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1 Gestaltningsstrategi 

Gestaltningsstrategin tillhör detaljplanen för skola i Norra Hallsås. Syftet med denna 

gestaltningsstrategi är att visa kommunens viljeriktning för den nya F-9 skolan som 

planeras. 

2 Bakgrund 

Lerums kommun arbetar med en detaljplan för ny F-9 skola för 1 000 elever med 

idrottshall inom Norra Hallsås i Lerum. 

Utvecklingen av området har pågått sedan 2004 och det är ett viktigt kommunalt projekt 

med höga ambitioner vad gäller gestaltning, naturanpassning och samarbete. Ett tydligt 

behov finns av riktlinjer för gestaltning för att stödja arbetet med skolan och kommande 

etapper. 

Programskiss från 2004 på hur man i ett tidigt skede tänkte sig den fortsatta utbyggnaden av 
området. Blå yta är tänkt utbyggnad. Svart område är första etappen. Det område som vi har 
arbetat med och som nästan är färdigbyggd. Röd cirkel är planerad skola 

I kommunens mål för Norra Hallsås projektet fanns som en av tre instruktioner från 

kommunstyrelsen att skapa en unik arkitektur på naturens villkor. Detta har fungerat 

som ett starkt, tydligt och användbart budskap genom hela processen.  

För att säkerställa detta har planarbetet hela tiden beaktat såväl upplevelsevärden som 

ekologiska hänsyn i projektet.  
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Ett viktigt tillvägagångssätt för att behålla dessa värden har varit en konkret 

landskapsanpassning på plats utförd av lämpliga representanter med en 

landskapsarkitekt som en självklar del. Med hjälp av pinnar och band har man märkt ut 

hur planerade vägar och hus kommer att ligga i landskapet. Justeringar har sedan gjorts 

för hand direkt på plats och mätts in för att uppnå bästa möjliga placering.  

Som en del i arbetet med detta gestaltningsunderlag för skolan i Norra Hallsås och för 

att ta ställning till om något behöver styras upp i detaljplanen, har en workshop med 

planarkitekter, arkitekter och landskapsarkitekter genomförts samt en workshop med 

planenheten Lerums Kommun.   

Arkitekturprogrammet för projektet Norra Hallsås även kallad spelregler för Norra 

Hallsås har använts som utgångspunkt för att ta fram den aktuella gestaltningsstrategin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3 Strategi för planering 

3.1 Placering – nivåskillnad 

• Bebyggelsen placeras på höjder och sluttningar där utsikt och solinstrålning tas 

tillvara.  

• Bebyggelsen anpassas till slänterna istället för att slänterna anpassas till husen.  

• Nivåskillnader skall lösas noggrant men också utnyttjas i husen. 

Husen i det befintliga området ligger på höjder. En tidig idé var att bygga på sluttningar 

och höjder som ett sätt att hushålla med marken i området. 

Man kan ha stora fördelar av placering kring höjdskillnader om man använder dem på 

rätt sätt. Man kan få utsikt, utrymme och det ger liv åt gestaltningen. 

Om man delar upp skolan i lämpliga enheter och sedan förbinder dem med, till 

exempel, broar underlättar det placeringen av skolan.  

3.2 Natur 

• Bygg så att minsta möjliga ingrepp görs i naturen och undvik sprängning.  

• Naturen ger arkitekturens förutsättningar och inspirerar arkitekturen. 

• Bygg där landskap, sol och vind gör det möjligt. Skydda mot nordanvinden och 

ge solen lång tid på dagen.  

• Bebyggelsen ska anpassas till landskapets och vegetationens förutsättningar men 

också till dragningen av avloppsledningar så att behovet av sprängning och 

markarbete minimeras.  

• Låt den ursprungliga marken lämnas orörd ända fram till husens socklar.  

• Ha en plan för vilka ytor som ändå kommer tas i anspråk i projektet och använd 

de som körvägar och utrymmen för bygget. Ha slutmålet klart innan avverkning 

och sprängning tar vid. En VA sträckning kan till exempel användas som tillfart. 
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Arkitekt Jens Anfred 

Ingrepp kommer att ske både på träd och vad gäller sprängning och det bästa är att 

försöka se helheten så tidigt som möjligt. Att ta fram en karta med en trädinventering 

behöver göras tidigt i processen där man märker ut vilka träd som skall sparas, vilka 

som inte kan sparas, vilka man vill försöka spara och likaså en motsvarande inventering 

med landskapets formationer. Ett sådant underlag gör det möjligt att planera men också 

redovisa konsekvenser av förändringar i projektet. 

Vid ett val är det viktigare att spara natur på rätt ställe än att spara allt. Spara på 

strategiska ställen så att det ger ett anslag, en upplevelse. 

Under planeringen och byggandet av området användes flitigt en typ av målbild om att 

en helikopter kom och släppte ner husen i skogen och att man skulle kunna lyfta bort 

dem igen och allt skulle återgår som om inget har hänt.  

Naturen är en långvarig investering. Man måste se den kostnad som sparas på kort sikt 
i jämförelse med att den resurs som förstörs. 

3.3 Struktur 

• Placera byggnaderna med omsorg i skogsterrängen.

• Bind samman byggnaderna med hjälp av byggnader/vägar/broar/spänger som tar

hänsyn till terrängen och anläggs på skogens villkor.

• Inbördes kan byggnaderna med fördel vara olika i storlek.

• Mellan byggnaderna sparas vegetationen och landskap.

• Mellanliggande skogsområdena som sparas utgör en paus. Ett gestaltat element.

• Sträva efter att placerar byggnaderna så att man uppnår en koppling mellan ute

och inne.
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• Mellanrummen behöver också beskrivas. Vad händer med utemiljön?

Tidig modell över området 

3.4 En utvecklad byggnadskultur 

Den nordiska byggnadskulturen är rik på förebilder som finns nära oss. Ta intryck av 

enkelheten i till exempel skogsindustrins hus, skogsarbetarbostäder, lador och 

fiskelägen. Det är god arkitektur, skapad med små medel under tuffa förhållanden. God 

arkitektur har inget med komplicerade och kostsamma lösningar att göra. Men det 

behöver vara en utvecklad byggnadskultur som kan rymma dagens och morgondagens 

krav och teknik. 
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Arkitekt Mikael Sonnsjö 

3.5 Arkitektoniskt uttryck 

• Ambitionen är att hitta grundläggande, enkla proportioneringsregler som utgör

en balanserad och respektfull dialog med skogen och den storslagna men sårbara

terrängen

• Varje byggnad ges en arkitektonisk särprägel som understryker terrängens

karaktär.

• Inbördes kan de med fördel vara olika i uttryck.

• Samla ihop husen på tomten.

• En byggnad kan både smälta in och sticka ut.

Här i gestaltningsstrategin anges inte krav på något specifikt fasadmaterial men det kan 

vara positivt att byggnaden gestaltas med mer än ett material. 

3.6 Dagvatten 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten.

• Nya våtmarker och vattenspeglar skapas och befintliga bevaras och utvecklas.

• Dagvattensystemet är en naturlig fungerande del i området.

• Positivt att dagvatten är med i planeringen och att eleverna kan ingå i

skolverksamheten.
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I området har dagvattendammarna inga staket utan i stället har stora stenar lagts på 

botten för att göra grundare och underlätta om någon behöver ta sig upp. 

3.7 Parkeringar

• Undvik stora samhängande parkeringsmattor med raka parkeringsskepp.

• Bryt gärna upp dem i mindre enheter och skapa liv genom att undvika det helt

raka.

• Använd gärna genomsläppliga material som till exempel marksten. Undvik grus

som kan bli för otydligt.

3.8 Detaljer

I det befintligt bostadsområde är detaljerna svarta. El- och pumpstationer är svarta och 

har pulpettak och modellen på armaturer är genomgående.  

Det är viktigt att tänka på detaljerna och göra medvetna val. En standardutförd detalj till 

exempel en pumpstation eller en el-central kan motverka upplevelsen av omsorg. Se 

detaljerna som möjligheter och tänk på utformandet av elskåp, pumpstationer, räcken, 

belysning, möbler, parkbänkar, soptunnor och vägvisningsskyltar. 

3.9 Ekologi 

Planen förutsätter ett ekologiskt tänkande och ett energieffektivt byggande och att 

användningen av material som inte är miljövänliga minskas till ett minimum. 

3.10 Funktion 

Vid utformningen av skolan bör funktion få vara styrande. Att skolan utformas till en 

trygg och hälsofrämjande miljö är viktigt.  

Utformning och gestaltning av skolbyggnaden har möjlighet, att på ett positivt sätt, 

påverka skolans identitet och hur väl skolbyggnaden anpassar sig till platsen. 

3.11 Genomförande 

Utforma, med hjälp av sakkunnig landskapsarkitekt, en strategi för avverkning, röjning 

och bevarande. 

Skapa regler för arbetsplatsens utformning under byggtiden, återställande och 

återplantering, så att ingreppen i naturen minimeras. 

Eftersträva en lokal massbalansering. 

4 Sammanfattning 

• Skapa unik arkitektur på naturens villkor

• Naturen ger förutsättningar
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• Arkitekturen inspireras av naturen

• Rita byggnader med omsorg om detaljerna

• Byggnader placeras i landskapet med varsamhet

• Låt naturen krypa inpå husen

• Undvik sprängning, utfyllnad och onaturliga slänter.

• Låt vägarna följa landskapet.

Mycket av det vi beskriver ovan handlar om omsorg. Exempelvis att man anpassar 

husen efter landskapet i stället för tvärt om. 

5 Några skolexempel 

Nedanstående exempel pekar på hur man har löst frågeställningar i andra skolprojekt. 

Landmäreskolan i Biskopsgården ritad av Wahlström & Steijner arkitekter och 

landskapsgruppen följer den sluttande marken och trappar ner.  

Älvdalskolan i Älvdalen ritad av Tengboms är uppdelad i enheter som hålls ihop av en 

ryggrad eller som pärlor på en tråd i ett pärlhalsband. 
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Glömstaskolan i Huddinge ritad av Origo arkitekter lekfull fasad som ger ett lekfullt 

intryck. 

I Nolehultsvägens förskola i Tuve, ritad av Doffice arkitekter, tar man upp 

nivåskillnaden med en spång. 

Tegelhageskolan i Sollentuna ritad av White.  Istället för raka korridorer bildar man 

ojämna varierande rum. Man ställer ut delarna och låter de omslutas av väggen som ett 

mjukt skal som också är noggrant med att ge utblickar och kontakt med naturen utanför. 
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Förskolan i Norra Hallsås ritad av Qpg smälter bra in i landskapet men syns också 

tydligt mycket på grund av färgen.  Signalfärger på dörrarna är en fin detalj som 

signalerar hemhörighet för respektive avdelning.  

Sektor samhällsbyggnad 

Nermina Ombasic 

planarkitekt 

Anna Samuelsson 

planchef 

Lars Palmeby 

planarkitekt 
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