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BI-EFFEKT

PERSPEKTIV IDROTTSPARKEN. Skateparken i förgrunden med
bakomliggande amfiteater och basketplan. Till höger i bild syns det nya idrottshuset.

BI - EFFEKT

idi

BACKAMÖTET. En samlingsplats för kreativa uttryck och
åsiktsutbyten mellan backaborna. Här kan man göra ett
avtryck på den digitala klotterväggen eller ta en bild
framför Backas nya fotomoment.

SELMAS PARK

Den nya gröna länken i Backa stimulerar till möten genom socialt
aktiverad grönska där ett hållbart Backa med stark gemenskap blir
den centrala bieffekten. Fokus ligger på det sociala livet men även
den ekologiska hållbarheten bidrar till att skapa en identitetsstark
och attraktiv parkmiljö. Detta har förankring i Backas historia som
Göteborgs nyttoträdgård och tas tillvara genom stadsodling
och urban natur som skapar intressanta miljöer både ur
ett biologiskt och upplevelsemässigt perspektiv. Även
parkens formspråk har naturen representerad genom
hexagonen som dess mest effektiva form, inspirerad
av bisamhällets flexibilitet, resurshushållning och
kommunikationsförmåga. Genom att skapa en flexibel
mötesplats med historisk anknytning blir bieffekterna
av det nya parkstråket en hållbar och identitetsstark
länk i Backa.

ÄNGEN. Här finns utrymme för alla:
blommor, bin och backabor. Ängsmark
med insektshotell och biodling stärker
ett hållbart Backa.

#BACKASBIKUPOR. Ett identitetsskapande inslag
som återfinns vid strategiska knutpunkter längs
med parkstråket. Dessa fungerar som mindre
mötesplatser, ger skydd och samtidigt en
glimt av vad som händer utanför.

BACKAS TRÄDGÅRD. En social
mötesplats där stora och små kan
odla tillsammans.

GESTALTNINGSPRINCIPER

KONCEPTDIAGRAM

- stimulera till möten mellan olika typer av människor genom flexibla parkrum som tillgodoser allas behov
- växtmaterialet väljs med fokus på biologisk mångfald och gynnandet av pollinerare
- multifunktionella ytor för att skapa flexibilitet och variationsrikedom
- stärka, tillgängliggöra och utveckla de befintliga kvaliteterna på platsen
- tillföra en tydlig identitet för att förstärka Backa som destination, detta genom ett starkt formspråk och färgval
- hållbarhet och trygghet är övergripande strategier i utformningen
- ta vara på områdets historia som tidigare nyttoträdgård genom stadsodling och insektshotell
- parkrummen ska vara tillåtande och uppmuntra till deltagande genom att vara lättillgängliga
- skapa aktiva miljöer som uppmuntrar till rörelse med den positiva bieffekten - förbättrad hälsa och gemenskap

PARKSTRÅKET

I norr är parken mer naturlik och oprogrammerad för att vara flexibel och öppen
för backabornas egna initiativ. De befintliga kvaliteterna “Gropen”, “Kratern” och
“Bäckravinen” bevaras och stärks genom att tillgängliggöras och kompletteras med
nya inslag såsom inhemsk vegetation, boardwalk och utkiksplats. Här återfinns även
sportplaner, utegym och grillplatser för att locka till rörelse och vistelse.
“Backas trädgård” med odling och ängsmark binder ihop denna del av parken med
den södra mer programmerade. I söder är parken uppdelad i mindre rum som erbjuder
utrymme för olika typer av aktiviteter från aktivt till lugnt. Genomgående i alla parkrum
är inslag av vatten, olika former av sittmöjligheter och grönska i olika nivåer. Hela parken
karaktäriseras av ett formstarkt, hexagonmönstrat markmaterial samt en familj av byggda
element i en gul accentfärg vilket skapar en sammanhållen identitet.
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Selmas parkstråk samt dess nya funktioner och kopplingar. I omgivningen syns
E6:an, Göta älv och närliggande rekreationsområden.
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Parkens huvudstråk för fotgängare och cyklister är i
situationsplanen markerat med en gul accentfärg och binder ihop
bäckravinen och dess boardwalk i norr med Kyrkåsberget i söder.
I anslutning till denna länk finns mindre parkrum med varierande
funktioner och aktiviteter för att skapa balans mellan olika
sociala och personliga behov. Inom dessa parkrum erbjuds olika
rumsligheter och dessa förstärks med hjälp av grönska och flexibla
element vilket skapar möjligheter att vistas “on stage”, “off stage”
och “back stage”. Inom varje parkrum finns något för alla åldrar,
dygnet runt, året om. Bieffekten av detta blir stärkta sociala band
inom Backa.
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”Nästan 90 % av världens växter och en tredjedel av allting vi äter är helt beroende av
pollinerare som bin och fjärilar. Genom att hjälpa dessa med föda och rätt habitat blir
bieffekten en grönare och mer hållbar värld.”
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Likt rummen i en bikupas vaxkaka består parken av flera mindre parkrum i det större. Dessa är sammankopplade med ett enhetligt markmaterial och en genomgående gul accentfärg hos utvalda element.
Nedan presenteras de olika parkrummen med dess funktioner och varierande karaktärer.
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Den historiska delen av parken
med stadsodling, insektshotell och
biodling. De boende i området sköter
tillsammans om odlingslådorna
och skolorna omkring uppmuntras
att delta. Detta skapar på så sätt
gemenskap och möjligheter till
interaktion mellan invånarna i Backa.
Kring odlingen finns sittmöjligheter
i både sol och skugga samt
regnträdgårdar som tar hand om
dagvattnet. En artrik ängsmark stärker
biodiversiteten och gynnar samtidigt
pollinerande bin, humlor och fjärilar
m.m. Växtvalen görs med fokus på
att dra till sig och ge föda åt dessa
pollinerare.

I denna del ligger fokus på lek
och rekreation. En fontän sprutar
vattenstrålar med ojämna mellanrum
som ett lekfullt och överraskande
inslag och runt denna finns en kant
att sitta på. De bevarade svarttallarna
intill skuggar delvis platsen och
skapar även ett grönt tak. Den nya
vegetationen i parken är tålig, lekfull
och robust. Arter som används här
är bland annat snöbär, engadinvide
och benved. Bambu och stenblock
i sandleken skapar en naturlik miljö
med utrymme för fantasi. För de
yngre barnen finns ett lekhus med
bi-tema samt en fågelbogunga. I
Parklekens norra del lockas de äldre
till lek med klätterkuber och hängnät
i marknivå. Detta kan även användas
som en rekreativ hängmatta för
människor i alla åldrar.

Det tidigare Selmas torg utvecklas
till en kulturinspirerad park med
utomhusbibliotek, scen och
konstnärliga inslag. Här kan man
sitta på solterassen eller betrakta
en boulematch i skuggan av de
bevarade silverlindarna. Öppna
gräsytor ger möjligheter till friare
aktiviteter såsom solbad, läsning
och picnic. Perennplanteringar
med solitärbuskar som ormhassel,
snöbollsbuske och buddleja
ramar in och skapar rumslighet. En
vattenspegel vid den södra entrén
bjuder in till vistelse och skapar
samtidigt ett lugnt inslag i en aktiv
miljö. Centralt i denna vattenspegel
finns ett konstverk och det befintliga
konstverket “Pojken och fågeln”
flyttas till den andra entréen vilket
förstärker det konstnärliga uttrycket i
Kulturparken.

Backabornas egna sociala arena
där kreativa inslag och åsikter
kan uttryckas på den digitala
klotterväggen. På denna ryms
även ett fotomoment i form av
insektsvingar att ta en bild framför
vilket blir Backas nya symbol och
dragplåster. Här finns flyttbara
sittmöbler under ett grönt tak av
sekvojor på ett golv av stenmjöl. Det
finns även utrymme för uppställning
av foodtrucks på denna strategiska
knutpunkt mellan park och torg.

Detta är parkstråkets mest aktiva del
med både bollbur, skatepark och
basketplan. Dessa aktiviteter knyts
samman med en grön amfiteater
som i mitten har en uppsamlingsyta
för dagvatten och terasser att
sitta på. Växtligheten i parken är
karaktärsfull och utvald efter dess
tydliga årstidsskiftningar såsom
gingko, havtorn och rosmarinvide.
Gröna öar skapar en inbjudande
entré till Idrottsparken och invid
dessa finns även en platan och några
av “backas-bikupor”. Närmast det nya
idrottshuset är bollburen placerad
och denna är inbäddad i klätterväxter
såsom vildvin och humle. Intill denna
ligger basketplanen i betong med
uppbyggda läktare runtomkring att
sitta på. Idrottsparken avslutas i söder
med en skatepark som har detaljer i
gul betong och ett tak av ginkgo.

Öppna gräsytor bjuder in till
Bergsparkens mitt där vägarna
av stenmjöl möts och en karusell
inryms. Denna omgärdas av
karaktäristiska träd som äkta valnöt,
mullbär och magnolia. Den lägre
växtligheten i parken domineras av
doftande vitblommiga buskar som
exempelvis pärlbuske, konvaljbuske,
ädelsyrén och smultronschersmin.
Vid foten av Kyrkåsberget ligger
grillplatser utplacerade under
pappersbjörkarnas höga kronor.
En trappa leder upp för berget
och knyter ihop detta med parken.
Som ett blickfång framför trappan
finns en vattenspegel intill en
perennplantering med kringliggande
sittplatser i både sol och skugga.
Denna lugnare del av parken är en
perfekt plats för eftertanke och att
bara vara.
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PERSPEKTIV PARKLEKEN. Vy mot
Kyrkåsberget i söder, till vänster i
bild syns Parkleken med grönska
och de färgstarka klätterkuberna.
Bakom mullbärsträdet i framkant
skymtas fontänen med de lekfulla
vattenstrålarna. Längs med hela
parkstråket finns karaktäristisk
belysning för att skapa trygghet
dygnet runt och på utvalda platser
kombineras dessa med fågelholkar
för att gynna den biologiska
mångfalden. För att ytterligare
gynna pollinerare är allt växtmaterial
i parken valt med detta i åtanke.
Arter såsom lönn, lind, havtorn,
benved, hägg, pärlbuske, rönn,
schersmin, vildvin, magnolia,
snöbollsbuske, buddleja, sälg, rosor
och olika fruktträd är återkommande
i de olika parkrummen.

Med Selmas park skapas nya
BI-EFFEKTER i Backa som
- gemenskap
- hållbarhet
- identitet
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