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1. Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Rapporten är ett resultat av en kurs i landskapsanalys som ingår i bebyggelseantikvariskt 
program vid Göteborgs Universitet. Landskapsanalysen har utförts två veckor i maj, 2004. Ett 
syfte är att inte gå för djupt in i historiska detaljer, utan att tolka landskapets faktiska utseende 
och processerna som skapat det. Analysen är gjord utifrån det perspektiv som praktiseras av 
Institutionen för Kulturvård och innebär att byggnader ses som materiella betydelsebärare 
vilka förmedlar immateriella betydelser, dessa kan vara ekonomiska, sociala, kulturella m.m.  
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med landskapsanalysen är förse Stadsbyggnadskontoret i Skövde med ett 
planeringsunderlag utifrån ett kulturvårdande perspektiv. I det ingår en historisk förklaring 
över de processer som format det landskap som upplevs idag.  
 
1.3 Avgränsning 
 
Tiden som blivit tilldelad har styrt uppgiften till en översiktlig analys. Byggnader som inte 
står inför ett direkt hot har inte värderats vilket bör göras inför en förändring. 
 
2. Undersökningsområdet 
 
Horsås ligger i den nordöstra delen av Skövde kommun och ingår i ”Framtidsplan Skövde 
2015” som ett område planerat för ny bebyggelse och ny verksamhet. Skövdes stärkta roll 
som centralort kräver en ökad beredskap att förse marknaden med attraktiv tomtmark, både 
till verksamhet och till bostäder. Exploateringen är ett viktigt led i denna strategi och ger 
samtidigt bandstaden Skövde en möjlighet att utvidga sig på bredden. Området består i 
huvudsak av jordbruksmark med små fastigheter. Kommunen är områdets största markägare 
och arrenderar ut mark till en ridskola samt till områdets två produktionsenheter. Övrig 
markanvändning tas i anspråk av hästgårdar. I väster begränsas området av vägen ”Östra 
leden”. I norr skapar väg 200 en gräns, området fortsätter trots det en bit in i skogsmark norr 
om vägen. I öster har området sin begränsning av ån Ösan och i söder av äldre bebyggelse och 
räddningsverkets övningsfält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Landskapets riktningar 
 
Platåberget Billingen är i området en västlig barriär och utgör ett landmärke som sträcker sig i 
nord-sydlig riktning. Billingen är en av orsakerna till att Skövde har givits en bandform, 
berget har bidragit till att kommunikationsleder i staden har motsvarande riktning. I 
Horsåsområdet ligger den dominerande riktningen vinkelrätt mot Billingen. Den tydliga öst-
västliga riktningen skapas av de fyra randmoräner som löper genom området. I dalarna 
förstärker vattendrag med tillhörande grönstråk riktningen. Billingen som i miljön utgör ett 
viktigt landmärke bidrar till att blicken infogar sig i den öst-västliga riktningen.  
 
    

 
 

Kartan visar den dominerande riktningen i området och upplevs av randmoränernas 
ryggar och dalarnas små vattendrag. De blå pilarna är vattendrag och de gröna fälten 
är randmoräner. 

 
4. Naturliga förutsättningar - bergart, jordart och hydrologi 
 
Området har en berggrund av granit och gnejs och ligger på gränsen till platåbergens kambro-
siluriska lagerföljd. Jordarten är påverkad av inlandsisens periodvisa framryckningar under 
avsmältningsskedet samt att området är en del av den issjö som avsmältningen skapade. 
Framryckningarna har skapat de randmoräner som finns i området. Dessa randmoräner har en 
brantare lutningsvinkel mot norr och isranden än mot söder. Avsmältningen i issjön har sedan 
sedimenterat sand, lera och finare grus i området. Mellan randmoränerna har dalar bildats och 
i dessa rinner idag mindre vattendrag vilka har sina utlopp i ån Ösan. De små vattendragen har 
delvis haft en effekt av erosion i dalarna. Ösan som har en sträckning vinkelrätt mot 
randmoränerna har på sina ställen eroderat sig ner 20 meter i moränen. Morän är en lätt 
jordart vilken inte krävde plog. Marken kunde bearbetas med hacka vilket är en förutsättning 
för att den blev tidigt uppodlad. 
 
 



5. Visuella aspekter 
 
Området ligger högt med en vacker utsikt mot Billingen och de södra platåbergen. Trots 
närheten till staden har området en tydlig landsbygdskaraktär, av staden som ligger i en sänka 
syns endast höga byggnader som Odals lagersilos och vissa skorstenar. Landskapet är ett 
odlingslandskap med i huvudsak vallodling, de gröna färgerna är därför dominerande. 
Ägogränser mellan fastigheter har delvis kvar stenmurar med tillhörande buskage och högre 
träd. De utgör viktiga element i landskapet som krymper skalan i området och skapar mindre 
avgränsade områden. Grönstråken har även den praktiska nyttan att skydda mot vinden som 
annars skulle ha fri tillgång till området. Av äldre gränser inom de enskilda fastigheternas 
åkermark finns idag ingenting kvar, marken är anpassad till rationell storskalig 
markanvändning.  
 
 

 
 
Utsikt från Horsåsvägen vid Nolgårdens infart. Området ligger högt med fin utsikt över platåbergen. 
 
Områdets landskap har en övervägande stor skala. Karakteristiskt för landskapet är de 
vågformade randmoränerna, de skapar ett mjukt kuperat landskap utan överraskningar som 
branter, raviner eller markanta kullar. Ett område öster om landsvägen vid Troentorp utgör 
dock en skarpare formad miljö med brantare sluttningar. Den gamla Horsåsvägens sträckning 
på höjdlägen igenom området är en av kvaliteterna som ger karaktär till området. Vägen ger 
på fler ställen möjlighet till att uppleva landskapet och ger även möjlighet till utsikt mot 
Billingen.  
 
Utmed gamla Törebodavägen ligger bebyggelsen samlad utmed vägen och är av skiftande 
ålder, från nybyggda villor till äldre torpställen med tillhörande ladugårdar. Torp tilldelades 
ett mindre stycke mark vilket bidrar till att området utmed Gamla Törebodavägen har en 
markant mindre skala. I det resterande området präglas bebyggelsen av utskiftade 
ensamgårdar på höjdlägen där ide flesta fall den ursprungliga funktionen försvunnit. 
Fastigheternas storlek har inte varit tillräcklig för en fortsatt rationell drift. Några har blivit 
hästgårdar, några är endast bostad med utarrenderad åker och en del har sålt marken och 
därmed har dess bebyggelse förfallit eller rivits. Endast två gårdar har kvar sin ursprungliga 
funktion. Dessa har rationaliserats och utvecklats till specialiserad drift som mjölkgård 
(Nolgården) och Köttdjur (Troentorp). Deras existens i området är betydelsefull men räcker 
inte för att ge området en karaktär av ett levande odlingslandskap. Den utpräglade 
vallodlingen skapar ett homogent landskap, tomt och tyst.  



 
 

 
 

               Södergården öster om vägen. Gården ligger idag öde och saknar boningshus.  
 
6. Kulturmiljöaspekten 
 
Kan avse landskapets tidsdjup, karaktär, funktioner och samband, och värdefulla områden. 
Den inkluderar även den byggda miljön: bebyggelsens utveckling, struktur, karaktär och 
kulturhistoriska egenskaper. 
 
6.1 Landskapet tar form 
 
Domarringar, älvkvarnar, fornåkrar, gravar och spår av lågteknisk järnframställning visar att 
området använts under en lång period. Redan då människan först slog sig ner här började hon 
omforma landskapet. Mark röjdes på de lättbearbetade randmoränerna och lövskogen sveddes 
för åkermark. Verksamheten har sedan fortsatt, innovationer har underlättat arbetet och ökat 
avkastningen. Under järnåldern insåg man behovet att ge näring tillbaka till åkern i syfte att 
förhindra utarmning. Tvåsäde började praktiseras där hälften av åkermarken låg i träda. Ett 
odlingssystem föddes som praktiserades ända fram till 1800-talets slut – Inägor och Utmark. 
Systemet innebar kortfattat att marken närmast en by utgjordes av inhägnad åker som i sin tur 
följdes av inhägnad äng som producerade vinterfoder till djuren. På dessa ytor fick inte djuren 
beta förrän efter skörd som inträffade i början av oktober. Djuren var samlade på ladugården 
(den öppna plats på gården som omgavs av lador) varifrån de genom en fägata leddes ut till 
utmarken. Ängen gödslades naturligt genom höstbetet och åkern gödslades med det som 
djuren producerade över vintern. Ängen gav således vinterfoder till djuren som gav mjölk till 
människan och gödsel till åkern, därav uttrycket ”äng är åkers moder”. Åker och äng 
fördelades inom byn i tegar, skilda från varandra genom diken eller stensträngar. Vid 
generationskifte praktiserades under långa perioder hemmansklyvning vilket fick till följd att 
tegarna blev fler och mindre. Gårdarna brukades under principen självförsörjning, varje gård 
hade ungefär 5 ha åkermark. 
 
 
 
 



6.2 Storskifte 
 
För att komma ifrån den stora ägoblandningen och orationellt brukande kunde byar 1757 få 
sina ägor storskiftade. Syftet var att skapa sammanhängande brukningsenheter. Horsås by 
storskiftades 1784 och över sexhundra tegar i åker och äng reducerades. I direktivet om 
storskifte fanns inga krav på att splittra byn som produktionsenhet, Horsås by skulle finnas 
kvar i sextio år till. Bysystemet innebar att sådd och skörd utfördes gemensamt och vid 
samma tid på ägorna. Storskiftet delade även upp utmarken vilket fick till följd att skogen 
blev enskild. Skatterna fixeras vid jordräntan 1690 vilket får till följ att pengar kan 
ackumuleras till investeringar. Åkermarken utökades nu ytterligare på ängen och skogens 
bekostnad, på kartan börjar man att känna igen det skoglösa utryck landskapet har idag. 
 

 
 
Karta från storskiftet 1784. Idag har ängen odlats upp då den mist sin funktion – idag odlas vall till vinterfoder. Byn ligger i   
tvåsäde och har väsentligt mycket mer äng än åker. De kraftiga tegformade linjerna utgör rsultatet av storskiftet, under dem i 
landskapet anas i de hundratals tegarna skälet till storskiftet. Horsåsvägen har dagens sträckning och byplatsen har kvar 
bebyggelse. Byn markerad med pil. 
 



 
6.3 Laga skifte 
 
I början av 1800-talet börjar cirkulationsjordbruket att slå igenom – kvävealstrande växter 
ingår i växtföljden vilket minskar behovet av gödsel. Därmed börjar systemet med inägor och 
utmark att falla sönder. Alltmer mark odlas nu upp. I syfte att effektivisera jordbruket inrättar 
riksdagen hushållningssällskapen 1810.  1827 presenteras Laga skiftesreformen. Den innebar 
att varje gård fick ha skiften på maximalt tre ställen, att utmarken delades upp samt att 
gårdarna flyttades ut till de nya ägorna. Följden blev att marken privatiserades, byns 
rättigheter och skyldigheter försvan och bonden blev jordägare i modern bemärkelse. Det var 
nu det egna initiativet som styrde gårdens utveckling. Staten gav bidrag till gårdar som 
flyttade från byplatsen , till nybyggen , till nyodling, till bygge i stenhus – förmodligen ansåg 
staten att Laga skifte och gårdarnas flyttning skulle påskynda utvecklingen av jordbruket. 
Horsås by skiftades 1850 och troligt är att fyra gårdar blev kvar, resterande flyttade ut till 
omgivande höjdlägen. I slutet av 1800-talet införs en mängd hästdrivna jordbruksredskap och 
vilket förenklar arbetet. Animalieproduktionens betydelse växer i slutet av seklet och 
vallodlingen slår igenom. Det privata ägandet av större odlingsenheter är märkbart idag 
genom de raka ägogränserna samt att tidigare markeringar i odlingsmarken bedömts som 
odlingshinder och därför tagits bort.   
 
6.4 Landskapets förändringar i början av 1900-talet 
 
De stora tekniska framstegen inom jordbruket speglar av sig i landskapet. 1940-talet är en 
brytpunkt där effekterna av 1930-talets prisras på jordbruksprodukter och statens ökade stöd 
till storjordbruk medförde att mindre gårdar ifrågasatte sin fortsatta verksamhet. Torp och 
mindre enheter lade ofta ner driften och tog arbete inom industrin. Nyrekryteringen till de 
mindre gårdarna blev ett problem, de yngre sökte sig till andra näringar och det var inte längre 
självklart vem som skulle ta över - familjejordbruket hade spelat ut sin roll. Traktorn och 
skördetröskans intåg under efterkrigstiden krävde sammanhängande och bärkraftiga ytor 
vilket satte fart på täckdikningen i området samt en ökad borttagning av odlingshinder som 
stenrösen, murar, träd, diken, våtmarker och gränsmarkeringar.  
 
6.5 Bebyggelsestruktur 
 
Bebyggelsen vid tiden utgjordes av boningshus vanligen i form av enkel- eller parstuga i 
titimmer. Placeringen var alltid genomtänkt och lokaliserades i trakten oftast till höjdlägen 
eller nära vattendrag. Husen hade nyligen fått skorsten och även små fönster i husväggen 
istället för takfönster vilket även möjliggjorde ett innertak. Framför boningshuset grupperade 
sig en stor mängd byggnader i en fyrkantform runt en öppen gård. Ladugårdslängan hade 
ännu inte slagit igenom, varje funktion hade sin byggnad. Det fanns fähus, stall, brygghus, 
svinhus, lada m.m. 
Mellan 1750 och 1850 växer Sveriges befolkning från 1,5 till 3 miljoner. 
Befolkningsökningen är en förutsättning för en ökad uppodling samt att torpen ökade då alla 
inte fick plats på gården vid arvsskifte. Indelningsverkets inrättande 1681 bygger på ett 
system där lanskapet är indelat i ”rotar” där varje ”rote” underhåller ett soldattorp med 
tillhörande soldat. Torpen placerades oftast i landskapets gränser eller utmed en landsväg. De 
båda formerna är representerade i området.  
 
 
 



 

 
 

                                   Gårdsmiljö vid ett soldattorp utmed gamla törebodavägen. Mönsterritning  
                                               Av Löwenskiöld: Ladugård till torp med en ko. 
 
Vid tiden för laga skifte, eller då gårdarna strax därefter uppförde nya byggnader var det nya 
former och typer som uppfördes. Bostadshuset blev ett dubbelradhus ( fick en mittvägg) och 
högreståndsbostäder var förebild. Lillstugan som ofta flyttats med från byplatsen blev kvar, 
flera av dem finns i området. 
 

 
 
                                   Nolgårdens bostadshus är en god representant för de byggnader som 
                                               uppfördes på den nya gårdsplatsen några år efter Laga skifte.  
                                    
Ladugårdslängan uppfördes som ett hus med flera funktioner, sädeslada, loge, foderlada och 
fähus med skullen placerades däröver. Matbordet i fähuset placerades i mitten för att 
underlätta utfodringen och ladugården fick ventilationshål och fler fönster. Förändringarna är 
funktionellt betingade för att underlätta arbetet och för att höja djurens produktion. De stora 
skullutrymmena på ladugårdarna i området visar tydligt vilken inriktning gårdarna haft. En 
detalj är att jordkällaren ökar under perioden i mitten av 1800-talet vilket visar potatisens 
betydelse. 
 



 
               
              Kapellgårdens ladugård. Den höga skullväggen visar gårdens inriktning mot djurhållning. Notera elevatorn 
                   vid taknock vilken underlättade intagningen av hö. 

 
1900-talets mekanisering och tekniska innovationer krävde nya byggnader. Många av 
ekonomibyggnaderna är anpassade efter hästen och människan. Med de större traktorerna och 
skördetröskorna kom maskinhallarna. Ladugården byggdes om, på och till för att anpassas till 
den nya tekniken. Låghus blir vanliga vid 1980-talet då foder står i silos och skullen inte 
längre behövs. Gårdarna övergår från det traditionella jordbruket till ett specialiserat 
industrijordbruk. Bostaden är avskild från produktionsytan och gårdsplanen anpassad för 
transporter med lastbil. 
 

 
 
                                   Jordbruket Troentorp. De äldre byggnaderna är inte anpassade efter dagens maskiner 
                                   Och har därför kompletterats med nya. 
 
 
 
 
 
 
 
 



En viktig detalj är förändringen av områden som inte längre utgör produktionsytor. Dessa 
områden finns mellan Gamla Törebodavägen och väg 200 samt inom det område som idag är 
ett skyddsområde för statens räddningskola. 
 

 
 
                                  Området som tillhör Statens räddningsskola har planterats med skog. 
                                 
6.6 Historian i landskapet 
 
Markanvändningen, ägomönster och tekniken har format det landskap vi ser. De skeden som 
har haft stor inverkan på landskapet är givetvis när människan först såg det som ett 
produktionslandskap. Därefter kommer systemet med inägor och utmark. Sedan skiften med 
en ökad uppodling och ängens försvinnande. Det vi ser är anpassat efter rationell drift och 
saknar det mesta av tidigare innehåll. De få stenmurar som finns i området är lagda efter Laga 
skifte för att markera fastighetsgränser. Grönstråk finns vid ej odlingsbar mark utmed 
Mellomkvarnsbäcken och i vissa ägogränser. De övergivna gårdarna representeras av 
gårdsträd vilket är regel på gårdarna i området. De visar också de rivna gårdshusen lägen. 
Dessa gårdsträd utgör idag ofta solitärer i landskapet och är kvaliteter att ta vara på. De har en 
stor betydelse för miljön och bidrar till att i framtiden ana tidsdjupet.  
 

 

 
 
                                   Kultomten med det obligatoriska gårdsträdet. 
 



 
 
                                   Kabblagårdens läge. Gårdsrädet utgörs här av en rödbok som anas till 
                                               höger i bild. 
 
7. Dagens markanvändare 
 
Människor som dagligen rör sig i området använder det och ser på det utifrån olika 
perspektiv. De kan delas upp i två huvudkategorier där gruppen brukare utgörs av i huvudsak 
de producerande lantbrukarna. Den andra gruppen består av de inflyttade till gårdar med 
nedlagd produktion. De producerande vistas ofta i landskapet men då i anslutning till 
verksamheten och nära den egna gården. De uppskattar det öppna landskapet men ser inte 
detaljer i det som omistliga. De inflyttade till gårdar utan verksamhet utgörs egentligen av två 
grupper, de med hästar och de utan. De med hästar rör sig ofta i landskapet men endast på 
egen mark och de ridvägar som är öppna i området. Denna kategori uppskattar det öppna 
landskapet, utsikten samt givetvis ridvägarna. Detaljer nämns inte heller som omistliga, det är 
det öppna och friheten som är den viktigaste kvaliteten. De utan hästar vistas i mindre 
utsträckning i landskapet och håller ”tomheten/öppenheten” som främsta kvalitet. 
 
En tredje grupp finns som inte vistas i området dagligen men som ändå använder det ofta. Den 
utgörs av dem som tar området i anspråk för rekreation. Gruppen vistas enbart på de 
asfalterade vägarna som används till löpning, cykling, promenad samt inlinesåkning. Den 
kvalitet denna grupp uppskattar är Horsåsvägens höga, kuperade sträckning samt den 
”pålandetkänsla” som området har. 
 
8. Slutsatser och värdering 
 
Närheten till Skövde och marknaden var under lång tid en fördel för områdets 
markanvändare. Situationen idag är ett resultat av den process som inleddes på 1800-talet i 
form av industrialisering, urbanisering och jordbrukets marknadsanpassning genom 
rationalisering. Närheten har vänts till ett hot mot den form av markanvändning där odlad åker 
dominerar. De små gårdsenheterna i området har för länge sedan passerat gränsen för vad som 
kan anses vara ekonomiskt hållbart brukande. Fastigheter har köpts av kommunen som 
arrenderar ut åker till bl. a de producenter som finns kvar. Ett par fastigheter har ändrat 
markanvändningen till hästgårdar utan egentlig produktion, och vissa områden har blivit över 
och planterats med gran alternativt lämnats att växa igen.  
 
Vad är det i landskapet som bör bevaras vid en exploatering, och varför skall det bevaras? 
 
Markanvändningen i området har genom marknadsanpassningen och utvecklingen till stor del 
raderat ut de spå som visar tidigare system, strukturer och användning. Processerna som 



skapat området är därför svåra eller omöjliga att se. I den monotona åkermarken finns inte de 
kulturhistoriska värden som kan vägas mot exploateringsintresset. Det är andra detaljer som 
bör bevaras. Detaljer som ger historia till platsen men som absolut inte visar helheten av hur 
området använts. Dessa detaljer bör värderas i samband med planarbetet. De är även en 
möjlighet och motiv till att en ”villamatta” rullas ut där spår av tidigare funktion raderas ut. 
Människor upplever, rör sig och värderar områden där platsen har och visar en historia. 
Detaljer i dagens område bör ses som en tillgång till att skapa identitet till platsen. 
 
8.1 Kvaliteter som är tillgångar. 
 
Horsåsvägen; anpassad efter topografin och häst med vagn. Det är inte enbart dess ålder som 
är en kvalitet utan även utsikten mot Billingen från dess höjdlägen. Ny bebyggelse bör 
planeras i syfte att utsikten kan upplevas av allmänheten och inte ett fåtal husägare. 
 
Randmoränernas höjdlägen; flera av dem innehåller fornminnen. Ofta har krönlägen varit 
ägogränser eller bostadslägen där vegetationen fått vara kvar. Kultomtens fornminnesplats 
ligger på krön och är ägogräns, den ytan kan utökas till att omfatta den lilla beteshage som 
sträcker sig österut som lämnas fri från bebyggelse. 
 
Gamla gårdsträd; visar gårdarnas lägen och har idag en betydande storlek. Ofta står de på 
höjdlägen och bör lämnas fria. Ytan runt dem är idealiska som fikaplatser, lekplatser och 
utsiktsmiljöer. Kabblagårdens gamla husgrund är en tillgång som kan utvecklas till en 
rastplats för cyklister m.m. 
 
Gamla gårdsnamn; i området finns gårdar vars ägor kommer att exploateras. Gatunamn visar 
ofta en otrolig fantasilöshet, varför inte använda gårdarnas namn. 
 
Stenmurar har biotopskydd och skall bevaras. De utgör även en kvalitet som människor 
värderar, djur och växter gör det absolut. 
 
Grönstråk; Mellombäcken och Ösan har strandskydd, deras grönstråk bevaras. De är viktiga 
biotoper för de djur som finns i och passerar området. Vissa grönstråk i ägogränser bevaras 
vilket även motiveras av att det höga landskapet är blåsigt. 
 
Bebyggelse; Nolgården och Troenstorp innehåller byggnader och miljöer som vid en 
värdering skulle ge dem ett högt kulturhistoriskt värde. Gårdarna bör tillåtas att existera, vid 
förändring i deras miljöer skall de värderas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Grundkarta  
 
Grönstråk som bevaras, grön 
 
Stenmurar som bevaras, lila 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Grundkarta 
 
Fornminne, röd (visar endast de skyddade av KML) 
 
Gårdsträd som bevaras, grön (visar endast vid tidigare bostadshus) 
 

 
 
Inom området finns fler fyndplatser. Det finns spår efter  
lågteknisk järnframställning, gravfynd, älvkvarnar, m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Områden i landskapet 
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Färgerna är lagda efter funktion. Röd för verksamhet. Gul för bostäder. Grön för bland. 
Områdens begränsningar är styrda från de upplevda rum, gränser och konturer som finns i 
landskapet i form av vegetation, topografi och anläggningar. 
 

1. Området består av skogsmark och sluttar svagt mot norr. Närheten till järnväg och väg 
200 gör att partier som angränsar till dessa anläggningar lämpar sig bäst för 
verksamhet. Inne i området kan en blandning mellan bostäder och verksamhet i de fall 
verksamhet planeras som inte medför störande verksamhet och som inte dominerar på 
bostädernas bekostnad. Området kan länkas till Ryd för att göra dess centrum 
tillgängligt för detta område. 

2. Ett område med rymd där åskrönet i söder upplevs vara utan gräns. Efter krönet finns 
en södersluttning ner till Mellombäcken med tillhörande grönstråk. Området tas idag i 
anspråk för vallodling. Den stora öppna ytans rymd står i kontrast till landsvägens 
norra sida (område 9) där småskaliga torpställen dominerar. Kvaliteter att ta tillvara är 
allén till Ingebrotomten, dess rundel på gårdsplatsen samt stenmuren utmed gamla 
Törebodavägen. Marken lämpar sig för bostäder. 



3. En stenmur med tillhörande grönstråk skiljer området från det tidigare. Befintliga hus 
konkurrerar om utrymmet på norrsluttningen vid exploatering. Södersluttningen ner 
mot Mellomkvarnbäcken bildar ett eget rum där stenmuren i väster och bäckens 
grönområde bidrar till att blicken ger en västlig riktning åt området. 

4. Ljust och öppet område med högt läge. Landsvägen skapar en gräns i öster och ett 
grönstråk en gräns i väster. Utsikten, framförallt från vägen samt den upplevda rymd 
det höga läget skapar är de stora kvaliteterna. Området lämpar sig för bostäder. 

5. Ett område med högt läge. Tydliga gränser i grönstråk skapar ett ganska slutet rum 
med en sluttning från åsryggen ner mot norr. Området gränsar i väster till domarringar 
på åsens högsta läge. Detta krönparti består av vacker hagmark med gångväg utmed en 
stenmur som leder mot öster. Fornminnesområdet kan utökas till att omfatta 
hagmarken och bli en tillgång som picknickplats. Den gamla gångvägen utnyttjas till 
gång- och cykelväg. Bra område för bostäder.  

6. Område för bostäder. En långsträckt södersluttning ner mot ett mindre vattendrag, 
därefter stiger lutningen upp till landsvägen. Områdets skålform sluter området något 
och ger en tydlig öst-västlig riktning. Den gamla landsvägen skapar horisontlinje mot 
söder. I nordost i sluttningen upp mot Kultomten sluter sig rummet genom de 
grönstråk som finns där. I den västra delen öppnar sig landskapet mot ”Östra leden” 
som upplevs störande. Grönstråket med tillhörande granplantering kan krympas.  

7. Området är flackt och öppet med rymd. Bör planeras för verksamhet då ”Östra leden” 
och Troentorps kan påverka miljön för de boende negativt. Troentorps gamla 
bostadsläge med tillhörande träd bevaras. 

8. Område för verksamhet. Den tydliga gränsen mot ett som utgörs av ett grönstråk 
bevaras mot bostadsområdet i öster. 

9. Område för verksamhet och bostäder. I den södra delen utmed gamla Törebodavägen 
bör bostadshus planeras. Utmed väg 200 hänvisas verksamhet. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1. 
 

 

 


	 
	Göteborgs Universitet 

