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VAD HAR VI GJORT?

Syfte
Syftet med gestaltningsprogrammet är att ta ett helhetsgrepp 

kring utformningen av centrala Skoghall, från Lunnaparken via 

centrum till Lillängshamnen. Programmet utgör grunden för fram-

tida åtgärder och utredningar längs stråket.

Medborgardialog
Arbetet började med en medborgardialog (en i samband med 

in� yttningsminglet 2011 och en dag på Mörmoskolan) där Ham-

maröborna � ck lämna in idéer och synpunkter på området. Inget 

förslag från kommunen presenterades då. Massor av intressanta 

idéer inkom och intresset var stort.  Sammanfattat handlade 

idéerna om �hängställen� för stora och små, platser för aktiviteter 

men också för lugn och ro, matställen med både � ka och gour-

metmat, nyttja Vänerns skärgård och bruksmiljöerna, evenemang 

och festivaler för att bara nämna några av alla idéer. 

Synpunkterna har tagits med som en del i underlaget till pro-

grammet och har in� uerat vårt arbete. Vissa synpunkter är intres-

santa och tankeväckande så som rälsbussar till Karlstad, men 

inget som vi kan utveckla mer i detta arbete. Det är också svårt 

för oss att se till att Mc Donalds, Subway och gamestop kommer 

till Skoghall, men vi uppfattar ert behov av ställen att hänga på.

Synpunkter som inkommit redovisas dels på kartbilaga 1, dels 

under varje delområde. Vi använde oss av en videokiosk som var 

mycket populär hos ungdomarna, materialet klipptes ihop till en 

� lm som har använts som arbetsmaterial av kommunen.

Under sommaren 2012 får Hammaröborna vara med och tycka 

till om vilket eller vilka delområden som är mest angelägna att 

börja arbeta med. Reslutatet presenteras under Hur går vi vi-

dare?  

Programmet
Arbetet med att ta fram förslaget
Mark och plan genom Karin Manner och Olof Lindstrand har varit 

ansvariga för att ta fram ett förslag till program. Detta har skett i 

samråd med övriga förvaltningar. Det har under årens lopp tagits 

fram � era förslag för delar av området, vilka delvis har lyfts in i 

förslaget.

Programmets innehåll
Gestaltningsprogrammet består av detta dokument samt tre kart-

bilagor.

 1 Karta innehållande inkomna synpunkter

 2 Karta med en sammanfattande analys av området 

 3 Ett övergripande förslag utifrån analyserna, som i stora  

 drag visar möjliga lösningar

Dokumentet består av beskrivningar och förslag för varje delom-

råde samt en beskrivning och förslag för hela området. Dessa 

ska läsas ihop. Varje område beskrivs hur det ser ut idag, vad 

vi vill uppnå samt vilka åtgärder vi behöver genomföra och om 

det � nns frågor som behöver besvaras eller beslut som behöver 

fattas. Det förslag som redovisas är tänkt att hjälpa läsaren att få 

en bild för vad som kan göras. Dock är förslaget bara en skiss. 

I samband med fortsatt utredning och projektering kan idéer om 

andra bättre sätt att uppnå målet komma till.

I slutet � nns en beskrivning för vad som händer efter att program-

met är klart och har antagits av kommunstyrelsen i Hammarö 

kommun.
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IDÉER SOM BERÖR HELA STRÅKET

Idag
I samband med analysen av stråket identi! erades vissa kvaliteter 

och brister som ! nns längs hela stråket, nämligen:

- belysningen är spretig och inte alltid ändamålsenlig för det

uttryck vi vill uppnå samt på vissa ställen gammal och

bör bytas ut

- det saknas information för beökare så som vart ska

jag? Vad ! nns?

- cykelställ saknas på " era ställen

- tillgängligheten är på " era ställen dålig och estetiskt trista lösn-

ingar har gjorts för att förbättra den.

- fasaderna kring stråket behöver en uppryckning.

- det saknas konst, interaktivitet, platser för olika åldrar.

- det ! nns stora kvaliteter så som Vänern, Skoghallsådran, 

bruksmiljöer, att det är bilfritt i centrum, närheten till affärer, serv-

ice, bibliotek, parkering, kollektivtrak, gc-nät mm vilka vi bör

utnyttja mer#

Inkomna synpunkter och idéer som berör hela stråket är folk ska 

känna sig välkomna till skoghall, att det känns ödsligt och otryggt, 

att skötseln av området bör öka, " er sittplatser, papperskorgar, 

cykelställ, roliga statyer, ett mindre New York, behövs ställen för 

ungdomar, " er aktiviter (marknader, loppis, utebio, festivaler, mer 

uppträdande), det är mycket parkering, det är mycket sten, mer 

färg, bättre tillgänglighet, utveckla stråket enligt de fyra element-

en, " er platser för lek för stora och små (skateboard, lekplats, 

boule, utlåning av cyklar).

Imorgon

Centrala Skoghall är:

en mötesplats för alla med utrymme för stora och små aktiv-

iteter, där platsens kvaliteter utnyttjas och gör 

Hammaröborna stolta#

Hur gör vi?
 Att förbättra hela stråket är ett mångårigt projekt där vissa 

saker är enkla och billiga och kan göras inom något år, ex nya 

blommor, röjning av träd och sly, bättre soptunnor mm medan 

andra kräver omfattande projektering och större investeringar så 

som ombyggnation av Byx! ckstorget.

 Stråket är indelat i olika delar för att kunna att prioritera 

de olika delarna. Det är dock mycket viktigt att varje område ses 

som en del i en helhet. Ett sätt är att se till att stråkets möblering 

hänger samman.

 Genom att använda belysning på ett smart och spännande 

sätt kan tryggheten ökas och området göras intressant även un-

der årets mörka tid.

 De åtgärder som görs längs stråket ska kräva minimalt 

med skötsel.

 Använd konstverk som ett naturligt inslag i möblemanget, 

ex lekskulpturer, sittplats, avskärmare etc. 

 Jobba med interaktivitet och våra olika sinnen lukt, syn, 

hörsel, kännsel, smak.

 

Frågor som vi bör arbeta vidare med:
Ett belysningsprogram bör tas fram av en belsyningskonsult för 

att se över val av armaturer och hur och vart det kan vara lämp-

ligt med effektbelysning. 

Ett möbleringsprogram (innehållande exempel på bänkar, sop-

tunnor, blomlådor mm) bör tas fram för att säkerställa att området 

upplevs sammanhängande. 

Se över skyltningen i området. Hur, till vad och vart ska det skyl-

tas?

En växtkunnig landskapsarkitekt bör anlitas för att ta fram förslag 

till lättskötta planteringar kring hela området. Även möjligheten att 

använda sig av blomteman bör utredas.

Hur är skötselansvaret och prioriteten för området, kan det förty-

dligas och bli bättre? Behövs beslut om mer pengar till skötsel?

Tillsammans med en konstnär tas förslag till lekskulpturer (ex 

betonggrisar) fram som kan användas längs stråket. Även möj-

ligheter till annan interaktiv konst och tillfälliga utställningar bör 

ses över. Halmstad har längs å stranden gjort en promenad som 

invoverar alla sinnen.

Förtsätta att aktivt arbeta med näringslivet, föreningar och ung-

domar för att få verksamheter och aktiviteter till området.

Området innehåller mycket parkering vilket gynnar affärerna men tar plats 

från annat, det saknas cyeklställ på sina ställen och skötseln är inte alltid helt 

perfekt. Men det � nns också � era kvaliteter så som båtlivet.

Överst konstutställning i det offentliga  

rummet, som är tillgänglig för alla 

under hela dygnet. Mitten effektbe-

lysning som är stämningsskapande. 

Nederst sinnenasstråk i Halmstad.



LUNNAPARKEN OCH ENTRÉN TILL CENTRUM 

Idag
Lunnaparken gjordes iordning för ett par år sedan i samband 

med att en hållplats för båtbussen anlades och en detaljplan 

togs fram, vilken inte är helt genomförd. Platsen är vacker med 

Skoghallsådrans vattenspegel och allén längs gc-vägen till Karl-

stad. En fortsatt utbyggnad av bryggor enligt planförslaget skulle 

stärka området ytterligare som ett intressant promenadstråk. Det 

! nns två teknikhus i området som har trista fasader. Det ! nns as-

falt kvar sedan gc-vägen var bilväg som medför att betongbom-

mar måste sättas upp för att hindra bilar att åka in. Industrileden 

utgör en barriär för oskyddade tra! kanter och farten är hög. 

Entrén till Skoghalls centrum från Industrileden är otydlig. Sky-

lten till trots upplevs området som en bakgata och värmeverket 

förstärker detta. Skogsdungen öster om Åråsvägen är delvis röjd 

men det ! nns fortfarande tät undervegitation som skapar otryg-

ghet. Längs Åråsvägen ! nns en separat gc-väg, där asfalten på 

sina ställen är dålig.

Inkomna synpunkter och idéer kring området är att det borde 

! nnas en ställplats för husbilar i Lunnaparken, att värmeverket är 

tråkigt, att skogspartiet upplevs som skräpigt och kanske kan det 

vara aktuellt ha gungor och lekplats där.

Imorgon
Lunnaparken fortsätter utvecklas till ett välbesökt promenadom-

råde där det är möjligt att ta en ! ka och titta ut över Skoghall-

sådran och båttra! ken. Korsningen Industrileden och Åråsvägen 

är en tydlig entré till centrum och platsen är tydliggjord. Som 

oskyddad tra! kant är det enkelt och säkert att ta sig över In-

dustrileden. Gc-vägen längs norra delen av Åråsvägen upplevs 

trygg.  

Hur gör vi?
 Lunnaparken är ett trevligt område idag som kan bli ännu 

trevligare med enkla medel. Genom att ta delar av asfalten och 

ersätta detta med gräs undviks att bilar kör in på cykelvägen. 

Behövs det fortfarande avgränsning bör detta ske med pol-

lare. Ska parkeringsplatser anläggas på gräsytan bör de göras 

med armerat gräs för att inte hårdgöra ytor i onödan. Helst bör 

parkeringen förläggas på annat ställe för att bibehålla vyn över 

Skoghallsådrans vattenspegel. 

 Bygga klar gc-vägen genom Lunnaparken bort mot räddn-

ingstjänsten.

 De teknikhus som ! nns kan förbättras och maskeras med 

träställningar som blir växtbeklädda.

 Gc-passagen över Industrileden förbättras genom att 

refugen breddas. Även passagen över Spelvägen kan höjas för 

att primera gående och cyklister. För att binda ihop området med 

resten av centrum kan samma belysning som ! nns i centrum 

användas för gc-vägen.

 Början av Åråsvägen och entré till centrum kan förtydligas 

genom att en platsbildning skapas. En låg stenmur vid värmever-

ket kan användas för att skapa rumslighet och dölja teknikhuset 

vid värmeverket. 

 Värmeverkets långsmala fasad som vänder sig mot Årås-

vägen kan användas för konst. 

 Genom att ta bort undervegitationen i skogspartiet ökas 

tryggheten och området upplevs mer skött. (Gällande detaljplan 

möjliggör att området bebyggs med bostäder.) 

 

Frågor som vi bör arbeta vidare med:
Förhandling med Stora Enso om att förvärva rätt att nyttja vatten-

området för att bygga båtbryggorna enligt detaljplan.

En dialog med Tra! kverket om vilka åtgärder som är möjliga att 

genomföra på Industrileden.  

 

Samråd med ägaren till teknikbyggnaderna om möjligheten att 

klä in dessa med träställning och växtlighet.

Projektering av entréområdet tas fram av en landskapsarkitekt 

eller tra! kkonsult med syfte att förtydliga platsen.

Överst kvaliteter i området vattenspegeln, björkalléen och gc-vägen mot 

Karlstad och båtbussen. Nederst brister i området som inte förstärker punkten 

som en entré till Skoghall centrum. Bilden i höger visar den asfaltsväg som 

fortfarande � nns kvar och den betongbom som behövs för att stänga ute bilar.

För att välkomna besökare till området bör det � nnas tydlig skyltning. De trista  

teknikbyggnaderna kan kläs in med träställningar och växtlighet för att mask-

eras. För att hindra bilar från att köra in på gc-vägen kan pollare användas.

Ta bort asfalten, 

ska det anläggas 

parkering bör 

detta göras med 

armerat gräs 

Förtydliga entrén

Bredda refugen

Röj undervegitationen

Skapa en 

upphöjning

Klä in husen med 

växter

Kan ytan användas 

som duk?



�HANDELSPLATSEN�

Idag
Området rustades upp för några år sedan med ny beläggning 

och stenkistor för träd och planteringar. Tyvärr är det svårt att få 

något att växa runt träden och det är nu enbart jord och ibland 

ogräs. På � era ställen � nns ölandstok som upplevs skräpig. Clev-

egatan är omgärdad av staket som inte anger en välkomnande 

ton. Det är problem med tillgängligheten längs Clevegatan. Årås-

vägen har tidigare gjorts iordning men fortfarande körs det för 

fort. De passager som � nns är otydliga. Som cyklist från norr är 

det svårt att veta vart man ska cykla, det borde vara naturligt att 

åka på den bilfria delen av området. Kollerstenarna är omgärdare 

en cementkant som ser trist ut. Dock är de populära hos barnen 

att klättra på. Belysningen är dålig och behöver snart bytas ut. På 

sina ställen upplevs området kalt och hårt och färglöst samt att 

skötseln behöver bli bättre.

Inkomna synpunkter och idéer kring området är att de borde vara 

mer färg, mer caféer och affärer för unga, knyt ihop vårdcent-

ralen och systemet mer med övriga centrum, en lekplats så att 

föräldrarna kommer hit med sin barn, det känns otryggt att vara i 

centrum, man ska känna sig välkommen, försäljningsbodar, be-

hövs alla parkeringar, alla parkeringar behövs de innebär att folk 

kommer och handlar i centrum, mer färg och blommor, Clevega-

tan är inte bra, det borde � nnas en träningslokal, förbättra Årås-

vägen, det borde � nnas en klocka som visar tid och väder.

Imorgon
Centrum utgör handlarnas och restaurangernas utegård och 

dessa funktioner har stärkts i området. Det är än mer attraktivt att 

ta sig till Skoghall för att handla, äta och besöka evenemang. Det 

� nns platser och aktiviteter för stora och små. Området har livats 

upp, gjorts tryggare och ombonat med växtlighet och belysning 

(gärna effektbelysning av träd och Kollerstenarna).

Hur gör vi?
 Eftersom området byggts om relativit nyligen och husen 

står där de står föreslås att man jobbar mer med växter och 

belysning för att mjuka upp och föra in mer färg i området. Öland-

stoken tas bort och ersätts med andra blommor. 

 Genom att jobba med olika blomteman skapas intresse 

och förändring år från år. Runt träden där det är svårt att få något 

att växa kan sedum vara ett alternativ. 

 Cementringen och planteringen kring Kollerstenarna bör 

tas bort och ersättas med ny pantering som tillåter att barnen kan 

klättra i stenarna. 

 Staketen runt om Cevegatan tas bort helt och ytan höjs 

för att göra området tillgängligt och öppna upp området. Även 

staketet vid Cleveuteservering tas bort och en �trappa� skapas 

detta mjukar upp rummet. Behövs fortfarande avgränsningar bör 

pollare användas. Den trädrad som � nns längs Clevegatan bör 

fortsätta, gärna blommande träd. Området vid Cleve skulle kunna 

nyttjas för en mobil scen om behovet � nns.

 Området kring centrumgrillen är soligt och här sitter man 

ofta. Platsen skulle kunna mjukas upp med mer rundade former 

och bättre sittmöjligheter. 

 Antalet parkeringsplatser och nyttjande bör ses över, de 

bör kunna samnyttjas mer 

 Fler höjda korsningar längs Åråsvägen skulle få ner farten.

Det tvära slutet av centrum efter ICA skulle kunna förbättras med 

markbeläggning och belysning. 

Frågor som vi bör arbeta vidare med:
Tillsammans med en parkavdelningen och växtkunnig landskap-

sarkitekt ses växtligheten i området över och förslag till planterin-

gar under träden och i stenkistorna tas fram. 

Möjligheten till temaplanteringar ses över. Behöver vi beställa 

blommor i en viss tid för att kunna ha teman?

En projektering bör tas fram av tra� kkonsult och landskap-

sarkitekt för att ta fram förslag till utformning av Clevegatan.

Tillsammans med centrumföreningen arbeta för att få till aktiv-

iteter till området ex en genuin marknad. 

Hur kan de tomma lokaler som � nns i området fyllas?

Överst det långsmala rummet som stora delar av dagen är skuggit och rabat-

terna med ölandstok. Det � nns dock platser som är soliga och som borde 

kunna nyttjas mer. Nederst Clevegatan med sin tråkiga möblering och dess 

hårda avgränsningar. Cleves uteservering är lika skarpt avskiljt. Kollerstenar-

na ger platsen historia och används av barnen som lekredskap, men stenarna 

är inte snällt hanterade och borde få upprättelse.

Bilderna visar exempel på hängytor, utserveringar. Genom att användande 

blommande träd  och effektbelysning livas området upp. 

Förtydliga vart 

gc-tra� ken ska

Förtydliga 

upphöjningarna

Öka tillgängligheten, 

ta bort staketen, 

skapa en �trapp� vid 

Cleve

Putsa upp  

kollestenarna  

Skapa mer 

sittytor i solen

Se över växtligheten i 

hela området 



BYXFICKSTORGET

Idag
Byx� ckstorget är ett söndeslaget torg, som mer är en tra� kkorsn-
ing än en torgyta. Bruksgatan utgör en barriär mellan centrum 
och Lillängsvägen. Det är otydligt för oskyddare tra� anter och 
bilarna upplevs ha företräde. Busshållsplatserna är inte funk-
tionsdugliga och ser ovårdare ut. Torgytan vid kyrkan är i ordn-
ingställd, men används inte. Scenen låser upp platsen skymmer 
sikten och när den inte används ger den platsen en känsla av 
övergivenhet. Att det � nns en servering i området är trevligt men 
utformningen är trist. De parkeringar som � nns runt om används 
inte jämt och borde kunna samnyttjas. En stor fördel med områ-
det är att det rör sig mycket folk här och Lunden och kyrkan ger 
karaktär och historia till platsen.

Inkomna synpunkter och idéer kring Byx� xstorget är att torget är 
ett hån, skapa ett riktigt torg med plats för aktiviteter, att ha en 
scen är trevligt men måse den � nnas där jämt, det saknas infor-
mation om vart man ska som besökare, anslagstavla, platsen 
borde göras om till en piazza med uteservering, gamla taxiki-
osken är trist, det borde � nnas en större fontän eller konstverk 
som lyser, en isrink, det borde � nnas en öppen scen där vem 
som helst kan uppträda, marknad med genuina varor,  i Lunden 
kan man göra ett bruksmuseum, � er hängställen.

Imorgon
Gamla Byx� ckstorget har återtagit sin plats som torgyta där 
olika funktioner (torg, mötesplats, parkering, handel, evenmang, 
busshållsplats mm) samspelar. Måldbilden är en piazza. De olika 
tra� kantslagen samspelar. Området kopplar ihop centrum med 
Lillängsvägen och utgör en naturlig mötesplats där man ser och 
syns. Det är känns tryggt och säkert att vistas på platsen. Det 
� nns olika hängställen. Och besökande hälsas välkomna av ex 
ett konstverk.

Hur gör vi?
 Genom att använda skvallertorgsprincipen där alla 
tra� kanter vistas på en yta på lika vilkor kan den idag splittrade 
ytan bindas samman. Höjdskillanderna bör tas upp med en 
bredare trappa som öppnar upp sig mot norr. Detta minskar den 
visuella barriär som höjdskillnaderna medför.

 Scenen tas bort för att skapa en � exiblare yta och öppna 
vyn. Även pergolan vid scenen bör tas bort då den inte används.
 Ska taxikiosken  vara kvar bör den få en ny fasad och 
uteservering. Om den tas bort skapas större � exibilitet i utform-
ningen av ytan.
 Busshållsplatserna får en ny utformning och det bör vara 
möjligt för två bussar att stå efter varandra. Det ska � nnas gott 
om cykelparkering och information om vad som � nns i centrum.
 Behovet av parkeringsplatser ses över och möjligheten 
att nyttja parkeringsytorna för även andra ändamål då och då 
ex marknad, isrink och utställningnar ska undersökas. Det ska 
fortfarande vara möjligt att nyttja någon av pakeringarna för tivoli 
under Tassamarten.
 Behandla de ytor som inte utgör tra� kmiljö som en piazza 
och gör plats för sittytor (anväd det stora trädet och gör en bänk 
runt om, använd inte bara konvetionella bänkar), uteservering 
i solen, aktiviteter (boule, lek etc), nyttja solen. Lägg energi på 
markbeläggningen.
 Använd konst (gärna ljuskonst som är interaktiv), blommor 
och belysning för att få en välkomnande känsla och föra in mer 
färg i den annars kala miljön.

Frågor som vi bör arbeta vidare med:
En projektering av hela torgytan bör tas fram av en tra� kkonsult i 
samarabete med en landskapsarkitekt (Jenny Desouzas förslag 
kan vara en utgångspunkt). Detta ska göras i samarbete med 
Värmlandstra� k för att säkerställa kollektivtra� ken, det � nns möj-
lighet att få bidrag för ombyggnationen av busshållsplatserna. 
 
Innan eller underhand som projekteringen pågår bör beslut tas 
om scenen ska vara kvar. Även taxikioskens framtid bör vara 
avgjord. Kanske � nns en lämpligare yta för att ha en restaurang. 
Ska taxikiosken vara kvar bör dialog föras kring fasadändring.

Dialog med kyrkan och handlarna om parkeringsplatserna och 
om de kan samnyttjas. 

Finns det intresse hos Ceylon att ha sin uteservering längre 
väster ut för att få mer sol?

Precis som i övriga centrum bör planteringarna ses över av en 
växtkunnig för att säkerställa en låg grad av skötselbehov.

Bilderna visar platsens karaktärsdrag idag med stora ytor för tra� k, höjskill-

nader, en scen och pergola som inte används, avsaknad av cykelställ och 

belysning som är storskalig. 

Bilderna visar exempel på hur höjdskillnaderna kan tas upp och att en bänk 

inte alltid behöver vara friställd utan det är tryggare att ha något bakom ryggen 

och också utgöra utsmyckning. Genom att arbeta med mönster i beläggningen 

kan en stor tom yta bli mindre ödslig.

Återskapa en 
torgyta, piazza. 
Tra� ken får sam-
sas på lika vilkor.

Skapa intres-
santa sitt ytor 
som även pryder 
platsen, bygg en 
bänk kring trädet

Ta upp höjdskill-
naderna med en 
bred trapp

Förbättra fa-
saden eller � ytta

Ny busshållsplats

Kan ytan nyttjas för 
annat när den inte 
nyttjas för parkering

Lunden ger platsen 
dess historia och är 
ett vackert inslag i 
stadsbilden



LILLÄNGSVÄGEN

Idag
Lillängsviken utgör förbindelsen mellan centrum och Lillängs-

viken och Lillängshamnen. Vägen är idag bilorienterad med 

smala trottoarer och bred körbana. Belysningen är effektiv men  

förstärker också storskaligheten. Det saknas platser att sitta 

och vila på och vägen lockar inte besökare att ta sig vidare mot 

Lillängsviken. Idag skyms vyn mot Värnen av träd sommartid. 

Ytorna runt vägen är på sina ställen ovårdade. I väster breder en 

stor oanvänd gräsyta ut sig (del av Hammaröbostäders mark). 

Idag är HSB mark grönyta men den är planlagd för bostäder.

Inkomna synpunkter och idéer kring Lillängsvägen är att bredda 

trottoarerna, skapa � er sittplatser, plantera � er träd, man bör by-

gga attraktivare hus så att � er � yttar hit, � er soptunnor och ökad 

skötsel. 

Imorgon
Lillängsvägen utgör en trevlig, spännande och tydlig entré till Lil-

längsviken. Vägen och dess belysning har en mänskligskala och 

de oskyddade tra� kanterna känner sig trygga. Det � nns platser 

för vila och interaktivitet. Det möjligheter som � nns att tillsam-

mans med omgivande fastigheter skapa trevliga ytor och blom-

sterarrangemang utnyttjas. Området upplevs som välskött och 

centrumets koppling till Vänern har förstärkts.

Hur gör vi?
 Minst en av Lillängsvägens trottoarer breddas till minst 

2,5 meter så att körytan minskas, vilket håller nere farten. Helst 

bör båda trottoarerna breddas, men dagvattenbrunnar fördyrar 

en breddning. Det är möjligt att i samråd med Hammaröbostäder 

bredda den västra trottoaren ut över Mörmon 1:5, längre söder ut 

måste kommunen återta den mark som nu är trädgård.   

Körytan i korsningarna bör höjas för att hålla nere hastigheten. 

 Belysningen längs vägen ses över.

 Genom att ta ner träd i söder och se till att ny växtlighet är 

låg kan vyn mot Vänern förstärkas. 

 En � ckpark bör förläggas mitt på sträckan, förslagsvis på 

vägen västra sida där det ändå enbart är en öppen gräsyta. Fick-

parken utgör ett pausrum och bryter upp sträckan. Det är bättre 

att tänka kvalitet än kvantitet och enbarta nlägga en � ckpark med 

sittplatser, blommor och ev konst än � era mindre. Anledningen 

är att säkerställa att platsen sköts. Goda exempel � nns att hämta 

i ex Enköping där de jobbar med perenner, konst och vackra 

material. På östra sidan om vägen kan det vara lämpligt med en 

eller två bänkar för personer med nersatt rörlighet.

 I samband med att Hammaröbostäder genomför en höjn-

ing och renovering av sina fastigheter kan möjligheterna att 

samordna deras gångvägar med trottoaren ses över för att skpa 

större grönytor.

  I samråd med Hammaröbostäder kan planteringar skapas 

främst väster om vägen. Genom att jobba med perennplanterin-

gar kan skötselbehovet minska. Planteringarna bör föra tankarna 

till Vänern och dess skärgård.

 Visa träd längs stråket kan  vara lämpliga att använda ef-

fektbelysning på för att öka tryggheten kvällstid.

 Fram till att HSB:s tomt bebyggs kan det utgöra en gröny-

ta.

Frågor som vi bör arbeta vidare med:
Träd som skymmer Värnen tas ned i samråd med markägare. 

En projektering av vägen bör tas fram av en tra� kkonsult. Sam-

tidigt bör en landskapsarkitekt ta fram förslag till en � ckpark och 

planteringar (Jenny Desouzas förslag kan vara en grund). Försla-

gen ska samspela med de belysningsprogram som bör tas fram.

Samråd med Hammaröbostäder om samarbete kring � ckpark 

och planteringar (skötsel och kostnader).

I samband med att trottoaren i väster breddas ska fastighetsreg-

leringar genomföras.

Vad händer med HSB:s tomt?

Överst det breda gaturummet med mycket smala trottoarer och den nästan 

oanvända gräsytan väster om vägen. Nederst så syns Vänern mellan träden 

något som bör förstärkas. Det � nns ett gupp som sänker hastigheten.

Bilderna visar exempel på � ckparker, planteringar, lekskulpturer och upphöjd 

korsning.

Bredda trottoarerna och 

samordna dessa med Ham-

maröbostäders gångvägar

Skapa en � ck-

park som paus-

rum och vackra 

planteringar som 

för tankarna till 

Vänern

Höj korsningen 

för att sänka 

farten
Gör en fastighets-

reglering i samband 

med breddning



LILLÄNGSVIKEN

Idag
Lillängsviken utgör ett storslaget rum med en vy ut över Vän-
ern och vindkraftverken i horisonten. Området är det som möter 
besökaren när man kommer från Lillängsvägen och utgör en av 
entréerna till stigen mot Grytudden. Tyvärr är området outnyt-
tjad och vattnet otillgängligt. Det � nns � era träd som skymmer 
utsikten från centrum och området är på sina ställen ovårdat och 
slyigt. Gräsytan väster om Lillängsvägen används som uppställn-
ingsplats för båtar och husbilar. På öster sida har HSB ett sand-
tag och skjul som skämmer platsen.

Inkomna synpunkter och idéer kring Lillängsviken är att spången 
till Grytudden borde byggas klart och utvecklas mer kanske an-
vändas för olika aktiviteter, det borde � nnas bad- och solbryggor, 
hoppkudde, informationstavla för besökande, plats för meditation 
och lugn, ett kallbadhus kanske med kulturbastu och uppvärmd 
pool.

Imorgon
Lillängsvikens storslagenhet med utsikten över Vänern utnyt-
tjas, platsen utgör en entré till Vänern. Det � nns platser för sol, 
bad och lek. I framtiden kan det vara aktuellt med turbåtar ut till 
skärgården från Lillängsviken eller Lillängshamnen. Det är viktigt 
att rummets storslagenhet inte går förlorad och att den fria hori-
sonten inte bryts av ex pirar eller vågbrytare. Platsen utgör även 
en tydlig entré till stråket som går mellan Grytudden och Mörud-
den. Ett kallbadhus kan placeras längs vikens kant, det är viktigt 
att det är enkelt att nå.

Hur gör vi?
 En sol- och badbrygga i olika nivåer bör anläggas i hörnen 
på viken för att fånga både morgon-  och kvällssolen. Detta 
tillgängliggör vattnet. Det kan vara möjligt att även anlägga en 
bra sandstrand i anslutning till bryggan. Genom att bryggan är i 
olika nivåer kan den användas för lek, skateboard och solande. 
Materialval, möbler, belysning och växtlighet ska samordnas med 
Lillängshamnens utformning och hållas låg för att inte skymma 
utsikten.  
 De träd som idag skymmer utsikten sett från centrum tas 
bort. Slyn rensas upp och sandtaget � yttas öster ut.
 Gående och cyklister bör fredas från biltra� ken och få en 
egen zon längs strandkanten. Stråket utgör en del av det fram-
tida stråket mellan Mörudden och Grytudden. Längs stråket ska 
det � nnas platser att sitta på. 
 Ytan som idag används för uppställning av båtar mm bör 
göras iordning till en riktig parkering för besökande. 
 En tydlig entréyta skapas till stråket mellan Grytudden och 
Mörudden. Ytan bör innehålla sittplatser, vattenspegel som kan 
användas av barnen (vatten från Värnen), information om stigen, 
cykelparkering.
 

Frågor som vi bör arbeta vidare med:
En enkel åtgärd är att ta bort träd och röja sly i området för att 
snabbt få till ett mer vårdat område.

En bearbetning av Swecos utformningsförslag från 2011 bör 
göras utifrån ovanstående riktlinjer, bla bör användandet av träd 
ses över och en tydligare platsbildning som entré. Detta ska 
samspela med det belysningsprogram som bör tas fram för hela 
stråket.

Gräsytan väster om Lillängsvägen görs i ordning till en ordnad 
parkering.

Dialog förs med brf HSB om � ytt av sandtaget. 

Ett förslag till plats och utformning av kallbadhus eller liknande 
bör beställas av en arkitekt.

Utreda om någon del av området kan vara aktuellt som plats för 
en restaurang, detta är beroende på utvecklingen i Lillängsham-
nen. 

Överst kvaliteter så som vyn över Värnen och stigen till Grytudden. Underst 

brister så som ovårdade ytor, stenig strand, vass som skymmer, sandtag, 

uppställning av bilar och båtar.

Bilderna visar exempel på solbryggor i olika nivåer, tydig information, 

vattenspeglar som är trevliga att titta på men även att leka i.

Möjlig plats för 
kallbadhus?

Skapa en tydligare 
entré med information, 
sittytor, vattenspegel 
att leka i

Sol och badbrygga
Sandstrand?

Ordnad parkering

Bevara det storslagna

Ta bort träd som 
skymmer och byggnader 
som skämmer

Mot Grytudden

Möjlig plats för res-
taurang?



LILLÄNGSHAMNEN

Idag
Lillängshamnen är idag en småbåtshamn med stor potential att 
bli ett attraktivt område att besöka. Tyvärr signalerar inte områ-
dets storskalighet (hög belysning, materialval utan större omsorg 
och breda asfaltsytor) en trevlig och trygg småbåtshamnsmiljö 
där man gärna strosar. Efter att Näckrosen lades ned saknas en 
restaurang och ett besöksmål. Trofédepåns övergivna lokaler 
utgör inte en trevlig entré till området. Kvaliteter som lockar folk 
till området är småbåtshamnen, gästhamnen, rökeriet och sjö-
macken. De planerade punkthusen kommer att stärka området.

Inkomna synpunkter och idéer kring Lillängshamnen är att om-
rådet borde vara som Smögenbryggan, det bör � nnas en gour-
metrestaurang, kiosk där det serveras glass, cyklar att hyra, 
räkkryssningar, badbåt till Söön, konstverk i inloppet till hamnen, 
bänkar, ställplats för husbilar och gör något av Trofédepån. Helt 
enkelt utnyttja områdets potential bättre och utveckla det till ett 
turistområde.

Imorgon
Lillängshamnen utgör en målpunkt och mötesplats där det är liv 
och rörelse. Det är tryggt och trevligt att � anera i området och tit-
ta på båtarna påväg till Mörudden eller Grytudden. Det � nns plats 
för verksamheter, matställen, parkering och platser att sitta. Som 
sjöväga eller landväga turist är det enkelt att orientera dig. Kara-
ktären (även lukten?) i området ska föra tankarna till skärgården 
och båtliv.

Hur gör vi?
 Genom att arbeta med olika materialval och belysningen 
kan de storskaliga ytorna brytas upp en mänskligare skala ska-
pas. Växter, möbler, belysning och material ska föra tankarna till 
skärgården och hamn. Med fördel kan ex sedumväxter användas 
som marktäckare i stället för gräs. Inslaget av växtlighet i områ-
det bör göras med sparsamhet. Trädalléer hör inte hemma i en 
hamn.
 Gående och cyklister ska fredas från biltra� ken och få en 
egen zon längs strandkanten. Stråket utgör en del av det fram-
tida stråket mellan Mörudden och Grytudden. Längs stråket ska 
det � nnas platser att sitta på. 
 Parkeringsplatser ska vara ordnade och bör förläggas i 
områdets norra delar. Parkeringsytornas materialval bör ägnas 
omtanke så att de inte upplevs som trista när de står tomma.
 Det � nns � era platser i området som är lämpliga för en 
restaurang. Platsen där Näckrosen fanns samt Trofédepån. Plat-
sen för gamla Näckrosen kan fram tills dess att platsen nyttjas 
för någon verksamhet nyttjas för parkering eller som husbilsplats. 
Kring Fiskrökeriet bör det utredas intresset om att skapa en ute-
servering.
 Belysningen bör bytas ut, förslagsvis med pollare längs 
gc-stråket och något högre belysning längs bilstråket.
 Entrén till Lillängshamnen ska vara välkomnande och det 
bör � nnas tydlig information om vad som � nns i hamnen men 
också i övriga Hammarö.
 Kiosken som sköts av kommunens ungdomar bör rustas 
upp och under sommartid kan även tillhandahålla cyklar för uthy-
rning.

Frågor som vi bör arbeta vidare med:
En bearbetning av Swecos utformningsförslag från 2011 bör 
göras utifrån ovanstående riktlinjer. Detta ska samspela med det 
belysningsprogram som bör tas fram för hela stråket.

Är det är möjligt att nyttja båtuppställningsplatserna öster om 
båthusen för parkering sommartid?

Är det möjligt att omvandla Trofédepån till exempelvis restaurang 
eller bostäder? 

Hur är intresset att starta restaurangverksamhet i Lillängsham-
nen? Vilken plats är mest lämplig?

Kommunen bör verka aktivit för att få verksamheter att etablera 
sig i hamnen.

Detaljplanen för Trofédepån måste ändras innan annan använd-
ing blir möjlig.

Överst kvaliteter så som � skrökeriet, sjömacken, Vänern och båtarna. Underst 

brister så som storskalighet, ovårdade och tomma ytor och lokaler.

Ovan exempel på tänkt bebyggelse, förslag på belysning och växtlighet som 

anknyter till skärgården, inspiration från Spiken.

Plats för en restaurang, 
verksamheter, husbilar?

Uteservering

Skapa en zon för 
gående och smalna 
av gaturummet och 
se över belysningen

Parkering 
sommartid?

Mot Mörudden

Tydliggör promenad-
stråket.



VAD HÄNDER NU?

Fortsatt arbete
Efter att programmet antagits av kommunstyrelsen ligger det till 

grund för det kommande arbete inom området. Genomförandet 

av gestaltningsprogrammet är ett � erårigt projekt och behöver 

delas upp i � era etapper, prioriteringen av vilken del som ska 

påbörjas först beslutas av kommunstyrelsen. Genomförandet 

kommer att kräva deltagande av � era olika kompetenser inom 

kommunen och extrerna experter. För att garantera att tillgängli-

gheten blir god ska samråd ske med kommunens Handikapprå-

dets referensgrupp. Vid projektering ska det alltid samråd med 

medborgare, intressegrupper eller andra intressenter övervägas.  

Nedan följer ett förslag till hur arbetet kan drivas vidare.

Resultatet av prioriteringsfrågan
Mark och plan frågade kommunens invånare i vilken ordning de 

tycker att upprustningen bör genomföras. Reslutatet av Ham-

maröbornas (136 st svarande på webenkäten och under med-

borgardialogen den 6 juni 2012) syn på vilket delområde som är 

viktigast att vi börjar arbeta med.

1. Handelsplatsen (centrum, del av Åråsvägen, Clevevägen)

2. Byx! ckstorget

2. Lillängshamnen

3. Lillängsviken

4. Lunnaparken

5. Lillängsvägen

Förslag till genomförande
För att få till en helhet i området är det viktigt att under 2013 ta 

fram ett möbel-, skylt- och belysningsprogram. Detta ska genom-

syra allt kommande arbete längs stråket.

Under 2013 är det även lämpligt att påbörja en översyn tillsam-

mans med serviceförvaltningen om det är möjligt att:

- ta ned träd som skymmer

- röjning av sly i Lillängsviken och vid Åråsvägen

- utreda skötseln

Under 2013 bör projektering av ett eller två delområden göras så 

att byggnation kan påbörjas 2013/2014. Under kommande år bör 

en fortsatt omvandling av området ske.

Kommunstyrelsens beslut
I kommunstyrelsen, 2012-11-13 § 106 beslutades följande:

Kommunarkitekten får i uppdrag att under 2013 projektera

Lillängshamnen och Skoghalls centrum. Detta ska utgöra under-

lag för beslut om fortsatt genomförande.

Under 2013 ska ett möblerings- och belysningsprogram tas fram, 

samt översyn av skötsel och planteringar tillsammans med

serviceförvaltningen


