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Platsen och förutsättningar

Uppdraget
03En ny förskolebyggnad ska upprättas på 

Stövarvägen 11, Terriern 1, i Sundbyberg. 

Den gamla skolbyggnaden och delar av gården är 
rivna.  

Förutsättningar
Gården består till stor del av en plan yta. I  den 
anslutande naturfastigheten i norr lutar marken 
nedåt. På tomtensvästra sida finns en yta som 
har fungerat som angöring (bild 1).

I fastighetens östra del finns en passage inom 
kvartersmark som ska breddas. Passagen gränsar 
till en bostadsfastighet (bild 2). 

På gården finns 7 rönnar med en stamdiameter 
om ca 15 cm (bild 3).
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Förslagets koncept bygger på att väva 
samman förkolegården med det intilligande 
naturreservatet. Årstidsväxlingar kan läsas i 
trädens blomning och färgskiftningar. Vattnets 
väg kan följas i dagvattenrännor i marken och 
utforskas i vattenlek i sandlådorna. 

Gården är uppdelad med en yta för småbarnslek 
närmast entéerna och en lekyta för de större 
barnen. Mellan områdena finns en grind.

Vegetaionsytorna inom gården är utformade för 
att tåla lek, och  består av trädplanteringar med 
träflis som slitmaterial. Arterna som har valts är 
inhemska och gynnar pollinerare och fåglar. Det 
mesta av dagvatten från hårdgjorda ytor och tak 
leds till planteringsytor där det kan infiltreras. 

På gården finns också en fjärilsrabatt med 
blommande buskar och växter som lockar till 
sig fjärilar. Rabatten är upphöjd för att skydda 
den från lek och tramp i större omfattning. 
Växtmaterialet i fjärilsrabatten återkommer i 
rabaterrna vid angöringsplantsen.

Växtlighet

Fjärilsrabatt Tall

Blodhägg Asp

Pelarek En

På gården finns två sandlådor med 
utrustning för sand- och vattenlek. Dessa 
ska placeras i kanten för att vara tillgängliga 
för barn i rullstol som inte kan rulla in i 
sandlådan. 

Vidare finns  lekutrustning som rutchkana 
för småbarn och två tipis, placerade i en 
sandyta. 

För de större barnen finns en klätterställning 
med rutchkana. Markmeterialet här är 
corkeen som gör klätterställningen tillgänglig 
även för rullstolsburna. 

Gården har också försetts med möbler både 
för att kunna äta mellanmål  och pyssla ute 
men även bänkar att sitta och vila på och 
kanske samlas kring. 

Bänkarna som föreslås vid borden har urtag 
med plats för rullstolar. 

Utformning av gården inom 
befintlig fastighet
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Zonering

Gården delas in i 3 olika zoner; trygg zon, vidlyftig 
zon och vild zon. Fokus i planeringen har legat på 
den trygga zonen och på att skapa möjlighet för 
flera typer av lek på gården. Såväl den vidlyftiga 
zonen som den vilda behöver kompletteras och 
neturtomten som planeras att tillföras gården blir 
ett välbehövligt tillskott.

Trygg zon 
Närmast huset finns den trygga zonen med plats 
för vistelse, lugn lek och sandlek för de yngsta 
barnen.  Sittytorna och en del av lekytorna 
skuggas delvis av de träd som har placerats i 
söder.  På sommarhalvåret behöver dessa ytor 
dock ytterligare solskydd. 

Vidlyftig zon
Den vidlyftiga zonen är belägen på gårdens 
nordöstra sida. Här skapas möjlighet till mer 
fartfylld lek för förskolanskolans lite äldre barn. 
Området anlsuter till naturmarken  norr om 
förskolegården med en grind. Den tillkommande 
delen med natur blir ett välbehövligt tillskott för 
att uppnå känslan av vidlftighet på gården.

Vild zon
Den vilda zonen består av planteringsytorna 
med träd.  Vissa nivåskillnader och slitmaterialet 
av träflis bidrar delvis till en vild karaktär. Det 
intilligade naturreservatets miljö kan komplettera 
den bristfälliga vilda zonen. 

Parkering, 
sophantering 
med mera

Trygg zon 

Vidlyftig zon

Vild zon
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Friyta gård inom bef. fastighet: 
880 kvm

Friyta tillkommande gård:

547 kvm

Utökning av gård
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Sektion B-BUtökning av gård
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GRÄNSER

Fastighetsgräns, ritad 20 cm utanför fastigheten
Arbetsområdesgräns, ritad 1 m
utanför fastigheten

Byggnad, fasadlinje
Byggnad över mark, ritad 20 cm
innanför faktiskt läge
Huvudentré/sidoentré/utrymningsdörr

BYGGNAD

KANTELEMENT

Mur

Stängsel
STAKET

TECKENFÖRKLARING

VEGETATION

Grind enkel

Grind dubbel

TRAFIK

Parkering
rörelsehindrade

Träd avverkas

HÄNVISNINGAR

FÖR HÖJDSÄTTNINGSPLAN, SE RITNING L-14-1-0001
FÖR MARKPLANERINGSPLAN, SE RITNING  L-16-1-0001
FÖR SEKTIONER, SE RITNING L-16-2-0001
FÖR PLANTERINGAR OCH UTRUSTNING, SE RITNING L-18-1-0001
FÖR ELEVATION C-C, SE RITNING L-16-2-0002

Planteringsyta

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH2000
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