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VISION

inbjuder till vistelse och aktiviteter. Såväl gatorna som parkrummen ges en 
omsorgsfull gestaltning med en unik identitet som präglas av hållbara material 
som kommer att hålla över tid. Stadsdelen kommer att ha ett stort fokus på 
innovativa smarta lösningar som understödjer en trygg och aktiv utevistelse, en 

cyklister i fokus. Det ska vara lätt att göra rätt i Tamarinden och med ett stort inslag 
av platser för såväl aktivitet som vila kommer livet i Tamarinden att inbjuda till 
utevistelse och en mångfald av mötesplatser för stora som små. 
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UNIK IDENTITET – ROSA OCH GULT

grönska och lekfullhet är i fokus. Den unika identiteten manifesteras genom ett 
stort utbud av aktiviteter och möjlighet för rörelse men som också erbjuder platser 
för möten och avskildhet. Genomgående är den tydliga färgsättningen med starka 
signalfärger i tamarindblommans färger rosa och gult för att signalera platser för 
aktivitet.

GRADIENT URBANT TILL NATUR

Den bärande idén med gestaltningskonceptet är en gradient från urbant till 
naturpräglat i gaturummens och parkernas gestaltning, formspråk och material. 
Gaturummen präglas av en urbant och strikt formspråk och sammanhållande 
“länkar” i form av häckar och granit. Parkrummen domineras av ett organiskt, 

förstärka känslan av att man i Tamarinden rör sig på de gåendes villkor är det 
viktigt att skapa en sammahållen gestaltning från fasad till fasad. Entréer och 
mötesplatser såsom parker och platser är överordnade rörelsestråken för bil och 
cykel.

EXOTISKT GRÖNT

Tamarinden ska karaktäriseras av en prunkande miljö där grönska spelar 
huvudrollen i såväl gatu- som parkrummen. Växtmaterialet är utvalt med omsorg 
för att understryka den unika identiteten och domineras av exotiska växter i både 
gator och parker. Färgskalan i rosa och gult återkommer i växtvalet. Grönskan ska 

KONCEPT 
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SITUATIONSPLAN 

SKALA 1:1250
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FUNKTIONSPLAN 
VÄSTRA TAMARINDEN

Mötesplats med sittmöjligheter 

Uteservering
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Bilparkering 

Cykelparkering

Angöring och spontanaktiviteter 

Aktivitetsyta

Flexibel aktivitetsyta

Lek

Smitväg

Grönytor med möjlighet avvattna 
hårdgjorda ytor
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FUNKTIONER & AKTIVITETER 
Tamarinden kommer att utveckas till en hållbar stadsdel inte minst genom 

En viktig utgångspunkt i arbetet med parkerna och gaturummen har varit en 

både fysiska och smarta/tekniska lösningar. Att skapa förutsättningar för många 
olika funktioner understödjer en hållbar markanvändning och i förlängningen en 
hållbar stadsutveckling. 

upp värmda bänkar, smart belysning i form av integrerade ljusskällor, och 

Gatan och parkernas gestaltning ska inspirera och möjliggöra både lugna och 
fartfyllda aktiviteter. De fysiska aktiviterna och funktionerna som föreslås är: 
dagvattenfördröjning i grönytorna som minska belastning på ledningsnätet, gungor, 

Yta för Angöring och spontanaktivitet

Aktivitetsytor med t.ex. pingis Grönska för dagvattenhantering

Mötesplats med sittmöjligheter

Smitvägar

Lekytor med t.ex. gungor

Flexibel aktivitetsyta

hängmattor, studsmattor, pingis, sparkcykel, hinderbana /smitväg, King-out - 
Pressi, vistelse, pergola, bollek. 

I förlängningen kan smarta lösningar i form av tekniska lösningar och ett stort 
utbud av aktiviteter stödja en hållbar livsstil för boende och besökande i de nya 
stadsdelen. 
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MATERIAL & UTRUSTNING
EN KOMBINATION AV NATURMATERIAL OCH STARKA FÄRGER

betong och granit. Inslag av material i starka färger kompletterar den naturliga 
färgskalan och signalerar aktivitet.

Tamarindvägens golv utgörs av betongsten i grå kulör med ränder av ljus granit. 

av färg- och formstark gummiasfalt för ett urbant uttryck. 

I parkerna utgörs huvudstråken av tillgängliga markmaterial som trä eller 
platsgjuten betong. Fallskyddsunderlag vid lekytor utgörs av naturmaterialen 

Utrustning i Tamarinden som bjuder in till vistelse, utgörs av varma och mjuka 
material som trä. Utrustning som däremot syftar till aktiviteter utgörs av plast och 
lackerad metall i rosa och gult.

Mönstrad betong på aktivitetsplats i parken 
samt sittmurar längs Tamarindvägen

Lackerad utrustning i rosa och gult i både park 
och gaturum

Träspänger av Kebony, i planteringar längs 
Tamarindvägen

Lackerad utrustning i gult och rosa i både park 
och gaturum

Sittmurar i betong, trätop av Kebony, vid 

Tamarindvägen

Trädäck av Kebony och fallskydd av sand vid 
lekutrustning

Lackerad utrustning i gult och rosa

Flexibla cylindrar i gult och rosa som möblering i 
planteringar längs Tamarindvägen

Aktivitetsytor i platsgjuten betong i aktivitetspark 
och vattenlekpark. 

Tamarindvägen gestaltas med grå betongsten och ränder av ljus granit
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KARAKTÄR GATURUM
PLATSER FÖR MÖTEN OCH AKTIVITETER OMGIVNA AV GRÖNSKA

SEKTION B-B 
SKALA 1:150

SEKTION A-A 
SKALA 1:150

Aktivitetsyta med pingis, pingisbord Elverdal Mötesplats med sittmöjligheter

Smitväg av färgade cylindrar, hopp upp, slottsbro 

Mötesplats med sittmöjligheter omgivna av 
grönska

Mötesplats med sittmöjligheter och pergola

Smitväg av träspång i planteringar

Mötesplats med sittmöjligheter typ April, Vestre. 
Varmförzinkat stål/ kebony

Plats för möten eller 
aktiviter som t.ex. pingis

Spång i fastighetsgräns

Smitväg av träspång
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KARAKTÄR GATURUM
MÖTESFICKOR: MULTIFUNKTIONELL YTA FÖR FORDON OCH AKTIVITETER

SEKTION C-C 
SKALA 1:150

Plats för spontanaktiviteter Plats för spontanaktiviteter som t.ex. bandy Plats för rullskridskoåkning

Mötesficka med sittkant

Sittmur av betong med träsits av KebonyMur av mönstrad betong

Inbjudande yta för lek och interagerande Inbjudande yta för lek och interagerande 
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SMART STAD

Cykelservicestation, cyklos Cykelpollare med integrerad belysning, 
Lux, Cyklos 

Cykelpump med belysning, cyklos

MÅNGA FUNKTIONER PÅ SAMMA YTA

form av tekniska lösningar kan understödja människors livsmönster genom att tex 

hållbar livsstil.  
Exempel på funktioner som kan integreras i Tamarinden är:

MULTIFUNKTIONALITET 

- dagvattenhantering i grönytorna som minskar belastning på ledningsnätet

- träd och växtlighet som skapar biologiska värden

SMART TEKNIK

- funktioner som understödjer ett hållbart resande tex cykelservicestationer, 
parkerings platser som kan nyttjas av olika cykeltyper (tex lådcyklar), möjlighet till 
laddning av elcykel, integrerade cykelpumpar och ljuskällor.

- laddstolpar för trådlös laddning av mobiler i anslutning till sittplatser i parker och 
gator

- uppvärmda bänkar

- robotgräsklippare i parker

- automatisk bevattning

- solcellsstyrd utrustning med information om solenergi

- rörelsestyrd belysning

- belsyning enligt ”Smart CIty Concept”

- internetuppkopplade soptunnor som meddelar när de behöver tömmas

- utegym med utrustning som kan kopplas till app

Växtbäddar hjälper till att ta hand om dagvatten

Stödjande funktioner för resande med cykel

Bänk med integrerad laddningstation för mobiltelefoner
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KARAKTÄR FÖRGÅRDSMARK

PRINCIPSEKTION 
SKALA 1:150
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Fa
sti

gh
et

sg
rä

ns

SKAPAR LIV MELLAN HUSEN

Att lämna utrymme för förgårdsmark är ett sätt att skapa en mjukare övergång 

för liv mellan husen. I sektionen nedan föreslås att byggnaderna dras tillbaka 
ca 1,5 meter för att möjliggöra för en halvprivat zon men exempelvis plantering, 
sittmöjligheter, en känsla av “att komma hem” och en välkomnande entré. 
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KARAKTÄR AKTIVITETSPARKEN 

SKALA 1:500

Läktare i trä

Gräsmatta

Gräsmatta

Slinga i platsgjuten betong 
för röresle & dagvatten

Sittmur runt aktivitetsplats

Utegym

Hängmattor

Gång i stenmjöl 

Koppling till park söder om 
Tamarindvägen

Perennplantering 
med prydnads-
gräs under träd

Perenn plantering 
med prydnads-
gräs

Aktivitetplats

Utrustning för träning, lackerat stål, Elverdal

Mötesplats med markmålningar, basketkorg och sittelement.

Öppen gräsmatta för spontanaktiviteter

Läktare i solläge, Kebony

Betongslinga omgiven av grönska

Platsgjuten betongsslinga

Lackerade basketkorgar

D

D

E E

EN PARK FÖR RÖRELSE, MÖTEN, AKTIVITETER OCH VILA

Aktivitetsparken riktar sig till alla boende och besökare i området. En södervänd 
läktare i parkens norra del blir en naturlig mötesplats med utsikt över gräsmattan 

En platsgjuten aktivitetsslinga av betong knyter samman parken och bjuder 
in  till aktiviteter som rollerblades, skate och kickbikes. Slingan öppnar upp sig i 
parkens södra del och skapar en multiaktivitetsplats i betong där basket, skate och 
kickbikes kan ta plats. Gott om sittmöjligheter skapar här en urban mötesplats i en 
grön miljö.  

Parken erbjuder även mindre parkrum med hängmattor och parkour/utegym. Mot 
gatan i väster skapar träd- och perennplanteringar en vacker och frodig kant till 
parken. 

Mönstrad 
platsgjuten betong
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AKTIVITETSPARKEN
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KARAKTÄR VATTENLEKPARKEN

SKALA 1:500
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Platsgjuten betongrännaIntegrerad utrustning Integrerad utrustning

Lackerad slinga med lekutrustningSlingrande ränna i grönska Vattenlek
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EN GRÖN VATTENLEKPLATS MED EN RÖD TRÅD

Vattenlekparken riktar sig till de mindre barnen i området och fungerar som ett 
komplement till den angränsaden förskolegården.

Parken har ett organiskt formspråk där betongslingan ifrån aktivitetsparken slingrar 
sig genom platsen och skapar rum för olika lekaktiviteter. Slingan blir till en ränna 
för dagvatten, bjuder in till vattenlekar och fungerar som en tillgänglig stig i parken.

Lekutrustning integreras i en slinga av lackerat stål och förstärker parkens 

Parken erbjuder även mindre parkrum med lekbuskage och friare lek.

Koppling till park norr om 
Tamarindvägen

Slinga i platsgjuten betong 
för röresle & dagvatten

Stålställning med integrerad 
lekutrustning

Lekbuskage

Gräsmatta
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SEKTION G-G 
SKALA 1:150

SEKTION F-F 
SKALA 1:150
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KARAKTÄR NATURLEKPARKEN

SKALA 1:500
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EN PARK SOM UTFORSKAR NATUREN PÅ OLIKA HÖJDER

Genom parken ”svävar” ett trädäck över omkringliggande gräsmatta och bildar ett 
sammanhängande golv runt öar med lekustrusning. Trädäcket bildar en tillgänglig 
slinga genom lekparken och på sina ställen även en sittkant för barn och vuxna. 
Trädäcket möbleras med sittmöbler för t.ex. pick-nick. 

Parken omges av böljande kullar och mindre rum för lekbuskage och hemliga 
stigar. 

markmaterial och lekutrustning. Ställningar till lekutrustning utförs i lackerat stål i 
gult eller rosa.
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NATURLEKPARKEN

SEKTION I-I 
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EXOTISKA OCH SPÄNNANDE VÄXTER

Växtmaterialet är utvalt med omsorg för att understryka den unika identiteten och 
domineras av exotiska växter i både gator och parker. 

och med olika karaktärer för att skapa mångfald och karaktär. 

Växtmaterialet ska erbjuda något under hela året, t.ex. genom vårlökar, 
senblommande perenner, vackra höstfärger och vinterblommande buskar. 

GATAN

Gatans strikta formstråk speglas i 
växtmaterialet genom bl.a. upp-
stammade träd, vilket även underlättar 
för sikt och fordons framkomlighet.

TRÄD

Magnolia kobus, japansk magnolia

Prunus sargentii ’Rancho’, körsbär

Laburnum x watereri ’Vossii’, 
hybridgullregn

Quercus palustris ’Green pillar’, 
pelarkärrek

BUSKAR

Ligustrum vulgare ’Atrovirens’, Vintergrön 
Ligustur 

Fagus sylvatica, bok 

PERENNER

Pachysandra terminalis, skuggröna

Heuchera, Alunrot (orange)

Geranium, Nävor (rosa)

Luzula nivea, Silverfryle

PARKER

Växtmaterial i parkerna speglar det 
organiska formspråket genom t.ex. 

TRÄD

Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk vingnöt

Prunus ’Accolade’, körsbär

Sorbus ’Dodong’, ullungrönn

Acer ginnala, ginnalalönn

rönnsumak

Amelanchier lamarckii, Prakthäggmispel

PERENNER

Prydnadsgräs med inslag av blommande 
perenner

Hybridgullregn

Häckar med prydnadsvärde även vintertid

Flikbladig rönnsumak, Rhus typhina Tiger EyesKaukasisk Vingnöt

VårlökarKlätterträd

KARAKTÄR VÄXTER

Marktäckande undervegetation i planteringar i 
gatan

Körsbär

Perennplanteringar i parker med prydnadsgärs 
och inslag av blommande perenner
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KONCEPT BELYSNING

1. Stolparmatur i gata

5. Spotlights på mast vid parkentréer. 
Möjlighet till färgat ljus.

2. Pollare i planteringar

6. Linspänd belysning över läktare 7. Spotlight på mast vid aktivitetsytor. 
Möjlighet till färgat ljus.

GATURUM

PARKER

4. Linspänd belysning över  
uteserveringar

3. Fasadbelysning
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BELYSNINGSPLAN 

SKALA 1:1250

0        10     20      30       40      50 M
N

BELSNING FÖR TRYGGHET, FUNKTION OCH PLATSSKAPANDE

Tamarindvägen förses med väl avbländad stolparmatur för ett jämnt allmänljus.  
Planteringar förses med pollare och entréer med fasadbelysning för ett tryggt 
gaturum i mänsklig skala. 

Parkrummens entréer och aktivitetsytor belyses med spotlights på mast med 
möjlighet till färgat ljus, för markering och platsskapande. Parkens läktare förses 
med linspänd belysning likt en stjärnhimmel. Belysningen i parkerna förses med 
närvarodetektering som mjukt ökar ljusstyrkan på plats vid behov.

Belysningen i Tamarinden ska vara enligt ”Smart City Concept”. 
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