-
platsen är placerade på båda sidor utmed med 
Kanholmsvägen. Folk som utnyttjar kollektivtra-
fiken korsar sedan Kanholmsvägen lite överallt 
med tanke på att det saknas tydliga övergångs-
ställen och förhållningssätt för hur du ska röra 
dig till och från platsen. Vägen som dessutom 
är enkelriktad för biltrafik gör trafiksitationen nå-
got förvirrad och komplicerad för bilister. De vä-
derskyddade hållplatserna är begränsade och 

räcker inte till alla som vill använda sig av dem 
vid behov. Cykelparkeringarna är i dagsläget 
undermåliga och något svåra att nå på grund 
av den något röriga trafiksituationen som råder 
över platsen. Busshållplatsen i Orminge är en 
viktig målpunkt och behöver förbättras och gö-
ras mera tilltalande.  

Att tillföra bostäder och andra kommersiella 
verksamheter i olika delar av centrala Orminge 
skulle kunna ge bättre förutsättningar för ett 
jämnare folkliv över dygnet. Samt skapa bra 
förutsättningar för människan att vistas i det 
offentliga rummet i form av torg, mötesplas-
ter, händelserika, spännande stråk och miljöer 
för alla åldrar. Dessutom finns outnyttjade na-
turkvaliteér nära centrum i form av Sarvträsk, 
täta skogspartier och höjdskillander som skulle 
kunna användas på ett bättre sätt. 
För att skapa en tryggare och säkrare miljö är 
det viktigt att få dit folk som upphåller och rör 
sig över platsen. Människan måste återfå bety-
delse för Orminge centrum.  

Analys på detaljerad nivå
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Barriärer

De barriärer jag iakttagit vid de olika invente-
ringstillfällena för de centrala delarna av Or-
minge är främst de olika vägarna som ofta är 
svåra att passera som gående på ett tryggt och 
säkert sätt. Avsaknaden av tydliga övergångs-
ställen och den trafikerade Kanholmsvägen gör 
det svårt för gående att passera vägen på ett 
säkert sätt. 
Andra barriärer är de topografiska höjdskillna-
derna som ofta är skogsbeklädda kullar och 
återfinns i olika delar av centrala Orminge. Det-
ta skapar svårigheter i att förflytta sig mellan 
vissa punkter, samt att de kan upplevas som 
otrygga och kusliga att passera under kvälls- 
och nattetid.

Sedan bildar vissa av de centrala byggnader-
na barriärer i form av deras utformning. Flera 
av dessa byggnader är försedda med  få an-
tal entreér, samt höga och långa fasader vilket 
gör det svårt att ta sig förbi eller komma runt.  
Ormingehusets solida kropp gör det svårt att 
korsa och man tvigas till långa omvägar för att 
ta sig förbi. Parkeringshuset norr om centrum-
parkeringen har få och otydliga entreér och en 
stängd fasad  

Mensättravägen är en barriär både i form av 
mycket trafik och topografiska skillnader

Kanholmsvägens brister med tydliga övergångsställen 
och täta trafik gör det till en barriär för de gående

Hantverkshuset är utformat med få och un-
dangömda entréer ut mot Kanholmsvägen. De 
servicebutiker och restauranger som finns i 
byggnadens södra del ligger undangömda och 
planskillda från Kanholmsvägen.
Den gamla bostadslängan till sjukhuset som 
ligger intill Ormingehuset är nästan 200 m lång 
och det finns endast en genomgång i denna 
byggnad. Denna undergång är något mörk och 
trång och kan upplevas som otrygg och osäker 
under dygnets mörka timmar.  

Lång stängd fasad 
utgör en form av 
barriär

Målpunkter

Barriär

Stråk

Platsbildningar
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Målpunkter

De målpunkter jag har lyckats identifiera är 
till stor del samlade och koncentrerade till Or-
minge centrum. Centrumhuset med dess utbud 
av livsmedel och annan service utgör en själv-
klar målpunkt för Ormingebefolkningen.
En annan viktigt plats är busshållplatsen 
som finns längs Kanholmsvägen och trafike-
rar många olika busslinjer. Idag använder sig 
många resenärer av kollektivtrafiken i Orimnge 
för att ta sig in mot Nacka och Stockholm. Bus-
sarna är i dagsläget överbelastade och kapaci-
teten räcker inte till under dygnets mest inten-
siva perioder. 
 
Ormingehuset med sitt blandade utbud av 
service, skola, arbetsplatser och vårdcentral 
är också en viktig målpunkt som sysselsätter 
många människor.

Den stora pendlarparkeringen används flitigt 
och är i regel fullbelagd varje dag. Det finns ett 
uttalat behov att utöka platserna då inte alla bi-
lister får plats att parkera. Situationen kommer 
säkerligen förvärras då man räknar från kom-
munens sida med en befolkningsökning inom 
den närmaste framtiden. 

De olika skolorna och idrottsanläggningarna 
runt centrum utgör också målpunkter för Or-
minge. 

Centrumhuset utgör en viktig målpunkt i Orminge 
centrum

Mycket folk rör sig till och från busshållplatsen 
varje dag

Pendlarparkering är ofta fullbelagd

Hantverkshuset med livsmedelsbutik och oli-
ka restauranger blir en målpunkt. Sedan finns 
busshållplatsen lokaliserad precis framför den-
na byggand, vilket innebär att det samlar sig 
många människor där dagligen.

Målpunkter

Barriär

Stråk

Platsbildningar
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Stråk

Trots att det råder en tydlig bildominas i centra-
la Orminge finns det ändå mycket folk i rörelse 
mellan de olika målpunkterna. Många av strå-
ken har sin start eller målpunkt kring centrum-
huset. Mellan busshållplatsen som finns längs 
Kanholmsvägen och centrumhuset passerar 
många människor dagligen, men det saknas en 
tydlig och klar väg att följa mellan dessa mål-
punkter. Folk korsar den trafikerade Kanholm-
vägen och fortsätter över parkeringen mellan 
parkerade bilar för att nå sin målpunkt.  
Den dominerade gång- och cykelbron över 
centrumparkeringen utgör ett tydligt stråk för att 
antingen ta sig bort mot serviceverksamheter i 
Hantverkshusets övre del eller bort till bostads-
området öster om Mensättravägen. 
Det rör sig mycket folk på gång och cykelbanor-
na i bostadsområdet väster om centrumbygg-
naden. Utmärkande stråk finns mellan Orming-
ehallen och centrumhusets övre entréplan. 
Längs med Edövägen och centrumhusets en-
tréplan finns ett utpräglat stråk. Ett annat tydligt 
stråk är centrumhusets södra entré i det övre 
entréplanet bort mot centrumparken och förbi 
den nedlagda Nybackaskolan.
Det rör sig även folk längs med hela Kanholms-
vägen mellan Ormingehuset och bort mot cir-
kulationsplatsen vid Statoilmacken.

Folk rör sig mellan busshållplatsen och centrumhuset

Många från västra bostadsområdet kom-
mer till centrumhuset längs detta stråk

Viktig koppling 
mellan centrum 
och östra bostad-
sområdet

Mellan Ormingehu-
set och den långa 
bostadslängan rör 
det sig mycket folk

Målpunkter

Barriär

Stråk

Platsbildningar
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Platsbildningar och mötesplatser

I Orminge finns det få tydliga platser för offent-
liga möten. Då stora delar av centrum består 
av parkeringsplaster och vägar blir människan 
underordnad och hamnar i bakgrunden för alla 
bilar. Det saknas ett tydligt torg med möjlighet 
för att uppehålla sig på eller för att arrangera 
olika evenemang. Dock är det mycket folk som 
stannar upp för prata eller invänta bekanta, 
detta sker ofta längs något stråk kring centrum-
huset.

Däremot finns det flera mindre platsbildningar 
som ofta blir platser för spontana möten. Dessa 
plaster finns vid de olika entréerna till centrum-
huset. Längs stråket från den gamla Nybacka 
skolan och folkets hus samlas det ofta folk för 
att samtala och mötas.

På den stora ytan mellan Ormingehuset och 
den långa bostadslängan samlas folk för att  
prata och träffas.       

Stråket från västra bostadsområdet mynnar ut i en plats-
bildning framför entrén till centrumhuset och Svenska 
kyrkan

Framför centrumhuset i gatunivå samlas människor

Spontana möten och aktiviter kan uppstå mellan Ormingehuset och den långa bostadslängan. 
Platsen är dock sliten och i behov av en upprustning

Målpunkter

Barriär

Stråk

Platsbildningar
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För den översiktliga delen av Orminges omland 
berörande förutsättningar för fysisk aktivitet 
finns det väldigt goda utgångspunkter. Nacka 
kommun har ett rikt och kvalitativt utbud av oli-
ka naturområden och andra idrottsmöjligheter. 
Inga större förändringar behöver därför göras. 
Däremot kan mindre åtgärder genomföras som 
är viktiga för att förbättra helheten. En konse-
kvent och entydig skyltning för alla naturområ-
den. Information och mer välkomnande entréer 
saknas över vissa områden. 
Offentliga mötesplatser och ytor för spontana 
aktiviteter måste få en större betydelse.  

Sammanfattning av analys

Berörande Orminge centrums del finns flera åt-
gärder som kan förbättra området i sin helhet. 
Främst handlar det om att försöka återinföra 
människans betydelse i centrum. Ordna upp 
busstrafiken och dess struktur, så att den fung-
erar på ett effektivt och säkert vis. Sedan blir 
en vikig del att skapa en större mångfald över 
Orminge centrum. Införa en blandning med 
flera olika funktioner. Det kan göras genom att 
skapa bostäder i centrala delar, skapa plats för 
arbetstillfällen och annan service i centrum. För 
att sedan människan ska trivas i denna miljö 
måste mötesplatser, attraktiva stråk upprättas. 
Då skapas bättre förutsättningar för ett socialt 
fungerande stadsliv och man inspirerar och 
uppmuntrar befolkningen i Orminge till ett mer 
fysiskt aktivt liv.
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Tankar om förslaget

Mitt planförslag bygger på att försöka tillskapa 
ett varierande men sammanhänagande om-
råde som ska underlätta och inspirera för vis-
telse och rörelse i stadsrummet. Det ska finnas 
utrymme för alla åldrar att vistas och trivas i 
centrala Orminge. Tanken är att det sociala per-
spektivet ska få en betydande roll för Orminge 
centrum. När man planerar för ett socialt per-
spektiv underlättar man dessutom för en ökad 
fysiskt aktivitet och hälsoinspirerande miljö.   
Då förutsättningarna är väldigt goda för fysisk 
aktivitet kring Orminge med flertalet naturreser-
vat och promenadslingor, riktar sig förändring-
arna mot de centrala delarna av Orminge.  

Min ambition har varit att ta till vara på de vik-
tiga stråk och målpunkter som redan finns i Or-
minge idag. Jag har även försökt förädla och 
förstärka dem och göra dem mer trivsamma 
och spännande att vistas på genom bl.a. olika 
rumsbildningar i varierade storlekar. Förtydliga 
kopplingar mellan viktiga målpunkter och göra 
det säkert och enkelt för människan att ta sig 
mellan dessa platser. Jag har dessutom försökt 
ta tillvara på de kvaliteter som finns, men även 
lyfta fram de kvaliteter som inte har fått ge nå-
gon plats i stadsrummet tidigare. Det handlar 
bland annat om soliga platser, vattenområden 
som är undangömda och svårtillgängliga. 

En förutsättning för att skapa mera liv och rörel-
se har varit att exploatera de centrala delarna 
av Orminge och skapa fler målpunkter genom  
en blandning av bostäder, verksamheter och 
annan kommersiell service. En större konti-
nuitet med genomströmning av folk i Orminge 
centrum samt ett rikt utbud av service anser 
jag kunna ge bättre möjligheter. Detta hjälper 
dessutom till att öka tryggheten och säkerheten 
för centrum som i dagsläget försämras under 
kvälls- och nattetid.
En av de viktigaste målpunkterna i Orminge 
centrum är busshållplatsen. Denna plats har 
jag försökt förtydliga samt göra den mera lättill-
gänglig att orientera sig från och till. Dessutom 
har en generös cykelparkering uppförts för att 
underlätta för aktiv transport till och från håll-
platsen.
Bristen på ytor och platser för lek och spontana 
aktiviter har jag tillgodosett med ett varierat ut-
bud av nytänkande lösningar och platser.    

Jag har försökt göra mera frerfunktionell stads-
del av Orminge centrum och tillfört fler varie-
rande och händelserika stråk samt spännande 
miljöer i stadsrummet.

Genom detta planförslag skapas även bra för-
utsättningar för att vända en negativ folkhäl-
sotrend med höga BMI-värden och fetma som 
råder i Nacka kommun. 
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Det är inte helt enkelt att skapa bättre förutsätt-
ningar för ett området som redan fungerar rela-
tivt bra. Med de enorma kvalitativa utbudet av 
natur- och vattenområden som återfinns runt 
om i kommunen och skapar goda förutsättning-
ar för att människan ska kunna välja en aktiv 
livsstil. Det tillsammans med att kommunen har 
ett starkt och populärt idrottsintresse förstäker 
möjlighterna till aktivt och hälsosamt liv.

De förbättringar som jag anser vore angelägna 
att göra är att man bör uppföra enhetlig skylt-
nig för både gående och cyklister samt för bilar 
från lämpliga vägar och platser till de olika na-
turområdena runt om i kommnuen. Vad gäller 
skyltning för gående och cyklister är det viktigt 
att visa avståndet till sin målpunkt under resans 
väg. Passager som förbinder betydelsefulla 
naturområdena och bostadsområdena bör ses 
över, folk ska inte behöva gå långa sträckor 
för att nå ett naturområde oavsett om det finns 
på andra sidan en större väg. Viktigt är även 
att belysningen är så pass god att ingen ska 
behöva känna sig otrygg och osäker när dom 
vistas eller rör sig mellan olika målpunkter och 
områden. 
Väl framme vid platsen bör man mötas av en 
tydlig entré som visar att man kommit fram till 
området och gärna kunna läsa om områdets 
innehåll, omfattning och användning.

Under mitt arbete har jag mest besökt Orminge 
centrum samt Nacka centrum och skapat mig 
en uppfattning av dess stadsstruktur och soci-
ala liv. De brister som jag påpekar för Orminge 
centums del med få ytor för möten, vistelse och 
spontana aktiviter gäller även till viss del för 
Nacka centrum.  
För att ge bättre förutsättningar för en mer aktiv 
livsstil och starkare social tillvaro i samhället är 

det viktigt att det finns ytor och platser i det of-
fentliga rummet där det kan uppstå spontana 
möten, spontana aktiviteter eller bara möjlighet 
till att uppehålla sig på. Det är viktigt att pla-
nera ur ett mänskligt perspektiv och inte låta 
bilar och andra fordon dominera stadsmiljön. 
Lyfta fram gång och cykeltrafik som självklara 
transportmedel är en grundförutsättning för att 
människan ska välja en aktiv livsstil.

Förslag till åtgärder på en översiktlig nivå
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Det lämnas alltså i denna översiktliga del inga 
konkreta planförslag till förändringar, utan bara  
mindre generella åtgärdsförslag. Eftersom det  
i dagsläget fungerar relativt bra på en översikt-
lig nivå samt att uppgiften hade blivit svår att 
begränsa och blivit rimlig för arbetets storlek.  
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Förslaget har delats upp i 4 olika delar för att få 
en enklare redovisningsform, då varje del har 
sin unika prägel. Självklart är de olika delarna 
integrerade med varandra.

1. Busshållplatsen och centrala torget 
    I denna del förankras centrumhuset med en
    ny  busshållplats och ett nytt attrakraktivt
    torg skapas där emellan.

2. Stadsradhus
    Gamla skolan ersätts med bostäder i form
    av stadsradhus och kompletterande flerbo-
    stadshus

3. Ny stadsdel
    En stor omvandling för denna delen av 
    Orminge. Gamla verksamheter får nya loka-
    ler och det tillskapas flera ytor för spontana
    aktiviteter, möten och trevliga stråk att vistas
    på.  

4. Centrumparkeringen
    Den gamla centrumparkeringen får ett nytt 
    utseende och ramas in med ny bebyggelse

Planförslag på en detaljerad nivå

1

2

3

4
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Ny 
bebyggelse

Befintlig 
bebyggelse

Ny lekplats

Trädäck

0 150 300 m

400 m0 200m
Målpunkter

Barriär

Stråk

Platsbildningar

Här kan man se en jämförelse mel-
lan analyskartan och det tilltänkta 
förslaget över centrala Orimge

Hela planförslaget
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bussterminal och centrala torget
Denna plats utgör kärnan i området för Or-
minge centrum och är därför mycket viktigt att 
den fungerar på ett tillfredställande sätt. Buss-
hållplatsen flyttas från Kanholmsvägen som 
öppnas upp för trafik i båda riktingarna. Vä-
gen smalnas av något och parkeringar uppförs 
längs med hela gatan allt för att göra den mer 
stadsmässig och tillgänglig. 
En ny busshållplats med åtta bussfickor loka-
liseras norr om dagens pendlarparkering. Ett 
mindre resecentrum uppförs i anslutning till 
busshållplatsen och får en utforming som tyd-
ligör kopplingen mellan busshållplatsen och 
centrumhuset. Det skapas generösa ytor för 
sittplatser och ett 50 tal cykelparkeringar som 
underlättar för folk att cykla till busshållplat-
sen istället för att ta bilen. Till den nya buss-
hållplatsen skapen en ny in- och utfart direkt 
ut mot Mensättravägen. Den nya utfarten gör 
det möjligt för bussarna att undvika att köra 
sista sträckan av Kanholmvägen för att senare 
kunna ta sig ut mot Mensättravägen. Ingen ge-
nomfartstrafik för bilar blir tillåten på den nya 
busshållplatsen, infarten blir endast tillåten för 
de bilar som ska ut eller in till parkeringshuset. 
Platsen utformas så att gångtrafikanter säkert 
och enkelt kan nå alla bussar med hjälp av tyd-
liga övergångsställen och upphöjda trottoarer.

Den gamla pendlarparkeringen ersätts med ett 
modernt parkeringshus i tre våningar och kom-
mer inrymma ca 500 platser mot dagens 200 
platser. Parkeringshuset kan utnyttjas av  såväl 
pendlare med kollektivtrafiken, som besökare 
till Orminge centrum och boende i närheten 
samt för eventuella framtida tunnelbanerese-
närer.
Parkeringshuset får en utfart mot Mensättra-
vägen och det uppförs ett mindre antal parke-
ringsplaster på baksidan av parkeringshuset 
som lämpar sig för av- och påstigande resenä-
rer från kollektivtrafiken.  

Lekplats som utnyttjar höjsskillnadenSkateboardpark i modern utformningModernt parkeringshus

Området där dagens panncentral finns ersätts 
med nya bostäder. Fyra mindre flerbostadshus 
uppförs på höjden på motsatt sida av parke-
ringshuset. Nedanför placeras en kommersiell 
byggnad som i framtiden skulle kunna fungera 
som tunnelbanestation. Mellan dessa byggna-
der placeras en ny lekplats med urbant tema. 
Tanken är att utnyttja den topografiska höjd-
skillnaden genom att placera bl.a. skateboard-
avdelning och klättervägg där det lämpar sig. 
Även andra lekmöjligheter etableras. Området 
blir placerat där det rör sig mycket folk och kan 
därmed skapa en arena av fysisk aktivitet samt 
liv och rörelse. Lekområdet förses med sittplat-
ser för att kunna beskåda utövarna. Närheten 
till Folkets hus gör att området kan utnyttjas av 
många besökare. 
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Ett nytt torg uppförs på den stora centrumpar-
kering som delas upp i mindre delar. Platsen får 
en annan typ av markbeläggning och förskönas 
med trädplanteringar och sittplatser i attraktiva 
lägen. Den stora gång och cykelbron som lö-
per tvärs över parkeringen förses undertill med 
belysning för att belysa torget samt att effektivt 
leda folket mellan målpunkterna. Kanholmsvä-
gen förses med ett brett och tydligt övergångs-
ställe. Kopplingen mellan centrumhuset och 
busshållplatsen blir tydligare samt att det blir 
enkelt och säkert att ta sig mellan målpunkter-
na.
Passagen under Edövägen förbättras genom 
ny belysning samt nytt material på väggarna 
som försvårar för grafittimålning och annan 
vandalism. Tunneln får ett ljusare intryck och 
kommer upplevas tryggare och säkrare.

Illustration över det nya centrumtorget
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Parkering 
      5 m

Gång- och 
cykelbana 
      2.5 m

Körbana
    7 m

Parkering 
2.5 m

Gång- och
cykelbana
    3 m

Sektion över södra Kanholmsvägen

Illustration över den nya 
bussterminalen
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Nytt parkeringshusNya bostäder

Ny bussterminal

Ny utfart för bussar

Kanholmsvägen smalnas av och
parkering samt träd uppförs längs 
vägen

Nytt torg med en tydlig koppling 
till bussterminalen

Ny lekplats med utrymme 
för skateboard och annat.

Kommersiell byggnad som lämpar 
sig för en framtida tunnelbanestation 

Ny 
bebyggelse

Befintlig 
bebyggelse

Ny lekplats

Trädäck

0 150 300 m

0 100 m50

Tunnel blir ljusare och får 
nytt material på väggar

Cykelparkeringar och 
sittplatser

Ny terminalbyggnad 
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stadsradhus

Den nedlagda skolan rivs och ersätts med 
moderna stadsradhus. Dels uppförs 5 mindre 
flerbostadshus i maximalt fyra våningar i mo-
dern tappning, allt för att smälta in med befintlig 
bebyggelse i söder. Ett 20-tal stadsradhus lo-
kaliseras på höjden bakom centrumhuset. Hu-
sen placeras med mindre förskjutningar för att 
skapa en varierad utformning. Området angörs 
från Edövägens vändplan. Det gamla parke-
ringshuset på Edövägen ersätts med ett nytt 
som får verksamhets- och butiksytor i bottenvå-
ning ut mot Edövägen. Området förbinds med 
gång- och cykelväg som dessutom binder ihop 
Edövägen med Utövägen. Natur och gräsytor 
sparas runt om byggnadena. Den tomma gräs-
ytan väster om folkets hus förses med en ny 
lekplats. Lekplatsen hamnar dessutom intill det 
viktiga gång- och cykelstråket mellan centrum-
huset och centrumparken som är välanvänt.   
Området kommer få ca 60 nya bostäder i ett 
ytterst centralt läge, lokaliseringen bakom cen-
trumhuset gör ändå att området ligger relativt 
lugnt och skyddat.

Inspiration för bostäder bakom centrumhuset  
                              (bildkälla: www.nässjö.se)

Körbana
    6.5 m
 

Parkering
    2.5 m
 

Körbana
    6.5 m
 

Gång- och
cykelbana
    2 m
 

Trottoar
    2 m
 

Sektion över Edövägen
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Mindre flerbostadshus 
i max 4 vångingar

Stadsradhus 

Ny gång och cykelväg som 
förbinder området bättre

Ny parkering längs 
Edövägen

Ny 
bebyggelse

Befintlig 
bebyggelse

Ny lekplats

Trädäck

0 150 300 m

0 100 m50

Trädplantering längs 
Edövägen

Sparad grönyta

Ny lekplats
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ny stadsdel 
Här sker den största förändringen och områ-
det får ett nytt utseende och utformning. Både 
Ormingehuset och den långa tillhörande bo-
stadslängan ersätts med nya byggnader. De 
befintliga verksamheterna kommer inrymmas i 
nya lokaler på olika platser i området. Området 
kommer få fler byggnader till antalet i varieran-
de storlek. Med fler byggnader skapar man en 
variation i utformningen och miljön blir på så vis 
mer spännande. Området var tidigare endast 
möjligt att angöras från ett fåtal olika håll, med 
den nya utformningen ökar möjligheterna. Om-
rådet kommer att få en karaktär av en mindre 
stadsdel med en blandad funktion av bostäder, 
arbetsplaster och serviceutbud. En mängd oli-
ka lekytor och torgbildningar kommer dessutom 
att förgylla området. 

Det viktiga stråket mellan centrumhuset och 
Ormingeskolan samt bostäderna längre bort 
tydliggörs och förstärks med hjälp av bred 
gång och cykelväg, trädplanteringar och belys-
ning som letar sig fram till ett nytt torg. Det nya 
torget sträcker sig från skolans spetsiga gavel 
bort mot en ny trappa på motsatt sida. 

Torget kommer att ramas in med hjälp av kring-
liggande byggnader. Ytan för torget är relativt 
stor och kommer därför delas in i mindre rums-

Sittplatser i soliga lägen

bildningar med hjälp av markbeläggning, träd-
planteringar och olika sittplatser. I torgets norra 
del kommer en mängd träd planteras i en for-
mation som förstärker stråkens olika riktingar. 
I mitten av torget placeras bänkar och andra 
sittmöjligheter och skapar en samlingspunkt. 
Torget kan även angöras från både öster och 
väster genom breda gångpassager. 
Många människor passerar torget för att ta sig 
vidare till olika målpunkter i området, vilket ger 
goda möjligheter för att platsen ska fungera 
som ny en social plats i Orminge. Läget gör 
det även gynnsamt för uteserveringar i byggna-
denas bottenvåningar med många människor 
i rörelse, goda solmöjligheter, samt händelse-
rikt folkliv med närheten till lekplatser och den 
nya idrottsplanen. De olika företagen som idag 

finns i Ormingehuset får nya lokaler kring det 
nya torget.

Kanholmsvägen förlängs för att kunna försörja 
den nya skolan samt de 3 nya flerbostadshu-
sen längre bort mot Sarvträsk. Dessa byggna-
der uppförs i max 4 våningar och värdefull natur 
sparas kring bostäderna. Vatten från Sarvträsk 
leds in bakom husen bort mot simhallen och 
där emellan anläggs en mindre park för lek och 
vistelse. Vattenområdet tar även hand om dag-
vattnet då platsen har områdets lägsta punkt.  
Det ringa avståndet från bostäderna i centrum 

Tänkbar bebyggelse vid Sarvträsk
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Rutschkana längs med trappan

Slingrande trappa kan fungera även 
fungera som sittplatser i stadsmiljön 

gör att parken lämpar sig väl för både de bo-
ende och besökare till Orminge och kan klas-
sas som en lokalpark som finns inom 200 me-
ter från bostaden enligt Boverkets skrift ”Gröna 
områden i planeringen” .  
En ny väg dras för att förbinda Kanholmsvägen 
med Edövägen samt för att nå torget och dess 
kringliggande bebyggelse. Parkeringsplatser 
varvat med trädplanteringar placeras utmed 
gatorna för att man enkelt ska kunna nå verk-
samheterna. Annan parkering sker i underjor-
diskt parkeringsgarage som byggs under ett 
par olika byggnader.     
Bakom dagens parkeringshus som finns mitt 
emot centrumparkeringen öppnar platsen upp 
sig för att tydligöra stråket mellan centrumhuset 
och Ormingeskolan. Den nya byggnaden får ett 
välkomnande intryck till platsen och stråket. En 
stor slingrande trappa tar upp höjdskillnaderna 
och förtydligar stråket med en ny byggnad som 
öppnar upp platsen. En rutschkana placeras i 
ena kanten av trappan som gör att barn kan ta 
en mer kreativ väg. Rutschkanan blir ett lekfullt 
och nyskapande inslag i stadsmiljön. 
Trappan utformas även så att den blir handi-
kappvänlig genom inbyggda ramper. Hissanord-
ning kan även uppföras i närliggande byggnad. 
Sedan skapar utformingen av trappan mängder 
med sittmöjligheter i soligt läge och en bra plats 

till att beskåda folk vid den nya lekplatsen som 
placeras bakom byggnaden och ersätter par-
keringsgaraget. Lekplatsen får ett urbant tema 
med nya och kreativa lekmöjligheter. Intill lek-
platsen uppförs en mindre fotbollsplan (Kulan) 
som även kan alterneras som basketplan. 
De flesta av byggnaderna kommer ha någon 
form av butik eller verksamhet i bottenvåningen 

Nya inspirerande lekplats 

Lekplats i urban miljö

Handikappanpassad trappa med inbyggd ramp
(bildkälla: Tidskriften Sten)
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för att sedan fyllas på med kontor och bostäder. 
Byggnaderna kring det nya torget får en blan-
dad funktion, vilket ger bättre förutsättningar för 
att området ska befolkas under en större del av 
dygnet och kan därmed upplevas som tryggare 
och säkrare.
Parkeringshuset som ligger vid centrumparke-
ringens kortsida ersätts med en ny byggnad 
innehållande restauranger och butiker i botten-
våningen och angörs från Edövägen. I de övre 
våningarna inryms bostäder. Det andra parke-
ringshuset som ligger längre upp på Edövägen 
ersätts med ett nytt, samt inryms verksam-
hetslokaler i bottenvåningen ut mot Edövägen. 
Gatan får en mer stadslik karaktär med parke-
ringsplatser och trädplanteringar. 

Gymnasieskolan får en ny stor lokal i torgets 
ena ände samt en stor lekyta ned mot Sarvträsk. 
En basketplan placeras framför skolan som kan 
utnyttjas av andra när skolan stänger sin verk-
samhet för dagen. Lekplatsen vid skolan och 
närheten till Sarvträsk får ett naturtema och  det 
sparas värdefulla träd och buskar. Lekplatsen 
är tänkt att tåla tuffare tag och slitage genom 
robusta och tåliga material. En basketplan upp-
förs intill skolan samt möjlighet att måla grafitti 
på slingrande betongelement. Formationen av 
betongelementen ska efterlikna en orm och 
ju mer som målas destå oftare ömsar ormen Inspirationsbild på trädäck för promenad runt Sarvträsk

skinn. Lekplatserna kan utnyttjas av såväl bo-
ende i närheten som för eleverna i Orminge-
skolan och då även fungera som pedagogisk 
undervisning.
En parkeringsplats uppförs i slutet av den för-
längda Kanholmsvägen, som kan utnyttjas av 
skolans personal och boende andra sidan vä-
gen. 

Den befintliga parkeringsplatsen ersätts med 
ny simhall med tillhörande byggnader. Nya par-
keringsplatser uppförs för att förse både sim-
hallen och bostäder i närheten. 

Sarvträsk förses med ett trädäck som kan ta dig 
runt hela vattenområdet. Utmed stråket place-

Promenadstråk under kvällen

Trädäck med attraktiva sittplatser



101

Lekplats med naturlig inslag

ras sittplatser i attraktiva och skyddade lägen. 
Trädäcket kan angöras från flera olika håll från 
den nya stadsdelen. Det skapas mindre öpp-
ningar ned till vattnet för att underlätta för djur 
att komma åt vattnet. Det nya trädäcket skulle 
kunna ingå som en del av konceptet ”lugna pro-
menaden” för Orminge, där man försöker ska-
pa en trivsam promenadslinga som är speciellt  
anpassad för äldre genom en lättillgänglig och 
händelserik slinga med flera sittlplatser. 
Det uppstår en mindre torgbildning där flera av 
gång- och cykelvägarna möts. Sittplaster, träd-
plantering och en annan markbeläggning för-
gyller platsen mellan Ormingehallen och nya 
skolan.   
Stadsförvandling är tänkt att göra området nytt 
och spännande. Skapa flera olika möjligheter 
till lek och spontana mötesplaster samt göra 
stråken så trivsamma och händelserika som 
möjligt.

Gång- och
cykelbana
      2.5 m

Gång- och
cykelbana
      2 m

Körbana 
      7 m

Gräs
 2 m

Sektion över norra Kanholmsvägen

Illustration över  
Sarvträsk och ny 
skolgård
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Illustration över öppningen mot det 
nya torget från centrumparkeringen

Illustration över trappan och 
näridrottsplsatsen “Kulan”
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Större kontorsbyggnad 
med parkeringsgarage

Nya bostäder 

Ny simhall

Kommersiell byggnad med 
kontor och butik/
restauranger i bottenvåning

Fotbollsplan  “Kulan”

Trappa som fungerar som 
sittplats och mötesplats 
intill torget och lekytor

Ny skola med 
generösa lekytor

Byggnad med blandad 
verksamhet och bostäder

Nytt trädäck runt Sarvträsk och kan 
fungera som en del av 
“Lugna promenaden” kring Orminge

Mindre torgbildning

Sköna sittplatser i 
soligt läge

Ny 
bebyggelse

Befintlig 
bebyggelse

Ny lekplats

Trädäck
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Ny anlagd park som dess-
utom tar hand om dagvatten

Nytt parkeringshus

Basketplan

Nya bostäder med 
underjordiskt garage

Ny stadsgata

Pedagogisk lekplats för 
dagis och skolan

Slingrande betongmur som 
tillåter grafittimålning
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centrumparkering
Den stora centrumparkeringen delas upp i tre 
mindre delar istället för en stor sammanhäng-
ande parkeringsyta. Detta görs med hjälp av 
en skiftning i markbeläggning, med trädplan-
teringar och stråk för gående. De nya stråken 
förbinder viktiga målpunkter kring centrum.  
Stråket som förbinder centrumhuset med den 
nya stadsdelen i norr kommer att breddas och 
markbeläggningen framför centrumhuset kom-
mer att förtydliga stråket. Byggnaden norr om 
parkeringen får ett välkomnande utformning 
och det blir ytterligare en mindre rumsbildning 
mellan  byggnaderna som stråket passerar. 
Platser för cykelparkeringar och spontana mö-
ten kommer att bli bättre. 
Rumsbildningen av den stora parkeringsplat-
sen förstärks med den nya simhallen i ena hör-
net av platsen samt den nya utformningen av 
Hantverkshusets gamla byggnad.   
Hantverkshusets nya utforming gör att butiker 
flyttar ned från det övre gömda planet i söder 
och får entréer ut mot Kanholmsvägen. Likaså 
inrymmer den nya byggnaden längs Edövägen 
butiker och verksamhetslokaler i markplan och 
exponeras ut mot centrumparkeringen. Mycket 
av den kommersiella verksamheten får entréer 
ut mot parkeringsplatsen, detta för att skapa liv 
och rörelse i gaturummet. Det tillskapas triv-
samma trottoarer och gång- och cykelbanor 
runt om hela centrumparkeringen så att män-

Illustration över det nya toget 

1

2

3

niskan ska kunna vistas och röra sig på ett triv-
samt och säkert sätt. Parkeringen kommer inte 
ändra sin funktion men platsen förskönas och 
tydligör användningen. 

Nya byggnader illusteras med röd färg och befint-
liga med grå. De gröna områdena är tydliga stråk 
Rumsbildningen illustreras med oragnge färg. 

Illustration över promenadvänliga Kanholmsvägen
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Förstärkt stråk med ny 
markbeläggning

Hantverkshuset ersätts med ny byg-
gand och butiker flyttar ner och får  
entré mot Kanholmsvägen

Ny kommersiell byggnad 

Byggnad med kommersiell 
verksamhet i bottenvåning 
och bostäder ovan

Trädplantering längs med 
Kanholmsvägen

Ny 
bebyggelse

Befintlig 
bebyggelse

Ny lekplats

Trädäck

0 150 300 m

0 50 100 m

Nya simhallen hjälper till att 
sluta rummet för centrumpark-
eringen. 

Det nya torget med 
tydlig koppling mel-
lan centrumhuset och 
busshållplatsen

Ny kommersiell byggnad 

Tydliga övergångsstäl-
len kring hela centrum-
parkeringen
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Illustration över hela förslaget
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                Totala förslaget i siffror

Bostäder
Antal bostäder som försvinner:                  ca 110
Antal nya bostäder                   ca 305
varav 22 är stadsradhus och ca 283 är lägenheter 
Förslaget ger en ökning med ca 195 nya bosärder

Verksamheter
Verksamhetsyta som försvinner            ca 23000 m2
Ny verksamhetsyta                                ca 32550 m2
Förslaget ger en ökning med ca            ca   9550 m2
 
Lekplatser
Antal nya lekplatser i och kring
centrala Orminge                                          6 st         
                                                                           
Parkering
Antal parkeringsplater ämnat för 
bostäder i centrum        220 st

Förslaget ger ett parkeringstal på 0.9 och Nacka 
kommun har ett genomsnitt på 0.9 ( Nacka ÖP) 
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Sammanfattning av förslaget

Med den nya utformningen av Orminge cen-
trum skapas det flera möjligheter till ett mera 
aktivt stadsliv med flera attraktiva platser som 
kan underlätta för spontana aktiviteter och ar-
rangerande möten. Den nya stadsbilden av 
Orminge centrum ska inspirera och underlätta 
för vistelse och rörelse i området. Den varie-
rande stadsuppbyggnaden kommer att skapa 
flera olika möjligheter till rörelsemönster och 
aktivitet i miljön runt centrum. Gatorna görs 
mer promenadvänliga med hjälp av breddning 
av vissa gång och cykelvägar samt förskönas 
med trädplanterng och ny belysning. Miljöerna 
kring centrum blir säkrare och tryggare ur flera 
synpunkter. 

Till skillnad från tidigare finns det nu en stark 
koppling mellan olika viktiga målpunkter i Or-
minge centrum. De viktiga stråken som folk 
använder för att ta sig mellan bussterminalen, 
centrumhuset och bostadsbebyggelse är väl 
anpassad för människan och är lätt att orien-
tera sig på. Kanholmsvägen har smalnats av 
och fått parkeringsplatser längs med gatan för 
att bättre anpassa sig till ett urbant stadsliv med 
folk i rörelse. Även en måttlig mängd med bilar 
kan tillföra en attraktiv stadsmiljö. Tydliga över-
gångsställen ska göra att samspelet mellan gå-
ende och biltrafik ökar och blir mer tillfredstäl-
lande.     

Den stora centrumparkeringen har blivit upp-
delad i tre mindre delar och hela rummet för 
centrumparkeringen är slutet med hjälp av den 
nya simhallen och ny bebyggelse vid gamla 
Hantverkshuset. Ytorna har blivit förskönade 
med trädplanteringar och ny markbeläggning. 
Ett nytt torg har placerats på mitten av parke-
ringsplatsen där spontana möten och samtal 
kan äga rum. Den stora dominerande gång-
bron hjälper till att förtydliga platsen med hjälp 
av belysning under till.  
Service och annan handelsverksamhet som 
finns kring centrumparkeringen har flyttats ned 
och återfinns med entréer i markplan ut mot ga-
tan. Detta för att skapa mer liv och rörelse. 
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Teori till praktisk handling

Det förslag som jag tagit fram på aktiv stads-
utveckling av Orminge anser jag kommer ge 
bättre förutsättningar för Orminges invånare att 
kunna leva ett mera aktivt liv samt öka den so-
ciala tillvaron i centrum. 
Mina ambitioner har varit att utgå från den över-
siktliga nivån och se vilka brister som finns på 
denna nivå och försöka åtgärda det på ett mera 
lokalt plan över centrala Orminge. I detta fall 
har jag konstaterat att Nacka och Orminge har 
väldigt goda förutsättningar när det gäller både 
naturområden och idrottsmöjligheter. Det som 
däremot har varit en brist i båda fallen är en 
fungerande stadskärna. Jag har även försökt 
väga viktiga aspekter som tas upp i arbetets in-
ledande teoretiska del.
Mitt förslag över centrala Orminge handlar bl.a. 
om att tillskapa fler tydliga målpunkter i Or-
minge centrum i form av service, arbetsplatser 
och bostäder, så det blir en större mångfald 
över stadskärnan. Sedan utformas ytorna mel-
lan dessa målpunkter så att människan på ett 
säkert och trivsamt sätt ska kunna vistas och 
röra sig där. Det saknas ett tydligt torg för män-
niskor att träffas och uppehålla sig vid. Det för-
söker jag ändra på genom att skapa olika torg-
bildningar i skiftande karaktärer och storlekar i 
attraktiva lägen. Offentliga platser som är väl 
exponerade för allmänheten, men även platser 

för de som vill uppsöka mera lugn och ro. Med 
dessa möjligheter ska det finnas en plats för 
alla i stadsrummet oavsett ålder, kön och tillfäl-
lig sinnesstämning. 

Bostäderna
De nya bostäderna i förslaget kommer att få 
en varierad utformning i både storlek och form.  
Stadsradhusen bakom centrumhuset kommer 
att bidraga med ett modernt bostadstillskott 
för centrum. Det sparas grönytor framför och 
bakom husen som gör det möjligt att skapa triv-
samma gemensamhetsytor. Samtliga av de nya 
mindre flerbostadshusen kommer få ytor utan-
för byggnaden som lämpar sig väl för utomhus-
vistelse.  För bostäderna i den nya stadsdelen 
utformas slutna innergårdar som bildar trevliga 
privata utomhusytor.

Vardagsmotionen
Vardagsmotionen kan dessutom öka genom att 
det uppförs fler målpunkter i Orminge och folk 
som tidigare hade sina målpunkter längre bort  
kan få ett kortare avstånd. För de som fortfa-
rande reser in mot Nacka och Stockholm finns 
bättre förutsättningar för att cykla samt parkera 
cykeln vid den nya busshållplatsen. I övrigt finns 
möjligheten att ta sig hela vägen in till Nacka 

eller för egen räkning på befintliga separerade 
gång- och cykelbanor. Genom att förbättra för 
busstrafiken till och från Orminge kan trafiksi-
tuationen bli bättre över Skurusundsbron som  
begränsar trafikmängden och framkomligheten 
idag. Dessutom skulle en jämnare fördelning 
mellan biltrafiken och kollektivtrafiken samt den 
aktiva transport bidraga till en bättre miljö och 
individuell hälsa.

Trygghet och Säkerhet

Orminge centrum kommer få en mer jämn ge-
nomströmning av folk genom tillskottet av ar-
betsplaster, service och bostäder. Detta kom-
mer öka tryggheten och säkerhetskänslan av 
att vistas bland andra människor. De viktiga 
målpunkterna som bussterminalen, service 
och bostäderna samt områdena där emellan 
kommer att få en väl utformad belysning och 
därmed förbättra situationen. Även promenad-
slingan runt Sarvträsk får en belysning, så att 
man kan utnyttja den stora delar av dygnet. 
Mörka tunnlar som tidigare varit vandaliserade 
förbättras genom belysning och trevliga mate-
rialval.
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Vägarna

I dagsläget skapar de olika vägarna med till-
hörande parkeringar en tydlig bildominas i 
Orminge centrum. Istället för att försämra för 
bilarna försöker jag istället göra det mera till-
gängligt och attraktivt för människan att vistas 
och röra sig i centrum genom tydliga och väl till-
tagna gång och cykelbanor. Körbanorna smal-
nas av och förskönas med trädplanteringar samt 
parkeringsplatser uppförs utmed gatorna för att 
skapa en mera stadslik karaktär. Med denna 
utforming blir trafiken lugnare och får en jäm-
nare hastighet över platsen, vilket i sin tur kan 
reducera buller och andra utsläpp. Vägarna blir 
även utformade så att ett bättre samspel mellan 
gående och biltrafik ska kunna uppstå. Mellan 
de tydliga målpunkterna och de olika stråken 
uppförs tydliga övergångsställen samt att be-
lysningen förbättras för hela platsen. Flytten av 
busshållplatsen från Kanholmsvägen samt att 
trafiken öppnas upp i båda riktingar kommer att 
göra trafiksituationen mer förenklad. 
Området kommer bli mera estetiskt tilltalande 
för människan med nya torgbildningar, sittplat-
ser och lekytor. Med en variation för området 
och gatan tillskapas promenadvänliga områden 
för människan. 

Lekplatserna

Det var tidigare svårt att finna ytor för lek och 
spontana aktiviteter i de centrala delarna av Or-
minge. Att införa ytor som kan inbjuda till spon-
tana aktiviteter och lek kan bara förhöja och 
berika den sociala tillvaron och skapa en bra 
händelserik stadsmiljö. Dessa platser har loka-
liseras och utformats vid säkra och attraktiva 
lägen för att de ska få bästa möjliga utfall. Be-
folkade stråk, soliga platser, bilfria platser och 
mötesplatser har blivit lämpliga ställen för att 
lokalisera dessa ytor. Jag har försöka skapa en 
variation i utformningen och karaktären på lek-
platserna för att kunna tillfredställa så många 
barns behov som möjligt.

Grönområdena

Trots att jag väljer att förtäta delar av centrala 
Orminge kommer endast mindre grönområden 
att tas i anspråk. Jag har medvetet tagit en stor 
hänsyn till naturen och istället försökt förädla 
den kvalitativa natur som finns i området idag. 
Genom promenaden runt Sarvträsk ökar till-
gången till grönområdena samt tar man tillvara 
på en outnyttjad kvalitet . 

Den nya stadsparken blir ett nytillskott i stads-
rummet som tidigare inte fanns. Genom att ska-
pa ett attraktivt gångstråk med sittplatser kring 
Sarvträsk samt en ny park kan även Ohlssons 
och Faskungers teorier om ökad social sam-
varo förbättras över området.  
Sarvträsk håller ingen hög kvalitet på vatten 
och lämpar sig inte för bad. Däremot är det en 
kvalitet att kunna sitta ned och uppehålla sig 
vid ett vattenområde. Under vinterns kalla må-
nader kan Sarvträsk utnyttjas som skridskois 
och då kommer sittplatserna runt träsket väl till 
användning. 
Med närheten till skolan finns möjligheten för 
att området ska kunna fungera som pedago-
gisk utomhusklassrum. Området kan inspirera 
till kunskap inom mängder av ämnen, det är 
bara fantasin som begränsar. 

Mitt förslag av en aktiv stadsutveckling av Or-
minge anser jag kunna förbättra situationen till 
en mera social, hälsosam och spännande var-
dag och livsstil för Ormingebefolkningen. Däre-
mot finns det inga garantier för att befolkningen 
kommer bli mera fysiskt aktiva och ändra sin 
rotade livsstil. Förslaget ger däremot garante-
rat bättre förutsättningar!
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