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SKOGSÄNGEN DELOMRÅDE STENKVISTAVÄGEN 

Dagvattenstråket fungerar som ett gränssnitt mellan bostadsgård och 
gårdsgata (det privata och det offentliga).På strategiska platser öppnar 
stråket upp sig med trappor och ramper som länkar samman bostads-
gården och gårdsgatan.

Referensbilder Gårdsgata

Referensbilder Dagvattenstråk

Gårdsgatan är ett förbindelsestråk för såväl gående och cyklister, sop- 
och brand angöring samt persontrafik till och fram de befintliga gara-
gen. I och med de befintliga garagen behöver även en utbackningszon 
på 7m säkerställas och möjligheten till möblering av gårdsgatan be-
gränsas därför kraftigt. Vid utformningen av gårdsgatan är det viktigt 
att jobba med en detaljering av framförallt markbeläggningen som 
visar att gående och cyklister prioriteras. Genom en medveten mön-
sterläggning av olika material och färg kan en karaktär av en samman-
hållande matta skapas. Ytan knyter samman de olika kvarteren och 
uppmuntar till vistelse samtidigt som den tillför en estetisk aspekt.

Dagvattenstråket är ett nedsänk planterat stråk, 3-4,5m brett. Såväl 
dagvatten från gårdsgata, gårdar samt tak kan ledas hit. Stråket karak-
täriseras av en omsorg av detaljer som bidrar till ett grönt upplevel-
sevärde. Stråket länkar ihop gård och gårdsgata samtidigt som det 
också bildar en inramning av bostadsgården. Stråket utformas med 
små platser som inbjuder till vistelse och lek. Träd, buskar och olika 
sorters perenner bidrar till biologisk mångfald. 

Höjdskillnaden mellan gård och gårdsgata varierar mellan 
0,3 -1m. Dagvattenstråket dockar emot det upphöjda gårds-
bjälklaget och tar upp höjdskillnaden på ett mjukt och sätt. 
Uformningen av dagvattenstråket har en hög detaljeringsnivå 
som präglas av variation och lekfullhet. 
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