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Sektion C- c Skala 1:600/c14 

BGI-s stem 

Befintlig vegetation/vatmark 

C 

Bild 63. Sektion over strandpromenaden. Sektionen visar hur BGI- systemen integreras med gc-vagen/ oversvamningsskyddet och skapar 

rumsligheter dar besokarna kan vistas. Den befintliga vatmarken narmast Klaralven bevaras eftersom den utgor ett viktigt habitat for groddjuren i 

omradet och bidrar till fordrojningen och reningen av dagvattnet. 

Vatmark 

Spanger vid vattnet 

Upphojd regnbadd 
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Forstoring av sektion C-c, Skala 1:200/ A4 
Bild 64. Detaljbild over strandpromenaden. Sektionen visar en de! av strandpromenaden dar de upphojda och nedsankta regnbaddarna skapar en 

sluten rumslighet dar besokarna kan vistas. Bakom den nedsankta regnbadden finns bankar och pa sidan en fontan som bidrar med dynamik till 

platsen. Bakom planteringarna finns spanger som leder till vattnet och en brygga. 
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Spangernas boljande former ger ett naturligt 

intryck och smalter in val i omgivningen. De 

stracker sig genom upphojda och nedsankta 

regnbaddar sa att besokarna omsluts av 

planteringarna. 

Bild 70. Visar hur spangerna leder ut besokarna over vattnet. 

Perspektivet illustrerar hur vissa spanger leder ut i Klaralven samt hur regnbaddarna bidrar med volym och 

dynamik pa platsen. Spangerna tillgangliggor omradet, samtidigt som viktiga biotoper sasom angen och 

vatmarkerna bevaras. De varierar i storlek for att skapa bade intima och oppna platser. Det blir en upplevelse att 

ledas med spangerna eftersom att de tar en till olika platser som skiljer sig at i karaktar och natur. 

Bild 71. Bilden visar spangerna, strandpromenaden och regnbaddarna. 
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