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Mark i Mark
Var med och forma Mark!
Det händer mycket i Marks kommun! Är du intresserad av att vara med och sätta din prägel på kommunens utveckling?
I denna katalog har kommunen pekat ut åtta kommunägda områden i Skene och Kinna som är lämpliga att bygga bostäder på. Områdena finns med i
gällande fördjupad översiktsplan för Kinna-SkeneÖrby och är därmed politiskt förankrade utbyggnadsområden.
K nyta ihop Skenes utkanter.

Ambitionen med Markkatalogen är att inspirera och
vägleda i kommande utveckling av tätorten, inte bara
för exploatörer utan även för kommunen. Skisserna
visar en tanke om ett helhetsgrepp som tar sin utgångspunkt i landskapets unika och dramatiska förutsättningar. Illustrationerna ska läsas som inspiration.
Välkomna till ett utvecklande samarbete!

Förädla skogsbrynet i K inna.
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Dags för det goda livet!
Mark är en historisk gränsbygd och kommunnamnet
har sitt ursprung i ett äldre häradsnamn. Vid kommunsammanslagningen 1971 beslutades att sammanslagningen av de olika kommunerna skulle vara
tydlig och därför beslutades det att Mark var det kommunnamn som skulle användas. Markbornas identitet
grundas i landskapet och historien som till stor del
präglas av textilindustrin. Många av de textila företagen härstammar från knalletraditionen och arbetar på
en global marknad med högteknologiska textiler och
design.
Idag är målet att kommunen ska vara en plats för alla,
en attraktiv kommun där allting är möjligt. Personer
i alla åldrar ska vilja leva och bo här, det ska vara
tryggt och enkelt att förflytta sig men också enkelt att
etablera företag och verksamheter. I Mark finns många
fina naturområden med berg, dalar, raviner och fantastiska vattenmiljöer. Bygden har också en intressant
kulturhistoria. Målet är att den vackra naturen och
den intressanta kulturen i Mark ska vara lätt att upptäcka. Rekreation, idrott, kulturliv och evenemang
ska vara närvarande för de som bor här, de som skulle
kunna bo här och besökare.
K inna och Skene omgärdas av skogsklädda berg och öppna, böljande
åkerlandskap.

(R eferens: Attraktivitetsplan för Marks kommun, antagen 2015)

”Här kan du bo med skogen
direkt utanför fönstret.”
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Utbyggnadsområden som pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Skene, K inna och Örby.

”Skogarna i Mark ger
naturlig plats för träning
och rekreation.”

I Marks kuperade landskap kan långsträckt utsikt bli en boendekvalitet.
Inspiration, illustration Borstahusen, Veidekke Bostad AB R egion Skåne.

K inna centrum erbjuder service och mötesplatser.

N aturliga vattendrag kan bli gröna länkar mellan bostadsområden.
Inspiration, Vallastaden, L inköping. Illustration: O kidoki Arkitekter AB
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Det öppna odlingslandsskapet i Skenes utkanter ger goda förutsättningar för nya bostadsområden med närhet till centrum.

Ekbackar i tätortens utkant kan bli vackra närmiljöer till framtida bostadsområden.
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Vackra sjöar på promenad- och cykelavstånd.
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Skene
centrum 5

Översiktskarta med de åtta markområdena markerade.

De åtta markområdena:
1. Sandvallsäng, Skene		

sid 8-9

2. Hedgärde, Skene		

sid 10-11

3. Gröneslätt, Skene		

sid 12-13

4. Assberg, Skene		

sid 14-15

5. K ullgårdsgatan, Skene

sid 16-17

6. Dalen, K inna			

sid 18-19

7. Marieberg, K inna		

sid 20-21

8. Hede-Vallås, K inna		

sid 22-23

”Marks kommun ligger
som ett nav mitt emellan
flera viktiga städer med
närhet till en stor arbetsmarknad. ”
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T omtyta: ca 7 500 m2 (orange linje)
K INNA

Illustrationen redovisar antal bostäder:
9 fristående hus, tomter à ca 600 m2

SKENE

1. Sandvallsäng, Skene
Med utblick över böljande landskap
Det aktuella området är beläget i nordvästra Skene, i
utkanten av orten. Området ligger fint bland befintlig
villabebyggelse, sluttar mot nordväst och öppnar sig
mot det omgivande landskapet. Norr om området
rinner en mindre bäck som är omgiven av träd och
grönska.

T omtskiss och rekommendationer
Skissen till höger illustrerar en samlad småhusbebyggelse. Genom att ta ett samlat grepp för att infoga
bebyggelsen i slänten på ett enhetligt sätt kan den
branta terrängen hanteras lättare. Om husen placeras rätt på tomterna går det att maximera både utsikt
och solvärden, därmed ökas kvalitéerna för samtliga
tomter. Nytillkommande bebyggelse ska utformas
med respekt för den befintliga bebyggelsens skala och
utblickar.

R SVÄGEN
rÖ NN BÄ

Ett nytt område går att ansluta via Rönnbärsvägen
som via Kvarnvägen och Tingsvägen leder ner till
centrala Skene en knapp kilometer bort. Tingsvägen
ansluter till Varbergsvägen som leder vidare mot
Kinna, Borås, Göteborg, Svenljunga och Varberg.

25

50

75

Bäcken och dess grönska ska sparas för att skapa ett
attraktivt grönstråk. Kopplingar mellan tomterna och
grönstråket bör ordnas så att det blir tillgängligt och
användbart.

T omtskiss, illustrationsplan

N uläge, slänt mot nordväst öppnar sig mot omgivningen.

N uläge, befintligt tillfartsgata kan utvecklas för de nya bostäderna.
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T omtskiss, illustration, flygvy från nordväst.

Inspiration, souterränghus med bilplats vid entrén, Vårgård, L inköping.

Inspiration, hus i sluttning, Slottsberget, Göteborg.

Inspiration, hus i sluttning. Illustration: Husab Bostad AB

Inspiration, hus infogade i grönskan, Uggledal, Göteborg.
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T omtyta: ca 25 400 m2 (orange linje)
K INNA

Illustrationen redovisar antal bostäder:
18 fristående hus, tomter à ca 400 m2
14 radhus, tomter à ca 200 m2

SKENE

32 lägenheter i punkthus

2. Hedgärde, Skene
Bland ekarna i södersolen
Det aktuella området är beläget i nordvästra Skene, i
randzonen mellan tätortens sammanhängande bebyggelse och omgivningens glesare byggnader. Området
ramas in fint av en lövskogsbevuxen höjd och fristående ekar står spridda i slänten. Från höjden ges
fina utblickar över omgivningen och platsen erbjuder
goda solförhållanden. En bäck rinner genom området och det är cirka en kilometer till badplatsen vid
Hedgärdessjön.
Ett nytt område går att ansluta via Hedgärdesvägen
som via Tingsvägen leder ner till centrala Skene en
dryg kilometer bort. Tingsvägen ansluter till Varbergsvägen som leder vidare mot Kinna, Borås, Göteborg,
Svenljunga och Varberg.

som kopplar samman tätortens randzon med befintlig
bebyggelse. Småhus ska infogas i sluttningen för att
bevara så mycket som möjligt av ekarna och skogskanten. Högre punkthus tar stöd i berget och trädens
höjd. Att placera radhus i den södra fronten av området skapar en tydlig kant. I skissen illustreras dessa
ansluta till befintliga gator.
Ett nytt område kräver att en ny väg anläggs, i skissen
illustrerad med anslutningar från två håll med tvärgator som möjliggör husens tillgänglighet i sluttningen.
Bäckens intilliggande vegetation skapar ett grönstråk
som ska bevaras och kopplingar för att tillgängliggöra
detta ska finnas. I denna grönyta är det lämpligt med
en lekplats.

T omtskiss och rekommendationer
Skissen nedan illustrerar en samlad bebyggelse av
flerfamiljshus i form av punkthus, radhus och villor,

He dg är de svägen

LEKYTA

25

T omtskiss, illustrationsplan
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T omtskiss, illustration, flygvy från sydväst.

Inspiration, småhus i sluttande eklandskap, N ygårds Ekar, L erum.

Inspiration, småskaliga punkthus. Illustration: Björkdal & Englund

N uläge, radhus vänder sina entréer ut mot området.

N uläge, ekar står spridda i söderslänten.
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T omtyta: ca 44 000 m2 (orange linje)
K INNA

Illustrationen redovisar antal bostäder:
22 fristående hus, tomter à ca 800 m2
25 grupphus, tomter à ca 300 m2

SKENE

20 lägenheter, fyrbohus

3. Gröneslätt, Skene
Böljande landskap och åkerholmar
Likt Hedgärde är det aktuella området beläget i
nordvästra Skene, i randzonen mellan tätortens sammanhängande bebyggelse och omgivningens glesare
byggnader. Landskapet domineras av ett böljande
åkerlandskap som omgärdas av berg i väster men som
åt öster endast bryts av åkerholmar. Söder om området finns befintlig villabebyggelse. Planering pågår för
området öster om Gröneslätt, Ängahagen.
Från angränsande bostadsområde leder Drejaregatan,
Floragatan och Krukmakaregatan ner till centrala
Skene drygt två kilometer bort. Krukmakaregatan ansluter till Varbergsvägen som leder vidare mot Kinna,
Borås, Göteborg, Svenljunga och Varberg.

N uläge, skogar och berg omgärdar tomten i norr och väster.

T omtskiss och rekommendationer
Skissen på nästa sida illustrerar en samlad bebyggelse med småhus i områdets västra del. Placering av
hus och gator styrs av områdets topografi, som skapar
naturlig variation och grupperingar. I den östra delen
av området är marken flackare och där illustreras
småhus i grupper kring runda gårdar samt flerfamiljshus kring en gemensam gård.
Väganslutningar till det nya området ska utredas i
detaljplanearbetet. Nya vägar inne i området slingrar
sig med topografin norrut. Längs de nya vägarna bör
grönstråk finnas som sedan fortsätter genom angränsande bostadsområden för att skapa ett sammanhang.
Åkerholmarna ska integreras i ett grönstråk och bevaras som naturliga lekplatser.

N uläge, åkerholmar bryter av i det öppna landskapet.
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N uläge, det böljande åkerlandskapet.
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T omtskiss, illustration, flygvy från söder.

Inspiration, K irten, T rollhättan.

LEKYTA

Inspiration, fyrbohus kring gemensam gård,
T öcksfors.

25

T omtskiss, illustrationsplan
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Inspiration, hus som klättrar upp längs slänten, Hestra, Borås.
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T omtyta: ca 17 700 m2 (orange linje)
K INNA

Illustrationen redovisar antal bostäder:
36 radhus, tomter ca 200 m2
8 fristående hus, tomter ca 300 m2

SKENE

4. Assberg, Skene
Öppna vidder vid bäckravinen
Det aktuella området är beläget i norra Skene i det
böljande åkerlandskapet i direkt anslutning till befintlig villabebyggelse och ett större samlat område
med flerfamiljshus. Marken är förhållandevis flack
och en ravin där en bäck slingrar sig fram över åkern
korsar området. Väster om Sigårdsgatan pågår planarbete för drygt 100 bostäder och en ny gång- och
cykelväg längs Sigårdsgatan.
Sigårdsgatan leder via Luregatan ner till centrala
Skene drygt två kilometer bort. Luregatan ansluter till
Varbergsvägen som leder vidare mot Kinna, Borås,
Göteborg, Svenljunga och Varberg.

Inspiration, gemensam gårdsmiljö, Stensjön, Mölndal.

T omtskiss och rekommendationer
I skissen på nästa sida illustreras blandad bebyggelse
med radhus och friliggande villor. Radhusen är delvis
placerade längs Sigårdsgatan med entréer från en inre
parallellgata som har gårdskaraktär. De öppna ytorna
illustreras så att de uppmuntrar till bilfria gårdar med
mindre lekplatser.
De gemensamma gårdarna öppnas mot de vackra
utblickarna i landskapet. Ett gångstråk i den östra
kanten kopplar ihop den nya bebyggelsen med det
grönstråk som ska bevaras utmed ravinen och bäcken.
Väganslutningar till det nya området ska utredas i
detaljplanearbetet.

N uläge, långsträckta utblickar över slätten.

N uläge, området sett från Sigårdsgatan.
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N uläge, angränsande bostadsområdet i söder.
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T omtskiss, illustration, flygvy från öster.

Inspiration, gårdsgata där alla möts, Gökegård, Partille.

å
Sig
r dsvä
gen
LEKYTA
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50

T omtskiss, illustrationsplan

75

Inspiration, små trädgårdar på baksidan,
Äppelträdgården, Göteborg.

100

Inspiration, gemensam gårdsmiljö, Öjersjö,
Partille.
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T omtyta: ca 2000 m2 (orange linje)
K INNA

Illustrationen redovisar antal bostäder:
Boyta, ca 1900 m2 ger ca 18 lägenheter

SKENE

5. K ullgårdsgatan, Skene
Centralt läge med södersol
Tomten är belägen centralt i Skene med närhet till
service, kommunikationer, verksamheter och arbetsplatser. Idag finns en lekplats på en större gräsyta på
tomten som omgärdas av en låg radhuslänga i söder,
trevåningshus längs Kullagårdsgatan och kyrkobergets grönska i norr. Marken sluttar svagt åt söder
vilket gör att tomten har goda solförhållanden.

Ku llagår

dsga t an

Tomten angörs via Kullagårdsgatan där befintligt VA
finns.

T omtskiss och rekommendationer
Skissen till höger illustrerar ett flerfamiljshus i 4,5 våningar med entréer mot Kullagårdsgatan och uteplatser och balkonger mot gården. En modern tegelbyggnad kan väl knyta samman den befintliga bebyggelsen
i området.

25

50

75

T omtskiss, illustrationsplan

Parkering ska lösas under huset och ett begränsat antal markparkeringar ska endast tillåtas för besökande
och funktionsvarierade med tillstånd.
Lekparken som försvinner med ny exploatering ska
ersättas.

N uläge, K ullgårdsgatan kantas av grönska.
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N uläge, låga radhus med entréer mot den öppna grönytan.
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T omtskiss, illustration, flygvy från söder.

Inspiration, lamellhus med översta våningen integrerad i sadeltaket,
Järnbrott, Göteborg.

Inspiration, lamellhus med översta våningen integrerad i sadeltaket,
Danska vägen, Göteborg.
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T omtyta: ca 10.400 m2 (orange linje)
K INNA

Illustrationen redovisar antal bostäder:
25 radhus

SKENE

6. Dalen, K inna
I skogsbrynet med närhet till centrum
Det aktuella området är beläget i norra delen av
Kinna längs Boråsvägen i riktning mot Rydal. Den
öppna gräsytan tar stöd i skogspartiet som dominerar
de norra delarna av Kinna. I fonden står skogen på
branta berg. Området är ett välanvänt rekreationsområde för de boende i området. Öster och söder om
Boråsvägen finns befintlig bebyggelse.

LEK

Borå svägen

Ett nytt område går att ansluta via Boråsvägen som
inom drygt 750 meter ansluter till Kinna centrum
med all service centralorten erbjuder.
LEK

T omtskiss och rekommendationer
I skissen till höger illustreras radhus i två till tre
våningar som är placerade kring gårdar. En ny väg
anläggs med två anslutningar till Boråsvägen, varav
den ena är befintlig. Gatan bör utformas med gårdsgatukaraktär och parkeringsplatser bör placeras längs
gatan för att skapa skyddade gårdsmiljöer.

LEK

Den vackra skogen och det dramatiska landskapet är
närvarande och ger möjlighet till att skapa bostäder
med karaktär.

25

50

75

100

T omtskiss, illustrationsplan

N uläge, ett öppet område mellan Boråsvägen och skogen.

18

N uläge, en smal väg leder in i skogen och upp till Vråsjön.
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T omtskiss, illustration, flygvy från nordväst.

Inspiration, radhus med tre våningar, Sannegården, Göteborg.

Inspiration, fyrbohus mot gemensam gård, Öjersjö, Partille.

Inspiration, gemensamma gårdsmiljöer där grannarna kan träffas, Aspö, Skövde.
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T omtyta: ca 28.500 m2 (orange linje)
K INNA

Illustrationen redovisar antal bostäder:
29 fristående hus på gemensam skogsmark

SKENE

7. Marieberg, K inna
Uppe bland trädtopparna på tallhöjden
Området är beläget i norra Kinna på höjden norr om
det befintliga bostadsområdet Marieberg. Skogen som
omger området är mycket kuperad men den utpekade
platsen är en platå med vacker utsikt över Kinna som
samtidigt har närhet till Barrsjön. Området består av
produktionsskog som till en del för tillfället är avverkad. Detta skapar en ljus glänta med bevarade fristående tallar. Området är likt område 6, Dalen, centralt
med drygt 800 meter till centrala Kinna.
Ett nytt område går att ansluta via Mariebergsvägen.
Mariebergsvägen ansluter till Gamla Rydalsvägen och
Boråsvägen och därifrån nås Kinna centrum.

LEKYTA

T omtskiss och rekommendationer
I skissen till höger illustreras fristående småhusbebyggelse i skogen. Naturen bör bevaras så mycket som
det är möjligt och ska fortfarande dominera området.
Skogen ska möta trädgårdarna i en tydlig kant och
utblickar ska bevaras mellan och genom trädgårdarna.
För att ansluta det nya området krävs att ny väg
anläggs. Skissen illustrerar att husen är placerade där
terrängen tillåter och längst norrut skapas en rundel
som husen placeras runt. Innanför denna rundel är
det lämpligt att utforma en gemensam anläggning för
utomhusvistelse med lekyta.
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N uläge, en smal grusväg leder upp mot skogen mellan två villatomter.
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T omtskiss, illustrationsplan
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T omtskiss, illustration, uppe på platån.

Inspiration, hus bland tallkronorna, Vårgård, L inköping.

N uläge, på toppen av höjden står tallarna fritt mot skyn.

Inspiration, fristående hus i skogsmiljö, Stensjön, Mölndal.

Inspiration, bostadsgård i skogsmiljö. Illustration: Cubo og T erroir
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T omtyta: ca 37.400 m2 + 7000 m2 (orange linje)
K INNA

Illustrationen redovisar antal bostäder:
4 x 16 lägenheter i punkthus
21 småhus (östra delen), tomter à 700-1000 m2
6 småhus (västra delen), tomter à 700-1000 m2

SKENE

8. Hede-Vallås, K inna
Med utsikt över hela Kinna
Det aktuella området är beläget i Kinnas södra delar,
i närheten av Örby. Området är en förlängning av ett
befintligt villaområde och har fram till nyligen bestått
av produktionsskog som numera är avverkad, vilket
ger en vacker utsikt över större delen av Kinna. Delar
av området ligger på en platå och gränsar till en tät
granskog i söder och en brant slänt i norr.
Ett nytt område går att ansluta via Första Vallåsgatan
från nordost och via Andra Vallåsgatan från nordväst.

T omtskiss och rekommendationer

De två olika områdena ska sammankopplas med ett
tydligt gångstråk.
Väganslutningar till det nya området ska utredas i
detaljplanearbetet. En utbyggnad av området kräver
dels att Andra Vallåsgatan byggs ut men också att nya
vägar anläggs för att ansluta det större området via
Första Vallåsgatan.
I skissen nedan illustreras bebyggelse kring och i en
rundel som består av en naturlig höjd. Det finns också
möjlighet att koppla samman de två områdena med
ytterligare en bilväg. All planering av infrastruktur
ska tillåta ytterligare framtida expansion av området.

För st a V

allå sga t
an

Skissen nedan illustrerar utbyggnad i två områden.
Möjligheter till förlängning på andra Vallåsgatan, det
västra området, med småhus är möjlig i en mindre
skala. Det östra området har kapacitet till en större
utbyggnad och i skissen nedan illustreras fyra punkt-

hus i söder som tar stöd i skogen bakom och framför
dessa placeras fristående småhus. All bebyggelse ska
anpassas till områdets terräng.

An d
ra V
allå
sga
t an

LEKYTA
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T omtskiss, illustrationsplan
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T omtskiss, illustration, flygvy från norr.

Inspiration, punkthus som siluetter mot skogen. Foto: Ulf Celander

Inspiration, utblickar mellan husen, Stensjön, Mölndal.

N uläge, den öppna platån med granskogen i ryggen.

Inspiration, hus i skogsbrynet, K irten, T rollhättan.

23

Markkatalogen - Mark i Mark

Är du intresserad av att vara med och sätta din
prägel på kommunens utveckling?
Välkommen att kontakta oss på Mark & Exploatering i
Marks kommun.
Skicka ett mail till: mex@mark.se

Marks kommun
511 80 K inna
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