
Detaljplan för 
bostäder vid Höja 
golfbana 

Sammanhållen stad 
• Gång- och cykelvänliga stråk 

mellan för barn viktiga 
målpunkter och kompisar 

• Kollektivtrafik och väg till 
hållplats 

• Fysiska och mentala barriärer 
 

 

Barnvänliga 
miljöer/platser 
• Variation i 

upplevelsevärden 
• Anlagda lekmiljöer 
• Oprogrammerade lekmiljöer 
• Bullerfria miljöer 
• Bra luft och sol/skugga 

Vardagsliv 
• Vardagsaktiviteter och säkra 

vägar dit 
Bostad//skola/Fritidsaktiviteter 

• Närhet 
Gångavstånd (300 meter utan 
barriärer till lekmiljö, 800 meter 
till plats med flera 
upplevelsevärden, 
stadsdelslekplats)  
 

Identitet 
• Identitetsskapande 

värden 
• Värdering och tolkning 
• Historia 
• Rykte/status 
• Medskapande av 

platsen 

Trygghet 
• Befolkat dygnet runt? 
• Ögon som ser en 
• Aktiva bottenvåningar 
• Överblickbarhet 
• Trafik 

 

Planområdet 
 

Nuläge 
Inventering 

 
Förutsättningar 
och möjligheter 

Finns inga bostäder inom planområdet eller i 
närheten. Området består av skog. Intill 
planområdet finns viktiga motionsspår, som 
knyter an mot intilliggande stadsdelar.  

Området är fritt från störande trafik- och 
verksamhetsbuller och ligger lantligt med 
bra luftförhållanden. Brukshundklubbens 
verksamhet kan dock vara ljudalstrande 
med skott och skällande hundar. 
Planområdet består idag av skogsmark.  
 

Idag finns inga bostäder i området, 
planområdet utgörs av skog. Det finns heller 
inga bostäder i närområdet.  
 
Det finns ingen skola/förskola eller 
fritidsaktiviteter i närområdet (förutom 
brukshundklubben och golfklubben).  
 
Planområdet ligger på landsbygden.  
 

Planområdet består av skog. Inga 
byggnader finns.  

Planområdet består av skog.  

Förslag 
Vad innebär 
förslaget? 

 

Villabebyggelse längs en bostadsgata. Ingen 
övrig trafik planeras längs bostadsgatan, som 
slutar i en vändplan. Hållplats (och 
vändslinga) för skolskjutsen lokaliseras till 
infarten vid bostadsgatan, på så vis skapas 
relativt trygg sträcka att cykla/gå till 
skolskjutsen.  
 
Släpp av naturmark finns mellan 
villatomterna för att enkelt ta sig ut i den 
omgivande naturmarken, utan att behöva 
först ta sig till den mer trafikerade 
infartsvägen.  
 

En god variation i upplevelsevärden kan 
skapas med ordnade villatomter, mindre 
naturområde mellan husen samt 
intilliggande skogsområde (utanför 
planområdet). Möjlighet finns att skapa 
gemensamma vistelseytor inom 
naturmark, t ex en grillplats eller lekmiljö.  

Förslaget innebär att bostäder tillskapas på 
landsbygden utan direkt närhet till 
skola/förskola eller fritidsaktiviteter. 
Avsaknaden av cykelvägar och avståndet till 
skola gör att skolskjuts kommer vara 
aktuellt. Hållplats och vändslinga för 
skolskjutsen planeras inom planområdet.  
 
Närhet till lekmiljöer finns.  

De samlade bostäderna kommer att 
utgöra ett nytt inslag i miljön, även 
om enstaka bostäder funnits tidigare.  

Förslaget innebär att bostäder 
tillförs. Bostadsgatan är relativt liten 
och slutar i en vändplan, övrig trafik 
har därför ingen anledning att köra 
här. Bostadsgatan kommer att 
befolkas av de som bor längs den.  

Stadsdelen 
 

Nuläge 

Saknar kollektivtrafik och cykelvägar. Stark 
fysisk barriär i form av 63:an.  
 
Kan utgöra målpunkt i form av 
ungdomsverksamhet på golfklubben eller 
brukshundklubben. Anslutningar finns via 
stigar och motionsspår med trafiksäkra 
passager under/över 63:an och Gravaleden, 
både mot Alstern/Klarälvsbanan, Stockfallet, 
Rud och Färjestad.  
 

I närområdet finns stora skogsområden 
med lekvänliga miljöer samt ordnade 
motionsspår.  
 
Ordnade lekmiljöer saknas idag. Öppna 
ytor (i form av stora gräsytor samt vissa 
tider stora parkeringsytor, både grus och 
asfalt) finns, men ingår i golfklubbens 
respektive brukshundsklubbens 
verksamhetsytor.  
 
Mötesplatser som inte ingår i de befintliga 
verksamheterna saknas.  
 

Golfklubben och brukshundklubben 
erbjuder ungdomsverksamhet. En del 
ungdomar cyklar idag genom skogen längs 
motionsspår och stigar från Rud eller 
Stockfallet för att ta sig till golfklubben. 
Motionsspåren/stigarna har trafiksäkra 
passager under/över större trafikleder. 
 
Gånganslutning genom skog finns mot sjön 
Alstern/Klarälvsbanan/Edsgatan för 
eventuella fritidsaktiviteter eller kompisar. 
Gånganslutning genom skog finns även mot 
Rud och Färjestad.  

Området präglas av den tidigare 
jordbruksmiljön med öppna marker, 
som numera är en golfbana, samt 
stora skogsområden. Tidigare har 
enstaka bostäder funnits vid den 
större gården (golfklubben idag) eller 
mindre torp i skogen.  
 
Golfklubben bidrar till en stark 
identitet för området, med golfbana, 
restaurang, shop, ordnade ytor och 
parkliknande miljö. Till viss del kan 
området kännas exkluderande för de 
som inte är delaktiga i golfklubbens 
verksamhet.  
 
Brukshundklubben har en mer 
anonym identitet på platsen. 
Verksamheten kan dock vara 
ljudalstrande med skott och 
skällande hundar.  
 

Idag finns inga bostäder i 
närområdet. Golfklubben och 
brukshundklubben tillför aktivitet 
och trafik under delar av dygnet. 
Den större tillfartsvägen leder endast 
till dessa verksamheter och är inte 
del av ett större nätverk.  
 
Tillfartsvägen leder genom skog, är 
relativt smal och saknar belysning. 
Viss belysning finns kring 
golfklubben och ev vid 
brukshundklubben. 



 

 

Förslag 

En cykelanslutning från de nya bostäderna 
till Stockfallet planeras. Stråket planeras i 
skogsmark och fungerar som en 
”sommarcykelväg”, dvs ingen asfalt, 
vinterväghållning eller belysning. 
Trafiksäker passage under 63:an finns. 
Närmsta busshållplats (stadstrafiken) finns 
där stråket ansluter till befintligt gatunät i 
Stockfallet. Framtida skola och idrottshall 
planeras i Stockfallet. Högstadiebarn inom 
planområdet är idag hänvisade till 
Kronoparken (som även de gynnas av en 
koppling mot Stockfallet).  
 
En sådan koppling främjar även de 
ungdomar som redan idag cyklar till 
ungdomsverksamheten på golfklubben 
alternativt brukshundklubben.  
 

”Hängplatser” samt spontana mötesplatser 
för ungdomar och barn skulle kunna 
uppstå utanför golfklubbens restaurang 
och golfshopen. Här finns fria ytor och 
människor i rörelse.  

Det planerade cykelstråket – se 
”sammanhållen stad” – möjliggör att under 
sommarsäsongen cykla till skola, kompisar 
eller fritidsaktiviteter.  

Med planförslaget finns möjlighet att 
komplettera området med nya 
identitetsskapande värden och på så 
sätt skapa en större mångfald.  
 
 

Bostäderna placeras i närheten av de 
befintliga verksamheterna, vilket gör 
att området i stort befolkas under en 
större del av dygnet. Belysning 
tillförs kring bostäderna. Bostäderna 
ligger dock på landsbygden och intill 
tät skog, vilket gör att det kan 
upplevas både mörkt och 
”avskilt”/öde.  

Bedömning och 
Konsekvens 

Vad blir bättre med förslaget? 
Vad blir sämre? 

 

Pos - Bättre cykelkoppling till de 
verksamheter som redan finns i området kan 
skapas genom projektet.  
 
Neg - De barn och unga som kommer bo i 
området blir begränsade i hur de själva kan 
förflytta sig till kompisar, fritidsaktiviteter, 
skola mm. Den planerade cykelanslutning 
bidrar till ett friare rörelsemönster under 
sommarhalvåret.  
 

Pos - För de barn och ungdomar som 
eventuellt kommer att bo i de framtida 
bostäderna, finns goda möjligheter att 
skapa en variation i upplevelsevärden. 
Stora skogsområden med lekvänliga 
miljöer och ordnade motionsspår. Stora 
öppna ytor, mindre naturmiljöer mellan 
bebyggelsen samt ordnande villatomter. 
Miljön är fri från störande trafik- och 
industribuller, har bra luftförhållanden 
och en variation av sol och skugga.   
 
Neg – Det finns öppna ytor som inte får 
nyttjas till fria aktiviteter. Störande ljud 
kan uppstå temporärt från 
brukshundklubb i form av hundskall och 
pistolskott. Åtgärder i planen för att klara 
riktvärden görs. 
 

Pos – Bättre cykelkoppling skapas mot 
fritidsaktiviteter, skola och ev kompisar 
(kanske högstadiet). Närhet till lekmiljöer 
finns.  
 
Neg – Avståndet är dock långt eftersom 
bostäderna ligger på landsbygden. Det är 
cirka 2 km till Stockfallet och möjligheten 
att själv ta sig till och från området är 
beroende av dagsljus och bra 
väderförhållanden.  

Pos – Möjlighet finns för nya 
identitetsskapande värden och att 
sätta nya avtryck i miljön genom 
utformning av bostäder, villatomter 
samt gemensamma naturområden (t 
ex grillplats mm). På så sätt kan en 
större mångfald skapas inom 
området. 

Pos - Rörelse och aktivitet kring de 
båda verksamheterna kan tillföra 
trygghet för de boende. Det kan även 
vara en positiv faktor att andelen 
”obehörig” trafik är liten eftersom 
tillfartsvägen inte är del av ett större 
nätverk.  
 
Neg - Området kan även upplevas 
avskilt och ”isolerat” med tanke på 
tillfartsvägen, avsaknaden av andra 
bostäder och belysning. Det kan vara 
en negativ faktor för den upplevda 
tryggheten.  
 
Neg - Det planerade cykelstråket kan 
upplevas otryggt då det passerar 
genom skog utan belysning, det finns 
ingen som ser dig och området är 
svårare att överblicka.  

 

Åtgärder 
Behövs åtgärder för att kompensera 
t.ex.? Åtgärder utanför 
planhandlingarna eller utanför 
projektet? 

 

Avtal med exploatör kring åtgärder för 
cykelanslutningen.  

Nya mötesplatser för barn och unga skulle 
kunna ordnas inom naturmark inom 
planområdet, t ex mer ordnad lekmiljö 
eller gemensam grillplats.  
 
Avtal med exploatör om bullerdämpande 
åtgärder vid brukshundklubben. 
 
 

 
 

  
 


