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Gestaltningsprinciper för grönska och 
dagvatten vid Orrakullens industriområde 

SYFTE OCH ANVÄNDNING AV DOKUMENTET 
Syfte med detta dokument är att ge en inriktning för grönytorna (natur 
och grönytor på industrimark) i den nya detaljplanen. Principerna ska 
användas som underlag vid projektering av området samt som 
anvisning för framtida skötselåtgärder. 

KARAKTÄRSMÅL, GENOMFÖRANDE OCH SKÖTSEL 
Detaljplanen berör skogsmark i marktriangeln mellan Värnamovägen 
och väg 25 väster om Alvesta tätort. 

Entré till tätorten 
Läget för det nya industriområdet gör att det är det första man ser av 
Alvesta om man kommer från väster till tätorten. Det är viktigt att 
området ges en välkomnande gestaltning samtidigt som skyltläget mot 
vägarna utnyttjas för de kommande industrierna. 

Mellan vägarna och industritomterna läggs en grön zon, naturmark. 
Naturmarken har en funktion för fördröjning av markvatten men ska 
även rama in området upplevelsemässigt. Träddungar sparas på vissa 
ställen och sträckor.  

Inne i industriområdet finns även dagvattenstråk som dels har en viktig 
fördröjande funktion, dels ger ett grönt inslag i miljön.  

Gröna miljöer inne i industriområdet 

1. Dagvattenstråken 

Dagvattenstråken utformas så att vattenfåran ges ett naturlikt uttryck 
med slingrande former, dämningar, stenar och växtlighet i slänterna. 
Den naturpräglade utformningen är även bra ur ekonomisk synvinkel då 
det inte krävs så mycket skötsel. 

Dagvattenstråket görs omväxlande öppnare där skötselfordon komma 
åt att slåtta slänterna årligen och omväxlande släpps grupper eller av 
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dungar av träd och buskar upp som kräver röjning med några års 
mellanrum. En planare remsa som är framkomlig för skötselfordon bör 
finnas på båda sidor om diket. I vissa delar kan gc-vägen fungera som 
en sådan remsa, i andra fall kan gräsmarken göra det. 

Bild nedan: Exempel på sektion för dagvattenstråket utmed industrigatan. Diket har 
flacka slänter och slingar sig fram.   

 

2. Större dungar 

I höjd med att industrigatan gör kraftiga svängar i industriområdet 
breddas naturmarken.  

Söder om den västra vägböjen sparas befintlig sträckning på 
Djupabäcken. Granskogen runt bäcken sparas i stort men glesas ut så 
att ett fältskikt kan utvecklas. I anslutning till industrigatans böj glesas 
träden ut ytterligare eller stammas upp så att bäcken görs synlig 
härifrån. Här krävs årlig röjning. Samma typ av öppenhet tas fram mot 
cykelvägen i söder så att Djupabäcken kan upplevas även därifrån. 
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Djupabäcken går bitvis genom i tät 
granskog. 

I öppnare delar finns fältskikt redan 
idag. 

Det östra stråket med naturmark har ingen befintlig uppvuxen 
vegetation. Endast enstaka stora träd finns i norra delen. Området är ett 
planterat hygge med en uppväxande blandning av gran, tall och ordinärt 
löv. Den uppväxande blandskogen sköts enligt skogsbruksplanen och 
dungar sparas inom den planlagda marken för natur när området runt 
om expolateras.  

3. Träd i gatumiljön 

För att få upp fler trädvolymer inne i industriområdet föreslås att mark 
om möjligt avsätts intill vägkorsningar, där solitära träd planteras. På 
detta sätt skapar man orienteringspunkter i området och lättar upp den 
hårda karaktär som industriområden kan ha. Sådan mark avsätts inom 
anslutande gatumark för industrigata i samband med att industrigator på 
kvartersmark skapas. För att erhålla god trafiksäkerhet ska trädval och 
placering göras med hänsyn till fri sikt. Skötsel kan bli aktuellt i form av 
att hålla stammar fria från grenar upp till hög krona, liksom skötsel av 
ytan som trädet står på vilken bör göras lättskött. 

I de fall stora vändplaner blir aktuellt kan en yta i mitten utgöra grönyta 
med buskar eller träd, även här anpassat efter siktförhållanden som 
krävs för platsen. 
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4. Grönytor på industritomterna 

Ett inslag av träd och buskar är önskvärt inne på industritomterna. 
Planen reglerar att infiltrationsstråk ska finnas och att parkeringsytor ska 
inslag av växtlighet. Infiltrationsstråken ska besås med gräs. Växtlighet 
vid parkering kan vara träd, häckar eller andra planteringar. I de fall 
dagvattenmagasin krävs på tomten kan de förläggas under mark eller 
göras synliga i form av dammar vilket kan ge en ytterligare kvalitet i 
området. Även inslag av träd och annan vegetation på tomten är 
välkomna såsom vegetation som förstärker intrycket av entrén och 
byggnadsarkitekturen eller mer naturliga trädgrupper i outnyttjade hörn. 

Områdets inramning 

1. Utmed väg 25 

Norr om biogastomten utformas ett öppnare stråk med slingrande 
dagvatten och buskar. På några ställen släpps träddungar upp och 
några dungar som finns idag sparas. Det gäller framförallt en tallbacke 
och ett blockrikt parti med granar, men även en björkdunge intill ett dike 
i området.  

 

Vänster: Talldungen som ska sparas.  

Ovan: Björkdunge vid anslutade dike 
som i ett första läge ska sparas och 
på sikt föryngras. 
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Vänster: Ett blockrikt parti med 
granskog sparas mot väg 25. 

 

Industriområdets placering utmed väg 25 innebär ett bra skyltläge men 
det är även viktigt att bryta av med dungar så att industrivolymerna 
bättre förankras visuellt på platsen och får ett sammanhang med den 
omgivande skogen. Mellan dungarna hålls marken mer öppen, av ängs- 
eller mer buskmarkskaraktär så att skyltläget utnyttjas.  

På något eller några ställen görs en öppen flack slänt så att 
trafikanterna på väg 25 kan skymta vattnet. I andra delar är marknivån 
mellan vägen och diket högre och vattnet kommer inte att vara synligt. I 
dessa fall kan mindre dungar eller buskar placeras mellan väg 25 och 
bäcken. 

Där vattnet är synligt kan med fördel skapas ett tydligt fallparti som t ex 
ett tvärt vattenfall eller fall över en kant med stenar (ca 1 m 
höjdskillnad). 
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Bild nedan: Exempel på sektion för bäcken utmed väg 25. En variation av öppna ytor 
och träd/buskpartier skapas mellan bäcken och vägen.  

 

2. Utmed Värnamovägen 

Ett visst skyltläge kan åstadkommas mot Värnamovägen men det 
bedöms som mindre attraktivt än det mot väg 25. Söderut finns även en 
öppet jordbrukslandskap med ett antal gårdar att ta hänsyn till vid 
utformningen av området. I höjd med åkrarna sparas därför trädridåer 
så att en avskärmning finns mot de öppna fälten. Där trädridå saknas 
idag finns sly eller ungskog vilken tillåts släppas upp så att en ridå kan 
bildas på längre sikt. Ett antal siktlinjer in mot industriområdet skapas 
emellertid även i sydöstra delen. 

Naturmarken utmed vägen på sträckan längre västerut, där det inte är 
jordbruksmark utan skogsmark på andra sidan vägen, är smalare. Här 
släpps träd och buskar upp gruppvis på i övrigt öppen ängslik mark och 
industrierna kan utnyttja skyltläget mot Värnamovägen. Skötsel består 
av årlig slåtter samt röjning med några års mellanrum. 
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Befintlig skog består idag av en blandning 
av främst gran och björk med inslag av tall. 
Det är bra blandning även i den framtida 
ridån eftersom barrträden ger avskärmning 
och lövträden ger årstidsvariationer. Brynet 
kommer att flytta längre in pga planerad 
cykelväg. 

Vy mot befintlig skog från åker i söder. En ridå 
sparas mellan vägen och industriområdet. 

  

Bild tagen inifrån det idag öppnare området 
där dammen är planerad. Den visuella 
kontakten med åkrarna är tydlig vintertid. 
Dungar av blandskog från det björksly och 
plantor av gran och tall som finns röjs fram 
mellan den planerade dammen och 
inustriområdet. 

Bakom duvslaget finns ungskog av gran som 
kan utgöra en framtida större dunge mellan 
dammen och industriområdet. 

 

I planområdets sydöstra del finns ett större område avsatt för natur. Här 
kommer en stor damm att anläggas för fördröjning av dagvatten från 
industriområdet. Dammen ges ett naturligt uttryck genom böjd 
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strandlinje, någon udde och ö. Norr om dammen tillåts dungar/ridåer att 
släppas upp som avskärmning enligt beskrivet i stycket ovan. Söder om 
dammen skapas halvöppen buskmark med enstaka dungar så att man 
delvis kan uppfatta vattenblänket sett från vägen. 

Skötsel av dammen består i att slänterna slåttas årligen. 

2013-04-01 

 

 

Elinor Bjärnborg 
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