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Skärgårdsvägen
Skärgårdsvägens östra sida mellan Skogsbo och centrum består idag mest av 
natur, och något egentligt gaturum finns inte. För att koppla ihop Skogsbo 
med centrum har i förslaget placerats två grupper av bostadshus, ett på var-
dera sidan om det hus av höjdhagstyp innehållande en fritidsgård som idag 
finns där. Bruttoarean är cirka 5 920 m2, fördelat på 58 till 60 lägenheter. 
Byggnaderna vid Skärgårdsvägen kan i princip utformas fritt eftersom inga 
känsliga miljöer ligger angränsande. (se kartor och bilder s 72)

De tre husen i söder är förlagda i en slänt som vetter mot sydväst. Huset när-
mast Skärgårdsvägen är i två våningar medan de andra två har tre våningar, 
och mellan dem skapas en gemensam gård. På grund av slänten är de två 
husen där placerade i olika nivå, vilket innebär att de övre delarna befinner 
sig en våningshöjd högre. Detta resulterar även i att de tre husen upplevelse-
mässigt bildar en trappa från gatan. Eftersom husen befinner sig avskilt från 
kulturhistoriska miljöer är inga särskilda bestämmelser gällande utformning 
nödvändiga. Dock ska de vara av hög arkitektonisk kvalitet.

De fyra husen i norr är placerade längs Skärgårdsvägen och hjälper där till 
att skapa ett gaturum, där Missionshuset och Länkarnas hus utgör den andra 
väggen. Två av husen består av två sammanbyggda kroppar där den bakre 
har fyra våningar och den främre tre. De två andra husen ligger i en kraftig 
slänt ner mot idrottsplatsen, varför de mot Skärgårdsvägen har fyra våningar 
och mot idrottsplatsen fem våningar. Den nedersta våningen kan användas 
för tvättstuga eller ekonomiutrymmen. Till utformningen bör de tre byggna-
derna vara lika för att upplevas som en enhet. I övrigt gäller samma som för 
de tre husen i söder.

Bild 68: Korsningen Skärgårdsvägen och 
Bagarvägen. På platsen nedan är byggna-
den med svängd fasad plaserad, och på höj-
den ovan står flerfamiljshusen med tillfart 
från Mariagatan.

Bild 69: Mariagatan med ett Mariagathus 
till höger. Rakt fram i bild är de nya husen 
placerade.

Bild 70: Volymstudie av de fyra nya husen vid Mariagatan samt byggnaderna i korsningen 
Skärgårdsvägen och Bagarvägen.
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Karta 27: Planförslag Kullen på ortofoto. Bild 77: Volymstudie av Kullen.


