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Utveckla området kring Grundvikens
hamn - tillgängliggör och skapa stråk
mot Göteborgsudden, Bergvik och
den nya bebyggelsestrukturen
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UTVECKLA OCH TILLVARATA BEFINTLIGA  KARAKTÄRSOMRÅDEN

A. Angöring Bergvik:
Port till området från norr, främst för buss
och GC.

B. Angöring Ulleberg:
Huvudsaklig angöring för biltrafik och
närmaste GC-koppling mot centrum.
Samordna logistik med intilligande områden
i en samlad infart.

C. Angöring Zakrisdal:
En sömlös övergång vid Grundviksbäcken
integrerar området med Zakrisdals etablerade
stadsutveckling.

1. Bevara och utveckla den öppna ängen kring Grundviksbäcken
till ett samlande landskapsrum för både Katrineberg och Zakrisdal.

2. Ta tillvara skyddsvärda nyckelbiotoper och befintliga strövom-
råden i strukturen.

3. Skapa platsbildningar och målpunkter kring kulturlämningar för
att förtydliga jordbruks- stenbrotts- och industriarvet.

STADSBYGGNADSVISION – BILDEN AV KATRINEBERG
Med utvecklingen av Katrineberg och Zakrisdal tar Karlstad
nya och avgörande steg under de kommande decenniernas
stadsutveckling. I kölvattnet av dessa två projekt, och med
benäget bistånd av ett framtida Jakobsberg, kan man ana hur
Karlstads samlade stadsstruktur letar sig ut mot Vänern.
I Katrineberg uppstår det en ny brännpunkt som på sikt
kommer att intensifiera all bebyggelse och hela landskapet
mellan stadskärnan och Vänerns kust. I den bemärkelsen
är Katrineberg inte en isolerad händelse; här formuleras
inledningen av långsiktiga visioner om en växande stad
där sambanden får komma i steg och där ännu okända
mellanrum ruvar i dvala.

Vi tror på en robust struktur som reflekterar sin kontext och
som välvilligt och undrande sträcker ut händerna mot det
som är och det som kan komma. Så har vi försökt närma oss
Ullebergsleden och Gräsdalen i nordost, Bergviksvägen i norr
och Frykmans väg i väster.

Skissen är undersökande och bilderna ännu översiktliga men
vi hoppas att det går att urskilja en inriktning och en vilja som
kan visa vägen – mot varsamhet i naturlandskapet å ena
sidan, mot urban tydlighet och kraft å den andra.

Så har vi skissat och tänkt under denna korta och intensiva
period.

PLATSENS UTMANINGAR
I grunden är det en något motstridig arbetsuppgift att
finna en strategi för att utveckla Katrineberg till en levande
och attraktiv stadsdel integrerad i stadens väv där vi
samtidigt tar vara på platsens vackra natur. Å ena sidan
kräver bebyggelsestrukturen en viss densitet och en
sammanlänkning med det anslutande stadslandskap som
skapar en tillräcklig massa och styrka i kopplingarna. Å andra
sidan behöver naturlandskapets kvaliteter värnas. Härifrån
får platsen sin identitet och naturvärdena bidrar i hög grad
till livskvalitet för de boende. För besökare finns här flera
utvecklingsbara målpunkter.
Utöver att hitta balansen mellan stad och natur ställer
uppgiften höga krav på att arbeta mångdimensionellt i syfte
att väva samman området med sin omgivning. Bebyggelsen i
anslutning till programområdet är fragmenterad och området
i sig är svårtillgängligt.  Här har grönstrukturen en lika viktig
roll som gator och byggnader. Ängar, stigar och Vänerns
strand bildar rum och stråk på liknande sätt som torg och
byggnader.

TEMA
Ett centralt tema i förslaget är utforskandet av brynet som
rumslig kvalitet och strukturerande element. Mötet mellan
skogen och det öppna landskapet ger idag platsen sin starka
identitet. Skogsbrynet utvecklas till ett Stadsbryn där det
öppna landskapet med vattendrag och åkerholmar tas till
vara i ett landskapsrum som rymmer många funktioner. Här
interagerar sociala och ekologiska funktioner i ett tydligt
rumsligt sammanhang som ger livskvalitet och identitet
till stadsdelen. Den nya bebyggelsen placeras noga in i
skogskanten och terrängen, där nyckelbiotoper bevaras och
en välproportionerlig och varierad småstadsstruktur formas.

ELEMENT

• En grön kaj
Den Gröna kajen definierar Stadsbrynet rumsligt och binder
samman områdets centrala rum, torg och parker med
förskolor, lekplatser, odling och sport. Den länkar ett pärlband
av rumsligheter och händelser från skogen i nordost via
öppen ängsmark vidare till Vänerns strandlandskap. Kajen
löper längs det öppna grönrummets västra kant. Rummet
utgör en samlande och multifunktionell allmänning; både för
det aktuella planområdet och den planerade bebyggelsen i
Zakrisdal.

• Två huvudgator
De två stadsgatorna som binder samman området med
angränsande stadsdelar placeras centralt i området. De följer
terrängen med vridningar och avslutande siktlinjer, vilket
bidrar till en naturnära småstadskaraktär. Gatorna kantas på
båda sidor av bebyggelse, grönska och trädrader.

• Tre områdeskaraktärer
Huvudgatornas dragning och korsningspunkt bildar naturligt
tre delområden vilka ges tre olika karaktärer, som tar tillvara
delområdets läge utifrån relationen till naturen och dess
läge i stadsdelen. De bildar välproportionerliga kvarter och
delområden som alla har egna rumsliga kvaliteter med
naturen ständigt nära.

STRUKTUR
Bebyggelsestrukturen är kompakt och samlad kring den
Gröna kajen och de två huvudgatorna, samtidigt som den
öppnar sig mot omvärlden likt fingrarna på en öppen hand.
Strukturen ges förutsättningar att både vävas samman med
sitt närområde och att länka samman idag isolerade delar av
staden.

Huvudgatorna och bebyggelsen möter omgivningen
med tydliga entréer och trygga gena stråk. Det samlande
landskapsrummet, allmänningen, tillsammans med befintliga
och nya stigar och gröna stråk binder samman angränsande
såväl befintlig bebyggelse som den planerade. Katrineberg
tillgängliggörs och länkas samman med staden genom nya
målpunkter längs Vänerns strand och regionala kopplingar
vilka dessutom bidrar till utvecklingen av omkringliggande
områden.

I förslaget utvecklas Katrineberg med en karaktär av grön
småstad.  Det innebar att bland annat:
• En mänsklig skala på byggnader och proportioner på
stadsrum.
• En variation i bebyggelseuttryck och en trappande skala
med gemensamma gestaltningsteman inom kvarteret
• Tydliga stadsrum med långa siktlinjer
• Alla gaturum utformas för trygg vistelse med plats för
gående och cykel.
• Alla gaturum och gårdar har ett stort inslag av entréer till
trapphus och privata enheter.
• Offentliga stadsrum med inslag av aktiva funktioner
i bottenvåningar, både för kommersiella ändamål och för
gemensamma funktioner
• En tydlig och inbjudande utformning av gränser mellan
offentligt och privat.
• Alla bostäder har tillgång till egna och gemensam gröna
rum, privata uteplatser, balkonger, takterrasser, gemensamma
bostadsgårdar, växthus, plats för odling mm
• En mångfald av boendetyper, från villor, parhus, radhus
och stadsvillor till lägenheter av olika typer och storlekar.

STADSBRYNET PÅ KATRINEBERG

STRUKTURPLAN 1:5000

PRINCIPSEKTIONER 1:800
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Översiktsvy från söder.

Vy från områdets centrala grannskapsplats omgiven av en tydlig bebyggelse och närhet till grönska.

KOPPLA SAMMAN VÄNERKUSTLINJENS OMRÅDEN OCH NÄRNATUR

Idag finns i närområdet ett flertal separerade rekreations- och
strövområden. En ny, prioriterad infrastruktur för GC-trafik skulle knyta
samman dessa grönområden i ett mer eller mindre bilfritt sammanhang
genom ett varierat kust- och våtmarks- och skogslandskap. Den skulle
även utgöra en effektiv koppling mellan Skutberget-Bergvik-Hammarö
förberedd för ett hållbart sätt att angöra handelsområdet, samt förbättra
kommunikationerna mellan Bergviks villaområde och resten av staden.

Sträckningen inom planområdet utgörs till största delen av ett stråk i
anslutning till kraftledningsgatan - ett område som redan är röjt och
markbearbetat och som samtidigt utgör den snabbaste kopplingen i nord-
sydlig riktning. Här utformas en kilometerlång velostrada, varifrån stickspår
kopplar mot intilliggande områden.
På så sätt skapas en ny, effektiv koppling genom området utan att
befintliga naturvärden påverkas.
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BEBYGGELSEOMRÅDEN GATUTYPOLOGIER GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

HISTORISKA SPÅR
I området finns flera lämningar och strukturer som minner om områdets
skiftande användningsområden genom åren vilka integreras i den nya
bebyggelsen. Stråk och bebyggelsestruktur planeras för att utveckla och
definiera platserna kring dessa lämningar i syfte att skapa orientering och
identitet för platsen och en förståelse för historien för de boende. Vissa av
strukturerna lämnas som ruiner, men säkras och bearbetas med markmaterial
och vegetation, medan andra hus utvecklas till gemensamma lokaler för
kultur och rekreation. Det gamla ammunitionsförrådet kan bli Café Granat
i änden på kajen i söder och i andra änden utvecklas bosättningen med
ladugård och husgrund till rekreationsytan och busshållplatsen Stallbacken.

BEBYGGELSE
Alla kvarter i Katrineberg har nära till naturen. Om inte naturen kommer in på
gården eller är närvarande utanför fönstret finns den runt hörnet. Samtliga
kvarter har tydligt rumsliga förutsättningar där olika sidor vänder sig mot ett
flertal olika gröna stadsrum, såsom ett stort naturrum, en lokalgata eller en
huvudgata. Det ger goda förutsättningar för en variationsrik bebyggelse inom
trygga ramar och gör stadsdelen lätt att orientera sig i med tydliga adresser
och riktningar. De gemensamma gårdarna planeras utan parkering med plats
för grönska, lek och odling.

De enskilda byggnaderna utformas enligt höga hållbarhetskrav. Det kan
exempelvis innebära att stadsdelen är ett energiområde med omfattande
elproduktion och -delning, att byggnader certifieras utifrån höga miljökrav och

att vattenresurser återanvänds inom området. Materialvalen är hållbara och
väljs med omsorg, där trä dominerar. Gestaltningsmässigt är detta något som
rimmar väl med den intilliggande skogen.

De tre områdeskaraktärerna utvecklas utifrån sina geografiska förutsättningar
och i relation till natur och viktiga tillskapade stadsrum.

Småstadskvarteren
Småstadskvarteren ligger mitt i området och har stadsdelens mest urbana
karaktär. Kvarteren är kringbyggda med volymer på i huvudsak 4 och 5
våningar. Utformningen är sammanhållen med stort inslag av trä. Kvarteren
formar en egen, inre grannskapsplats och öppnar sig mot den Gröna kajen.
Bostadsgårdarna har på bottenvåningarna generösa öppningar mot den
Gröna kajen och stadsdelens torg intill med möjliga lägen för lokaler.

Skärgårdsbyn
Skärgårdsbyn utgör områdets mest småskaliga del med stora inslag av
privata trädgårdar. Den har en mer urban gestaltning mot torget i nordost
med 4-5 våningshus och utmed den Gröna kajen med varvade trevåningshus
och radhus. Mot skogsområdet i väster blir bebyggelsen mer upplöst med
större inslag av fristående villor, men fortfarande med tydliga gaturum. Inom
området tillåts en större frihet och variation av hustyper och karaktärer med
inslag av stycketomter.

Skogsslänthusen
Skogsslänthusen utformas som uppbrutna U-kvarter som vänder den slutna
sidan mot en huvudgata och öppnar sig mot naturen på gårdssidan där

övergången till Månsbergets sluttning och skogen sker sömlöst. En slingrande
gångstig mot skogen och låga stödmurar som tar upp höjdskillnaden mot
gatan formas ett tydligt gränssnitt mellan offentligt och privat, samtidigt som
naturen sipprar ned i stadsstrukturen med öppna vyer mot gaturummet.
Kvarteren komponeras av tydliga fristående byggnadsvolymer, omsorgsfullt
placerade i terrängen där de i vissa fall får souterrängplan. Återkommande
gavlar mot gaturummen och sadeltak ger karaktären. Byggnaderna är i
huvudsak 3-5 våningar, med något högre byggnader mot kullen i nordost, och
i väster mot skogen något lägre, med inslag av radhus.

MOBILITETSSTRATEGIER
Trafiklösningarna utgår från gående och cyklisters villkor, och kollektivtrafiken
har högre prioritet än bilar. Gator utformas utifrån hastighet snarare än
trafikslag i en tillåtande struktur. Som grundprincip är alla trafikslag välkomna
på alla gator för en silande struktur där flöden sprids ut med låga trafikflöden.

På huvudgatorna finns separata cykelbanor som mellanhastighetsstråk
för möjlighet att cykla snabbt och med plats för mindre elfordon, och i
framtiden kanske självkörande leveransrobotar. Lokalgator planeras för låga
hastigheter och låga flöden. Lokalgator och huvudgator har parkerings- och
lastningsfickor.

Bygator utformas för de gåendes hastighet och på den Gröna kajen följer ett
stråk som cykelfartsgata. I dessa miljöer finns endast lastfickor och parkering
för tillgänglighet men ingen gatuparkering. Bygator utformas i undantagsfall
för sopbilar där soporhantering sker samlat mot utvalda stråk för att undvika
vändplaner.

Parkeringen koncentreras till tre strategiskt valda lägen. Två stycken vid
infarterna i norr respektive öster och en är centralt placerad i anslutning till
busshållplats och torg. Lägena nås inom en radie av 350 m och ligger intill
cykelbanor och gena gångstråk. Utöver parkeringsmöjlighet rymmer dessa
mobilitetsanläggningar servicefunktioner såsom paketutlämning, bilpooler,
pooler för lådcyklar och el-cyklar, cykelverkstäder och kanske kylrum mm
i bottenvåningarna. De kompletteras också med fördel med olika slags
lokaler i bottenvåningarna. De ligger alla med en fasad mot ett attraktivt
stråk, delvis inskjutna i landskapet med möjlighet till energiproduktion, gröna
tak och samlade ekosystemtjänster. Gestaltningen kan med fördel vara
identitetsskapande och kännas naturnära.

Dessa tre större mobilitetsanläggningar kompletteras med ett antal mindre
anläggningar vilka nås inom 150 m från alla bostäder. I anslutning till de
mindre anläggningarna lokaliseras bilpooler med ca 1 plats per 50 lägenheter
för att prioritera delningsekonomi. De kan även parkeras på gatuparkeringar
i anslutning till övriga funktioner. Cykelparkering inklusive plats för el-cyklar
och lådcyklar finns i direkt anslutning till bostadshusen. I Skärgådsbyn finns
inslag av parkering på egen tomt.

Förslagsvis samordnas infarten från Ullebergsleden med angöringen till
Zakrisdal till en gemensam infart. Det förenklar det trafikflödena och ger
en rumsligt tydligare entrésituation, med ett väldefinierat landskapsrum i
dalgången och mer frigjord yta för utveckling av handelsområdet. Förslaget
är utformat så att det utan några övriga justeringar kan anslutas till liggande
trafikförslag för cirkulationsplats.

HUVUDGATA 25m
A.  FÖRGÅRDSMARK
B.  GÅNG-/CYKELBANA
C.  PLANTERING/TRÄD/ANGÖRING
D.  KÖRBANA
E.  PLANTERING/TRÄD/ANGÖRING
F.  CYKELBANA
G. PLANTERING/GRÖN ZON
H. GÅNGBANA
I.  FÖRGÅRDSMARK

LOKALGATA 13m
A.  FÖRGÅRDSMARK
B.  GÅNGBANA
C.  KÖRBANA
D.  PLANTERING/TRÄD/ANGÖRING
E.  GÅNG-/CYKELBANA
F.  FÖRGÅRDSMARK

BYGATA 5,5m
A.  FÖRGÅRDSMARK
B.  FRIS MED LINJEAVVATTNING
C.  KÖRBANA MED PLANTERING
D.  FRIS MED LINJEAVVATTNING
E.  FÖRGÅRDSMARK

GRÖN KAJ
A.  FÖRGÅRDSMARK
B.  CYKELFARTSGATA
C.  PLANTERING, TRÄD, MÖBLERING*
D.  GÅNGSTRÅK PÅ TRÄDÄCK

*VARIERANDE UTFORMNING

SKOGSSLÄNTHUSEN          PLANUTSNITT 1:500 SKÄRGÅRDSBYN           PLANUTSNITT 1:500 SMÅSTADSKVARTEREN          PLANUTSNITT 1:500

HUS OCH RÖRELSER I OMRÅDET

MOBILITETSANLÄGGNING
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LANDSKAPSRUM LÄNGS GRÖNA KAJEN

MOBILITET OCH KOLLEKTIVTRAFIK GRÖNSTRUKTUR STRATEGI DAGVATTEN

SEKTIONSSNITT LÄNGS KAJEN 1:300
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Vy där Småstadskvarteren möter odlingslotter och ängsmark. Här möter den nya Gröna kajen den befintliga stigen.

Frilagd axonometri med Gröna kajen.

BARNPERSPEKTIVET
Katrineberg ger barn en stor rörelsefrihet då både lekplatser, naturupplevelser
och förskolor ligger i anslutning till trygga och gena gång- och cykelstråk.
Alla har tillgång till lek och vistelse i direkt anslutning till bostaden på
bostadsgårdar och i trädgårdar. Förskolor har väl tilltagna gårdar, med direkt
kontakt med stora naturområden. Utmed den Gröna kajen, som länkar de
två förskolorna, nås smidigt en stor variation av ytor för lek; från ordnade
lekplatser och aktivitetsytor till platser att utforska naturen med vattenlek,
balanslek, odling och spontana aktiviteter

GRÖNA KAJEN
Den Gröna kajen utmed Stadsbrynet är ett centralt stadsbyggnadselement
i upplevelsen av Katrineberg. Arkitektoniskt manifesterar den mötet mellan
stad och natur och det samlar stadsdelens vardagsliv. Den gröna kajen
binder samman området i en sekvens av målpunkter och mötesplatser, det
centrala torget, parkrum och informella mindre rumsligheter. Kajen kopplar
såväl busshållplatser och förskolor som aktivitetsytor, lekplatser, odling med
ett säkert och attraktivt stråk för gående och cykel. Det är väl integrerat i
området, vilket ger goda förutsättningar för lokal service i strategiska lägen
och ett kontinuerligt flöde av människor. Aktiva bottenvåningar prioriteras mot
torget och den Gröna kajen.

Det öppna landskapet utmed kajen och vattendraget, som i stora delar är
befintligt, erbjuder stora ekologiska kvaliteter liksom sociala. Det ger många
ekosystemtjänster inom samtliga kategorier, de stödjande, reglerande,

försörjande och de kulturella. Här befrämjas biologisk mångfald, renas
dagvatten och odlas i ett generöst, gemensamt rum som också delas med
de boende i den planerande bebyggelsen i Zakrisdal. Här finns plats för
både spontana aktiviteter som brännboll eller en picknick och för firandet av
högtider som midsommar och majbrasa.

GRÖNSTRUKTUR
Parallellt med byggnadsstrukturen formas en sammanhängande grönstruktur
med stor variation där platsens unika natur lyfts fram och bidrar till formandet
av stadens rum. Med gröna gator, bostadsgårdar och privata trädgårdar
kopplas stadsdelen samman med de omgärdande skogsområdena och
länkar ut i allmänningen.  Grundviksbäcken, som leder genom området, och
Vänerns strand tillgängliggörs och utvecklas för ökad biologisk mångfald och
fler ekosystemstjänster. Alla stadsrum har träd och växtzoner som ger skugga
och tar hand om dagvatten i ett öppet system med biodiken och regnbäddar.

Förlusten av ekosystemtjänster som utvecklingen av stadsdelen innebär
kompenseras för i så stor utsträckning som möjligt. Strategin för utvecklandet
av ekosystemtjänster innebär:

• Grönytor med hög biodiversitet för att förstärka den biologiska
 mångfalden

• Grönytor som stärker det ekologiska samspelet och skapar
 spridningskorridorer mellan befintliga skogsområden.

• En attraktiv och tillgänglig grönstruktur som bidrar till välbefinnande och
 hälsa

• Lokala och öppna dagvattenlösningar med rening och fördröjning

• Trädkantade gator för att bidra till bättre lokalklimat och luftkvalitet

MÖTET MED NATUREN
Vid uppförandet av de enskilda byggnaderna ska höga krav ställas på
etableringsområde och skyddszoner mot intilliggande vegetation i syfte att
bibehålla så mycket befintlig terräng och grönstruktur som möjligt.

I övergången mellan den befintliga skogen och den nya bebyggelsen
planteras en flerskiktad brynzon med hög biodiversitet och arter naturligt
förekommande i området. Dessutom binder det samman de befintliga
skogssystemen och bidrar till det ekologiska samspelet

Där brynzonen ligger lägre än kvartersmarken kan också området nyttjas som
översvämningsyta vid extremnederbörd.

ODLING
Stadsodling är lättillgängligt i Katrineberg. Bostadsgårdar utan parkering,
generösa uteplatser, balkonger och växthus ger plats för den privata odlingen.
Utmed kajstråket, i allmänningen finns plats för gemensamma odlingar och
kolonilotter.

DAGVATTEN
Dagvatten hanteras i första hand lokalt i varje stadsrum, som bostadsgårdar,
torg och gator. Med hjälp av regnbäddar och biodiken skapas volymer i
gatumiljön och på kvartersmark som innehåller magasinering, kontrollerat
utflöde, infiltrering i mark samt växtlighet som hjälper till att rena och
avdunsta regnvatten. Tillsammans med översvämningsytor skapas
beredskap för att hantera ökade nederbördsmängder och minskar risk för
översvämningar i framtida klimatsituationer.

På allmänningen hanteras fördröjning av skyfall i med översvämningsytor
med våtmark i lågpunkten vilka till vardags utgör tillgänglig natur för de
boende. Våtmarkerna fungerar som ett filter och miljöfarliga ämnen kan
sedimentera och därmed fastäggas så dagvattnet renas innan det når
Grundviksbäcken för att sedan rinna vidare ut i Vänern.
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ETAPP A-B 2030-2040 ETAPP C-D 2040-2050

EN ROBUST STRUKTUR
Förslaget formar en robust struktur med tydliga delområden,
välproportionerliga kvarter och tydliga karaktärsfulla och
strukturerande stadsbyggnadselement. Med detta som bas
kan utbyggnadstakt och ordning så väl som program för
specifika kvarter och byggnader tas fram tillsammans med
utvecklingen där framtidens utmaningar och innovationer
beaktas.

Etapp A-B
I den första etappen etableras den nordsydliga kopplingen
och skärgårdsbyn byggs ut. Kollektivtrafik finns på plats
från början och kopplingen till Vänern utvecklas med
en tydlig entré till naturen och målpunkter med bad,
småbåtshamn och promenadstråk. En identitet formas tidigt
kring en hållbar blandstad med olika bostadsformer nära.
Förskola och dagvattenhantering inkluderas i etappen och
parkering kan lösas som markparkering i läget för framtida
mobilitetsanläggning strax norr om området

Etapp C-D
I den andra etappen byggs kajstråket färdigt och kopplingen
öster ut etableras. Områdets centrala stadsrum, torg, stråk
och parker kommer på plats och ger utrymme för områdets
vardagsliv. De centrala kvarteren byggs och områdets
karaktär etableras ytterligare med förädling av naturområden
och lokal service. Mobilitetsanläggning, förskola och
dagvattenhantering ingår i etappen. Området byggs gradvis
ut mot norr och etablerar en koppling till handelsområdet.

Framtiden
På lång sikt lägger strukturen grunden för att området
ytterligare kopplas norr och öster ut med framtida
utvecklingsområden kring handel och diversifierad
bebyggelse. Områdets centrala stadsrum bildar på sikt en
större helhet tillsammans med utvecklingen kring Zakrisdal
med gemensamma rum och målpunkter.

FAKTA
Såsom strukturen är illustrerad i vårt förslag inryms ca
1800 bostäder samt två förskolor, lokal service och tre
mobilitetsanläggningar. Den utgörs av fristående byggnader,
radhus samt lägenheter av olika typer och storlekar.
Strukturen kan rumsligt inrymma upp mot 2500 bostäder
med bibehållen karaktär av småstad, men en sådan ökning
av exploateringen kräver justeringar och dialog kring
strategier för antal förskolor och parkeringsnormer mm.

Sammanställning bostäder

Etapp A-B ca 200 lägenheter ca 65 radhus/parhus och ca
10 villor

Etapp C ca 800 lägenheter

Etapp D ca 700 lägenheter och 25 radhus

TOTALT ca 1700 lägenheter, ca 90 radhus/parhus och
  ca 10 villor

ILLUSTRATIONSPLAN 1:2000
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