
Box 4182, 40040 Göteborg
Henriksberg/Stigbergsliden 7                                                                                                                                                                        
tel: 031-85 67 00                     
fax: 031-85 67 01                                                                                                                                        
mail@abako.se                                                                                                                                                                 
www.abako.seFA

K
T

A

ABAKO

Förslag på utformning av bostadsområdet Kronogården i Älvängen                         080929

Förslaget      2

Förslaget innehåller:
Hyresrätter (HR) i flerbostadshus i två våningar  90
Hyresrätter (HR) i radhus    6
Småhus; radhus, parhus och fristående hus   245
med äganderätt (ÄR) och bostadsrätt (BR)   

Tomter till den kommunala tomtkön   40

Totalt antal bostäder i Kronogården         ca 380

Dessutom finns i området en F-6 skola med expansions-
möjlighet och en förskola för sex avdelningar.

Området
Hela området präglas av en låg småhusbebyggelse med olika 
upplåtelseformer. Husen är placerade i mindre grupper kring en 
gatuslinga och en gemensam gård. Naturen ses som en stor till-
gång för de boende. Bostadsområdena är därför utformade som 
mindre enheter mellan vilka det finns stråk av sammanhängande 
skog så att storskogen kan nås direkt från varje bostadsgrupp.

Arkitektonisk gestaltning
Husen är i ett eller två plan och anpassas till terrängen vilket 
betyder att en del hus kommer att vara sutteränghus.  Husen 
ges en enkel och modern gestaltning med naturliga material såväl 
invändigt som i fasad. Färgskalan anpassas till naturen med lite 
dovare färger och naturligt träfärgade- och/eller tegelfasader 
i huvudsak. De olika områdena kan ha olika sorters hustyper 
beronde på terrängens förutsättningar och för att ge de olika 
områden lite olika karaktär inom samma tema.

Närmiljö och rekreation
Närmiljön är mycket viktig och ett större sammanhängande 
skogsparti sparas och naturliga stigar bevaras. Även bevaran-
devärda träd, delar av stengärdsgårdar och liknande sparas i så 
stor utsträckning som möjligt. Skogspartiet börjar sydost om 
Aroseniusskolan och sträcker sig förbi det nya skolområdet och 
vidare till skogen söder om Kronogården. Området är viktigt för 
de boende i Kronogården, skolorna i närheten och de boende i 
Maden.  

Skolskogen utvidgas i sydväst och bevaras i sin helhet förutom i 
det nordöstra hörnet där lokalgatan dras för att möjliggöra en 
bättre utnyttjande av marken. 

Miljö och energi
Hela området kommer att präglas av ett långt drivet miljötän-
kande med lågenergihus och genomtänkta miljövänliga lösningar.  
Husen är anslutna till fjärrvärme.  Vi föreslår att man i diskus-
sioner med Ale Kommun och Ale Energi genomför ett samarbete 
för utveckling av bl.a. sophantering och användandet av solvärme.  
Dagvatten tas om hand lokalt. 

Inspirationsbilder visande byggnader 
nära naturen,  materialval och färgskala.

Situationsplan ca 1:5000/A3
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Den bostadsnära miljön   3

Grundtanke
Varje närbostadsområde i Kronogården är uppbyggt med tanke 
på att skapa en trygg gemenskap för de boende där man ingår i 
ett sammanhang med möjlighet att mötas, leka och vistas.

Småhusen
Från lokalgatan som sammanbinder området kommer man in på 
sin egen gata som oftast leder runt i en slinga tillbaka till lokal-
gatan. Mellan 20-40 bostäder planeras per område för att det är 
en bra storlek för att få god och trygg gemenskap och samtidigt 
få en begränsad mängd biltrafik. I den inre delen av området finns 
mindre tomter med radhus eller parhus. Från tomten når man 
antingen områdets gemensamma gård alternativt en gångstig mel-
lan tomterna som leder till gården. I den yttre delen av området 
är större tomter med fristående en- eller tvåplans hus placerade. 
Från dessa tomter når man direkt ut i naturen och träd sparas så 
nära husen det är möjligt. På varje enskild tomt finns uteplatser i 
olika väderstreck.

Flerbostadshusen
Områdena med flerbostadshus är uppbyggda på liknande sätt 
som småhusområdena. Från lokalgatan kommer man in på en 
slinga kring en gemensam gård.  Husen byggs i två våningar med 
utvändig väderskyddad trappa.  Hiss kan kompletteras vid behov.  
Alla bostäder i tvåvåningshusen har närkontakt med naturen ge-
nom sin uteplats eller via balkong.  I ett av flerbostadsområdena 
redovisas ett alternativ med radhus i mitten av området.  Att 
blanda bostadstyper i samma område skulle kunna göras i större 
omfattning. Exempelvis skulle också fler av småhusen upplåtas 
som hyresrätter.

Gårdarna
Gårdarna utformas något olika men alltid med syftet att skapa 
gemensamma ytor för de boende att vistas på och mötas. En 
gård kan innehålla en lekplats, grillplats, och en gräsmatta där 
man kan spela boll eller fira midsommar eller en hårdgjord yta.  
En närlekplats för de minsta barnen finns på varje gård. Gårdarna 
skall ses som kontrast till den vilda skogen runt husen. Det skall 
kännas tryggt att låta sina barn gå till gården. I och med att går-
darna utformas lite olika så kan utbyte mellan de olika husgrup-
perna ske genom att man går till varandras gårdar. Några gårdar 
ligger utmed lokalgatan och kan då kännas mer tillgängliga även 
för andra än de närmast boende. Större bollplaner och lekplatser 
finns i samband med skolan och förskolan.

Parkering
Alla bostäder har sin parkering på tomten. Småhus har garage 
eller carport + ytterligare en bilplats. Flerbostadshusen har sina 
parkeringar precis framför husen med 1, 3 bpl/lgh. Gästparke-
ringar tillkommer i den omfattning som krävs och placeras vid 
infarten till varje område samt vid den gemensamma gården 
alternativt i fickor utmed gatan.

Fristående enplanshus med 600 kvm tomt

Fristående tvåplanhus med 600 kvm tomt

Två st. tvåplans parhus med 200 kvm tomt/hus

Enplans radhus med 300 kvm tomt

Tomt till kommunala tomtkön 750 kvm

Tomt till kommunala tomtkön 500 kvm

Flerbostadshus i två plan med 6 lägenheter
2 st 2:or, 2 st 3or och 2 st 4or per hus

Illustration gångstråk mellan husen

Illustration gångstråk in till en gård

Illustration egna tomter mot naturmark

Illustration gångstråk mellan parhus

Exempel på utformning av ett område med gemensam gård 1:1000/A3
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Älvängen - Kronogården-  5
Skolområdet

Sammanhanget Älvängen-Kronogården
Kronogården knyts till resten av Älvängen via ett finmaskigt gång- 
och cykelnät. Från Kronogården som i stort ligger på en höjd 
ovan Aroseniusskolan och Kulturhuset skall det vara lätt att ta 
sig till Älvängen centrum.  Även från övriga Älvängen ska det vara 
lätt att ta sig till Kronogården för att sedan kunna röra sig vidare 
in i skogen. Från Kronogården skall man också enkelt komma 
vidare till andra friluftsområden i kommunen, både till fots, med 
cykel och med bil.

Kronogården, som nytt och spännande bostadsområde, skall 
synas och upplevas från Starrkärrsvägen och kännas som en na-
turlig del av Älvängen. När hela området är utbyggt är det viktigt 
att lokalgatan är ansluten både till Starrkärrsvägen, som leder 
till centrum, och till den nya Kronogårdsvägen för att komma 
söderut till framför allt Göteborg.

Skolområdet
Avgörande för placeringen av skoltomten har varit önskemålet 
om samverkan med den befintliga Aroseniusskolan och att skolan 
skall ha en central placering i det nybyggda området. Skulle man 
i en framtid även bebygga området sydväst om Kronogården 
ligger skoltomten centralt. Skolområdet nås med bil och buss 
från lokalgatan och gång- och cykelstråk leder till skolan från alla 
väderstreck, även från befintlig bebyggelse.  

Enligt programmet är skolan en F-6 skola i två plan med expan-
sionsmöjlighet. Förskola skall inrymma sex avdelningar.

Förskolan har vi placerat nära skolan då det möjliggör samnytt-
jande av lokaler och också underlättar för föräldrar vid hämt-
ning/lämning om man har barn både i förskole- och skolåldern.

Både skolbyggnaden och förskolan är placerade med hänsyn till 
att man vill bevara så mycket som möjligt av omgivande grönom-
råden. Byggnaderna ligger friare i naturen, nära det större sam-
manhängade skogsstråket med dess gångstigar. Skolskogen nås 
via en gång- och cykelväg. Gårdarna ligger alla i sydvästläge. Den 
glänta som idag finns längs stigen som löper från Aroseniusskolan 
upp i skogen har vi valt att bevara  - en naturlig samlingsplats i 
anslutning till skol- och förskoletomterna.

En möjlig utbyggnad av skolan skulle kunna ske nordväst om den 
föreslagna byggnaden. I detta läge skulle det vara möjligt att an-
göra skolan även från Maden och närheten till bef skola förstärks.

Skolområdet skala 1:2000 (A3)
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Översiktsbild över Älvängen ca skala 1:9000/A3
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Ale kommun har i en entreprenadtävling 
utrett och fått belyst hur området Krono-
gården i Älvängen kan bebyggas med bostä-
der. I projektet ingår också en skola och en 
förskola.  
Bostäderna fördelas på hyresrätter i både 
flerbostadshus och radhus samt småhus; 
radhus, parhus och fristående hus med   
bostadsrätt eller ägenderätt som upplå-
telseform. Det finns också tomter till den 
kommunala tomtkön. 
Kronogården ligger i ett skogsområde sydöst 
om Älvängens centrum. Med tanke på områ-
det naturkaraktär är inga hus högre än två 
våningar. Varje närbostadsområde är upp-
byggt för att skapa en trygg gemenskap för de 
boende där man ingår i ett sammanhang.
Skola och förskola ligger nära den befintliga 
skolan för att underlättta kontakt och sam-
verkan mellan skolorna. 
Trafiken leds runt i en slinga på lokalgatan 
och fördelas ut till bostadsgatorna. 
 

Situationsplan 

Exempel på utformning av ett område med gemensam gård


