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Torkelskogen B1–B5
Sammantaget rymmer områdena ca 90 bostäder. 

Områdena B1 -B5 är belägna på en långssträckt skogsbe-
vuxen höjdrygg söder om skolan och Kungsbackavägen. 
Husen på höjdryggen kommer att rama in det öppna land-
skapsrummet mellan Kråkered och Oljanäs. Områdena 
får en nära och naturlig koppling till byn och till Ubbhults 
bebyggelsestruktur. Den nya bebyggelsen får i norr utsikt 
över den öppna mossen och jordbrukslandskapet. Nya 
hus placeras i grupper med natur emellan. Fina bergskul-
lar och sanka avrinningsstråk sparas.

Området angörs till Kungsbackavägen från en ny fyrvägs-
korsning mittför Flygsnäsvägen vid omr C1 mitt i byns 
centrum. Den nya vägen ”Torkelsvägen” anläggs som en 
genomgående slinga med ytterligare en väganslutning 
till Kungsbackavägen vid busshållsplatsen Oljanäs. Exakt 
läge för vägen avgörs vid detaljplaneläggning. Delområ-
dena måste på grund av teknisk infrastruktur, väg och VA-
ledningar, byggas ut i ordningsföljd från B1 till B5.

B1 och B2 som är belägna närmst bycentrum lämpar sig 
-

ningar, radhus och kedjehus. Inom B1-B2 ryms ca 40-50 
bostäder. Planeringen av C1 och B1 bör göras i ett sam-
manhang. Området är strategiskt som mittpunkt i Kråke-
red och entréväg till Torkelsskogen och det är viktigt att 
området ges en medveten och inbjudande utformning. 

B3–B5 lämpar sig för småhustomter och rymmer ca 50 
tomter. Husen ”smygs” in i den kuperade terrängen där 
husgrupperna bildar gläntor med skogen runt stugknu-
ten. Tomterna bör vara relativt stora på ca 1 200 kvm för 

markens vegetationsskikt av lingonris, ljung mm kvar på 
tomten. Traditionell gräsmatta bör begränsas till närmast 
bostadshuset. 

De nya husen som byggs i kuperad skogsmark kan med 
fördel ges ett annat arkitektoniskt uttryck än den tradi-
tionella gårdsbebyggelsen i jordbrukslandskapet. Särskilt 
viktig är utformningen på husen på höjdryggen mot norr 
som kommer att synas från Kungsbackavägen. Husen bör 
ha enkla, småskaliga och smäckra volymer. Lämplig ut-
formning är träfasader med  en mer dämpad färgsättning; 
röda till svarta nyanser av falu rödfärg eller omålat grånat 
trä. Gröna vegetationstak passar bra. Inspiration till ut-

i Viskafors. 

Naturvärden och hydrologi
Områdena på höjdryggen omges i väster och öster av 
Torkelsmossen som har högt naturvärde. En naturinven-
tering och inventering av hydrologin har utförts av Bio 
Divers Naturvårdskonsult 2015-05-26 som underlag för 
planprogrammets utformning. 

Betesmark och öppen mosse mellan Torkelskogen och Kungsbackavägen.
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Mossen norr om Torkelskogen.

Nya områden är i huvudsak lokaliserade till ytor som idag 
utgörs av artfattig granproduktionsskog med lågt natur-
värde. Med hänsyn till de omgivande värdefulla mossarna 
och bäckarna måste stor hänsyn tas till de hydrologiska 
förutsättningarna för att inte förändra vattenföringen vid 
vägdragning och byggnation. För att nå Torkelsskogen be-
höver vägen dras över ett smalt mossområde som utgör ett 
avvattningsstråk från Lommatjärnen och en mindre del 
av Torkelsmossen. Avvattningen övergår i en liten bäck 
sydväst om skolan. Vattnet mynnar till en kulvert under 
länsvägen mitt i byn och vidare norrut till Östra Ingsjön. 
Vid planläggning ska krav ställas på att dagvattnet ska in-

tomterna/området. 

Naturinventeringen ska utgöra underlag för detaljplaner 
och anger följande riktlinjer:

 » Undvid av påverka bäckar, kärrdråg, sumpskog och 
våtmarker. Låt bäckarna i möjligaste mån få rinna öp-
pet.

 » Kantzoner på minst 10 meter ska sparas mellan be-
byggelse och våtmark/sumpskog. 

 » Kantzonerna bör omvandlas så att de istället för gran 
domineras av inhemska lövträd och buskar och har 
en mer gles öppen karaktär, vilket gynnar exempel-
vis blåbär. Blommande naturligt förekommande träd 
och buskar bör gynnas och eventuellt planteras för 
att gynna biologisk mångfald, pollinerande bin och 
för ökad trivsel för boende. Sådana värdefulla träd är 
sälg, rönn, brakved, skogsolvon, lind och lönn.

 » Ett avstånd om 100 meter från Lommatjärnen bör be-
varas utan byggnation.

 » Ensartade granskogar som ligger nära bebyggelsen 
bör på sikt omvandlas till mer ljusöppna och variera-
de skogar med stort lövinslag, blåbärsris och död ved, 
både för att gynna biologisk mångfald och för att göra 
skogarna mer attraktiva för rekreation. Skogstungan 
öster om B3 är lämplig att omvandla på detta sätt och 

tillgängliggöra för de boende med enkla träspångar 
över kärrdråget.

 » Kringliggande skogar där skogsbruket fortstättnings-
vis sker bör generellt kantzoner på minst 15 meter 
utan rationellt skogsbruk sparas mot våtmarker och 
sumpskogar.

Arkeologisk utredning steg 2 behöver göras inför de-
taljplan inom område B3, B4 och B5, se sid 11.

Inspirationsbild från Pumpkällehagen i Viskafors.
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Exempel på möjlig bebyggelse. Område B1 framgår av karta på sidan 15

Inspirationsbilder från Rydebacke by i Ubbhult.. 
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B3 Bostadsnära skog


