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1. INLEDNING
Bakgrund och syfte
Detta kvalitetsprogram har arbetats fram parallellt med detaljplanen för Söderhöjden,
Jakobsberg 2:1996 med flera. Syftet med kvalitetsprogrammet är att beskriva vilka kvalitéer
som ska vara vägledande vid utformningen av bebyggelsen och är en fördjupning av relevanta
gestaltningsfrågor inom aktuellt detaljplaneområde. Kvalitetsprogrammet beskriver hur de
nya stadsmiljöerna avses fungera och vilka egenskaper som eftersträvas. Önskvärda kvalitéer
hos områdets byggnader, gårdar samt offentliga rum beskrivs och samordnas.
Den föreslagna strukturens övergripande syfte är att bättre koppla ihop Söderhöjden såväl
inom stadsdelen som med närliggande områden. Detta föreslås göras genom att komplettera
med fler bostäder och verksamheter, utforma nya mötesplatser i strategiska lägen och
komplettera gatustrukturen så att tydligare gaturum och bättre stråk för olika färdmedel
skapas.

Status
Kvalitetsprogrammet ingår som avtalsbilaga vid eventuell försäljning av mark samt utgör stöd
för prövning av bygglovsansökan. Bildexempel och övriga illustrationer syftar till att ange en
nivå på kvalitet och karaktär och inte en anvisning om exakt utförande. Det finns utrymme
för andra utföranden, som i fråga om kvalitetsnivå, är jämförbara med de visade exemplen.
Kvalitetsprogrammet ska även utgöra ett underlag för projektering av allmänna platser.

Medverkande
Kvalitetsprogrammet är framtaget av:
Bernow & Partners arkitekter
Urban Minds
Övriga medverkande konsulter:
Paju Arkitektur och Landskap
Beställare:
Sassan Sanjari			

Projektchef, Järfälla hus

Järfälla kommun:
Per Rinde			

Planarkitekt

Kerstin Sköld			

Stadsträdgårdsmästare

Niklas Nordström		

Trafikstrateg
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2. ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ
Till grund för arbetet med detaljplanen och kvalitetsprogrammet har framförallt fyra
övergripande utformningsprinciper tillämpats; Stråk och målpunkter, stads- och landskapsbild,
variation samt trygghet och tillgänglighet. Dessa illustreras och beskrivs nedan.

Stråk och målpunkter
Den nya utformningen av området ska knyta samman Söderhöjdens befintliga
bostadsområden kring tydliga övergripande stråk. Dessa fördelas på stadsstråk längs befintliga
gator respektive trygga attraktiva parkstråk för gång- och cykeltrafik genom områdets parker.
Promenadmöjligheter och samband för t ex barnens lek ska vara goda inom området. De
gröna stråk som finns ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
Planen innebär att gatorna och dess entrézoner stärks som stråk och vistelseytor för gång- och
cykeltrafikanter. Strukturen är utformad så att mindre rumsligheter skapas längs gatorna för
att på så vis bidra till förutsättningar för fler små mötesplatser och gynnsamma lokallägen.
Områdets huvudstråk möts i torget som säkerställs som offentlig plats genom att planläggas
som allmän plats.
Stadsgata, huvudstråk
Mindre lokal gata, sekundärstråk
Kvartersgata
Parkstråk (Gång- och cykel)
Mindre mötesplats
Torg
Park / lekplats

Övergripande stråk och platser.
JÄRFÄLLA KOMMUN | 2019
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Stads- och landskapsbild
Den nya bebyggelsen ska uttrycka och bevara områdets befintliga kvaliteter så som
modernismens generösa, gröna och solbelysta uterum. Den ska samtidigt tillföra nya kvaliteter
som lånar element från den traditionella rutnätstaden i form av tydligare offentliga rum, närhet
samt variation vid gestaltning, innehåll och skala. Den nya bebyggelsen ska placeras längs
gatorna så att mer definierade gaturum uppstår. Rikligt inslag av gatuplanteringar förstärker
den gröna karaktären och inbjuder till vistelse. Mot parkområdena bryts bebyggelsen upp och
skapar utblickar och trygghetsskapande samband. Utemiljön utformas inbjudande, trivsam
och tillgänglig med varierade offentliga rum som präglas av aktivitet och är anpassade efter
människor som rör sig i gång- eller cykelfart. Det ska vara tydligt vad som är offentliga och
privata stadsrum.
Landskapet utformas med tanke på sambandet mellan de olika grönytorna för att understryka
Söderhöjdens identitet som en grön stadsdel med färgglada odlingslotter på gårdar /
kvartersmark och siktlinjer mellan parker och naturområden. Grönytorna bör komplettera
varandra genom olika innehåll av sitt-, promenad- och aktivitetsmöjligheter. Stadsgatorna är
planlagda för att kunna rymma stora, många och lummiga gatuträd.

Bebyggelse som definierar
stadsrum
Siktlinje mot park

Bebyggelse som definierar stadsrum och siktlinjer mot parkområden.
6 (35)
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Variation
Stadsdelen ska ge möjlighet till berikande intryck och varierade upplevelser i gatumiljön. För
att detta ska uppnås bör det finnas en täthet mellan bebyggelsens entréer, bottenvåningarna
utformas så att de upplevs som öppna och aktiva samt gatufasaderna gestaltas omsorgsfullt.
En blandning av trafikslag i gaturummet främjas samt gemensamhetslokaler placeras
i anslutning till gator eller platser så att deras innehåll berikar den offentliga miljön.
Bebyggelsen innehåller längs vissa huvudstråk och strategiska lägen krav på lokaler,
verksamheter och bostadskomplement i bottenvåningar. Lokaler för närservice och handel
prioriteras i särskilt exponerade lägen med många förbipasserande av alla trafikslag.
Bebyggelsens skala och våningsantal varierar med utgångspunkt i varje delområdes
förutsättningar. Välkomnande och intressanta uttryck är särskilt viktiga som annonsering av
området. Enstaka högre volymer finns bl a vid entrén till Söderhöjden i korsningen mellan
Snapphanevägen - Frihetsvägen. Detta annonserar området, torget samt korsningen av
områdets huvudstråk. Den långa utbyggnadstiden i olika etapper får lämna sina olika avtryck i
arkitekturen med bibehållen omsorg om helhetsmiljön.

Exempel på varierad stadsmiljö med en aktiv och öppen bottenvåning som berikar gatumiljön.
JÄRFÄLLA KOMMUN | 2019
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Trygghet och tillgänglighet
Stadsdelen ska utformas så att den upplevs trygg och säker. Ett led i utvecklingen mot ett
tryggare och mer attraktivt Söderhöjden är att tillskapa förutsättningar för ett ökat utbud av
verksamheter och närservice. Detta bidrar till en ökad trygghetskänsla då gatorna blir mer
befolkade under större del av dygnet.
Utomhusmiljön ska vara överblickbar. Entréer placeras och utformas så att man lätt kan se
vad som finns både ute och inne. Genomgående trapphus ger överblickbarhet och underlättar
kontakten mellan gård och gata. Belysning utvändigt och invändigt ska planeras och utformas
för att skapa trygga miljöer.
Inom området ska barns möjligheter att röra sig fritt och umgås spontant underlättas.
Gångstråk ska utformas trygga och trafiksäkra genom trygghetsskapande belysning samt vara
väl avskiljda från motorfordon mm.
Tillgängligheten ska vara god för alla människor. Gångstigar utformas så att de så långt
det är möjligt kan nyttjas av rullstolsburna och rörelsehindrade. Parkeringsplatser för
funktionshindrade ska finnas i tillräcklig omfattning och tillgänglighetsfrågor ska även
beaktas vid sophantering. Gångvägar och gångstråk förses med gott om sittplatser för vila
och rekreation, sittplatser bör finnas både i sol och skugga och i synnerhet invid platser med
utblick över folkliv, t ex på torget och i parkerna.
Generella utformningsprinciper:

Trygghetsskapande belysning
med lågt sittande ljuskällor samt
en sammanhängande ljusbild.
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•

Förstärkta huvudstråk med, platser för vistelse och
ett varierat innehåll.

•

Förstärkt rumslighet och tydliga gränser mellan
privat och offentligt.

•

Öppenhet och siktlinjer mot parker och längs
huvudstråk.

•

Trygghet och variation genom variation i skala,
innehåll och aktiva bottenvåningar.
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1. ALLMÄN PLATSMARK
Torg
Torget är en viktig målpunkt i Söderhöjden och torgets funktion som en plats till för
allmänheten bedöms vara vital för stadsdelen. Detaljplanen reglerar därför att torget blir
allmän platsmark. Markbeläggning, träd, plantering, belysningsarmaturer med mera placeras
så att de medverkar till en stadsmässig torgprägel och samverkar med utformningen på
det befintliga torget. Bebyggelsen som vetter mot torget ska innehålla i bottenvåningarna
serviceverksamheter och kommersiella lokaler som skapar förutsättningar för folkliv, t ex
restaurang, konditori eller marknad, som tidvis kan flytta ut i torgmiljön. Kvartersmark som
vetter mot torget ges en trygg och omsorgsfull gestaltning som samverkar med utformningen
på torget. Eventuell parkering ges en grönkaraktär med lägre perennplanteringar samt träd i
kanten mot torget samt Dackevägen.
För torg gäller:

Park- och naturmark

•

Uteservering.

•

Kiosk, torghandel.

•

Sittplatser för vila.

•

Konst.

•

Belysning enligt Järfälla kommuns standard.
Effektbelysning som komplement till torgets
grundbelysning för att framhäva identitet och
specifika element.

Området ska ha en stark anknytning till park och natur. Befintliga grönområden bevaras i
stor grad och parkrummen markeras med tydligare gränser vilket även bidrar till en ökad
trygghetskänsla. Grönområden bör ha god tillgänglighet för alla och utformas kreativt för
alla generationer. Barn och äldre ska prioriteras med tanke på aktiviteter och rörelseytor. Park
och naturmiljöer ska inbjuda till spontana lekar, grillkvällar, liksom till möten, promenader
eller enskild vila och avkoppling. Belysningen av park- och naturmark ska göra prioriterade
gångstråk tillgängliga och trygga kvällstid. Utöver själva gångstråken kan väl valda platser, t
ex naturelement i anslutning till gångvägar belysas för att skapa karaktär och genomsiktlighet.
I planområdets norra del ersätts naturslänten in mot
parkeringen i väster av gårdar och bostäder i direkt
möte med naturmarken. Övergången kan med fördel
gestaltas med en tydlig gräns så att inga mellanytor
skapas. De arter som används på gårdarna kan med
fördel bygga på inhemska brynväxter som ansluter i
karaktär till omgivningarna och marken ska formas
med mjuk övergång till omgivande natur och
parkmark. I partier med kraftigare höjdskillnader
används murelement som trappas av i sektioner.

Utformning av parkstråk med befintliga
naturelement, öppna gröna ytor trygghetskapande belysning mm.
JÄRFÄLLA KOMMUN | 2019
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För park- och naturmark gäller:
•

Så orörd miljö som möjligt.

•

Ökade gröna kvaliteter genom stärkta gröna
samband och trivsamma parkrum.

•

Tydliga gränser mellan kvartersmark och parkrum.

•

God tillgänglighet.

•

Aktiviteter och rörelseytor för alla generationer.

•

Belysning enligt Järfälla kommuns standard.

Trygghetsskapande belysning utmed parkstråket.

Gator
Utformningen av gatumiljöerna bör uppmuntra de som rör sig i området att välja cykel och
gång som förstahandsval. Merparten av gatorna utformas som stadsgator och förses med
kantstensparkering och trädplanteringar. Gångytor avgränsas från körytor genom nivåskillnad
med kantsten, som fasas på lämpliga ställen för enkel passage med t ex barnvagn och rullstol.
En genomtänkt belysning ökar tillgängligheten till det allmänna platserna även under de
mörka timmarna av dygnet vilket är viktig för trygghetskänslan i området. Samtidigt bör
belysningsstolparnas höjd anpassas till gatu- och parkmiljöernas skala. Armaturer väljs så att
de inte lyser in i bostadsfönster. Belysningstolpar och -armaturer, räcken, staket och eventuell
övrig möblering i gaturummet samordnas i gestaltning, materialval och färgsättning.
Gator och platser ska i möjligaste mån präglas av mångfald och möjlighet till upplevelser.
Entréer läggs mot gata eller väl synliga från gata. Trivsamma småskaliga platsbildningar längs
rörelsestråken bidrar till att locka till möten.
För gata gäller generellt:

Förslag på belysning utmed
gator. Ateljé Lyktan Glenn.
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•

Gångbana / trottoar av betongplattor.

•

Kansten av granit.

•

Körbana samt cykelbana av asfalt.

•

Armaturer ska väljas i enlighet med kommunens
belysningsprogram.

•

Inga utåtgående dörrar över kommunala gångbanor.
Detta löses genom indragen port eller fasadlinje för
bottenvåningen eller med inåtgående dörrar.

•

Rikligt inslag av gatuplanteringar.

•

Gatuträd planteras i skelettjord.
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Snapphanevägen - 13 meter
Stadsgata med busstrafik.

Typsektion.
Snapphanevägen mot öster.

•

4,0 m dubbelriktad gång-och cykelbana på
norra sidan av gatan.

•

6,5 m körbana.

•

2,5 m gångbana.

•

Förgårdsmark eller gård avgränsas mot gata
genom häckar, omsorgsfullt utformade staket
eller låga murar.

•

Belysning utförs med belysningsstolpe 7 m
med armatur på 4 m för trottoarbelysning
enligt Järfälla kommuns standard.

•

Möblering utförs med standard från Järfälla
kommun.

Dackevägen - 15,5 meter
Stadsgata där miljön för fotgängare och cyklister
förstärks.
•

2,5 m gångbana.

•

2,0 m trädrad med infälld angöring.

•

7,0 m körbana.

•

4,0 m dubbelriktad gång-och cykelbana på
östra sidan av gatan.

•

Förgårdsmark eller gård avgränsas mot gata
genom häckar, omsorgsfullt utformade staket
eller låga murar.

•

Belysning utförs med belysningsstolpe 7 m
med armatur på 4 m för trottoarbelysning
enligt Järfälla kommuns standard.

•

Möblering utförs på kvartersmark med
långbänkar av trä mellan huskropparna, med
armstöd i metall mitt på bänken.

•

Gatuträd föreslås vara oxel (Sorbus
intermedia).

Typsektion.
Dackevägen mot norr.

JÄRFÄLLA KOMMUN | 2019 11 (35)

Dnr Kst 2018/480
GRANSKNINGSHANDLING
2019-10-11

Tomasvägen - 12,5 meter
Lugn bostadsgata med olika utblickar mellan
husen.
•

2,5 m gångbana på båda sidor.

•

5,5 m körbana.

•

2,0 m trädrad med infällda parkeringsplatser.

•

Förgårdsmark eller gård avgränsas mot gata
genom häckar, omsorgsfullt utformade staket
eller låga murar.

•

Belysning utförs med belysningsstolpe 7 m
med armatur på 4 m för trottoarbelysning
enligt Järfälla kommuns standard.

•

Möblering utförs på kvartersmark
med långbänkar av trä vid korsningen
Tomasvägen/Dackevägen. Varje bänk ska
utrustas med ett armstöd i metall mitt på
bänken.

•

Gatuträd föreslås vara oxel (Sorbus
intermedia).

Typsektion.
Tomasvägen mot öster.

Gång- och cykelvägar
Trygga och trafiksäkra gång-och cykelstråk inom området ska underlätta barnens möjligheter
att röra sig fritt, kopplingar till närliggande skolor och förskolor samt kontakten med parker
och lekområden.
Promenadstråk förses med gott om sittplatser för vila och rekreation. Sittplatser bör finnas
både i sol och skugga och i synnerhet invid platser med utblick över folkliv; t ex på torget och
i parkerna. Gångstigar utformas så att de så långt det är möjligt kan nyttjas av rullstolsburna
och rörelsehindrade.
För gång-och cykelvägar gäller:

Attraktiva sittplatser längs stråk.
12 (35) JÄRFÄLLA KOMMUN | 2019

•

Betongplattor används vid gångbanor och asfalt
vid cykelbanor.

•

Promenadstråk förses med gott om attraktiva
sittplatser för vila, möten och rekreation.

•

Utformas med god tillgänglighet samt med
hänsyn till barnperspektivet. Utförandet
utgår från barns rörelsemönster och utformas
tillräckligt breda, trygga och säkra.
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1. KVARTERSMARK
Riktlinjer för bebyggelse
Utformningen av bebyggelsen ska präglas av variation i uttryck och detaljer. För att förstärka
de offentliga stadsstråken ska bebyggelsen genomgående ha en offentligt präglad gestaltning
mot gator, stickgator och torg. Fasader mot gårdar kan med fördel ges en livligare utformning.
Byggnaderna ska placeras och höjdsättas anpassade till terrängen. Detaljplanen reglerar
därför att marken inom kvartersmark ska möta marknivån från angränsande allmän plats
utan påtaglig nivåskillnad. Höga, slutna bottenvåningar, till följd av nivåskillnader, bör
också undvikas. Höjdskillnader tas istället främst upp med hjälp av souterräng- eller
entresolvåningar. Bebyggelsen ges en omsorgsfull gestaltning. Bebyggelsen har en varierad
höjd på mellan fyra till sju våningar förutom en högre byggnad i tio våningar med förslagsvis
studentbostäder. Till följd av platsens läge centralt i Söderhöjden bör byggnaderna vid
korsningen Dackevägen - Snapphanevägen ges ett intressant och eget arkitektoniskt uttryck.

Bottenvåningszon

Detaljplanen reglerar en förhöjd våningshöjd i bottenvåning (ovansida bjälklag vid gatunivå
till ovansida ovanliggande bjälklag) mot gator för att säkerställa att verksamheter kan
uppföras vid efterfrågan.
Bottenvåningen ska bidra till gatulivet och ha en öppen och aktiv utformning som bjuder till
kontakt och utblickar mellan gatan och verksamheten i byggnaden. Det sker t ex med entréer,
stora fönster, kommersiella lokaler, gemensamhetslokaler så som cykelrum, tvättstugor
mm. Höga slutna socklar bör undvikas och detaljplanen reglerar därför högsta nivå mellan
färdigt golv i bottenvåning och mark som vetter mot allmän plats. Där bottenvåningarna med
bostäder vetter mot allmän gata bör anslutningen utformas omsorgsfullt genom att t ex delvis
lyfta denna något från gatan så att insyn undviks. Slutna fasadpartier bör undvikas.
Strukturen är även utformad så att mindre rumsligheter skapas längs gatorna för att på så vis
bidra till förutsättningar för fler intressanta små mötesplatser och gynnsamma lokallägen.

Förhöjd och aktiv bottenvåning av robust material och hög andel uppglasning.
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(Stockholmshus. Svenska Bostäder.)
(Semrén & Månsson.)

(Karlsbodavägen. Brunnberg & forshed arkitektkontor.)

Varierad och omsorgsfullt utformad bottenvåning med
olika innehåll, öppenhet och uttryck.

Exempel på generösa entréer av högkvalitativa material, omsorgsfull gestaltning
samt god belysning.

Entréer
Entréer ska i huvudsak vända sig mot gata. För att säkerställa bra kontakt med både gata och
gård ska alla entréer vara genomgående med en intern koppling mellan gatuentré och gård,
med undantag från bebyggelsen norr om Snapphanevägen där entréer vänder sig mot gårdar
och en intern angöringsgata. Entrépartier ska ansluta till omgivande gators marknivå. Om
gatan lutar kan entréer dras in från gata för att skapa en tillgänglig lutning. Extra omsorg ska
då läggas vid utformningen vad gäller t ex belysning, bredd på entréparti etc så att otrygga
miljöer undviks. Entréer ska vara tillgängliga och med tydlig samt omsorgsfull gestaltning
genom t ex generösa glaspartier, skärmtak etc och ska utföras av högkvalitativa material,
gärna med inslag av trä. Entrépartier kan med fördel sträcka sig över mer än ett våningsplan,
t ex vid nivåskillnad mellan gatu- och gårdssida. Omsorgsfullt utformad belysning ska finnas
i samband med entréer för att skapa ett tryggt, säkert och välkomnande intryck. Entréer och
trapphus måste utformas med hänsyn till synskadade bland annat avseende omfattning av
glaspartier, bländrisk, belysning, färgmarkeringar och skyltning.
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Garagevåning och parkeringsinfart
Parkeringsinfarter utformas omsorgsfullt gällande placering samt utformning. Där en
garagevåning möjliggörs mot gata ska fasaden mot gata i huvudsak utgöras av lokaler och/
eller bostadskomplement. Garage och garageinfarter/portar begränsas därför i längd mot
gata. Eventuella öppna ramper ner till garage utformas med omsorg t ex vad gäller belysning,
terrasseringar etc så att otrygga miljöer undviks. Garageportar ska utformas med omsorg samt
med högkvalitativa material som en arkitektoniskt integrerad del av den övriga fasaden.
Följande gäller generellt för bottenvåningar (där ej
annat anges):
•

I de flesta lägen ska bottenvåningen mot allmän
plats ska vara uppglasad med minns 50% av
fasadlängd och innehålla lokaler och/eller
bostadskomplement. Del av Centrumhuset mot
torget ska ha 80% av fasadlängden uppglasad.

•

Bottenvåningen mot områdets huvudstråk kan med
fördel gestaltas med ett avvikande uttryck jämfört
med övriga fasaden.

•

Bottenvåningen ska vara minst 4,0 meter hög mot
gata (ovansida bjälklag vid gatunivå till ovansida
ovanliggande bjälklag).

•

Högsta nivå mellan färdigt golv i bottenvåning och
mark som vetter mot allmän plats får vara högst 1,0
meter med undantag för kortare slutna fasadpartier
om max 5 meter.

•

Sockelpartier ska utföras av ett slittåligt material av
hög kvalité t ex natursten, keramiska plattor, eller
cementmosaik mot offentliga stadsrum.

•

Entréer utformas välkomnande, i högkvalitativa
material samt med omsorg, gärna med sittplats
utanför och/eller inomhus.

•

Entrédörrar får ej skjuta ut över allmän plats.

•

Alla trapphus mot gata eller gång- och cykelväg
utformas genomgående med intern koppling till
gård.

•

Butiksfronter och bostadsentréer kan utformas
individuellt efter program men samspelas med
övriga partier i gatuplanet.

•

Lokalerna utformas med skyltfönster för att ge en
god insyn i lokalerna och främja skyltlägena.

•

Garageportar ska utformas med omsorg samt med
högkvalitativa material
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Fasader, material och kulör
Husens fasader ska utformas på ett representativt sätt mot anslutande gator och ges en
välgestaltad detaljering. Fasader mot huvudgator delas med fördel in i horisontella delar,
där sockelvåningen och eventuell översta indragen våning ges ett avvikande uttryck och
artikuleras i fasadgestaltningen. Fasadmaterial och färgsättning ska varieras och anknyta både
till de befintliga bostadshus och omgivande natur. Fasaderna får gärna ha en kombination
av material så som puts, trä, sten eller keramisk material som t ex tegel eller skärmtegel.
Materialpaletten nedan bör ses som en inspiration och exempelbank för byggnaderna.
Genom att området under en längre tid byggs ut i etapper kommer det naturligt att variera i
uttryck och kulör. Det är viktigt att de olika etapperna tillsammans samspelar på ett estetiskt
tilltalande sätt.
Följande gäller generellt för fasader:
•

Gedigna material av hög kvalitet. Genomtänkt
materialitet, där materialets inneboende egenskaper
nyttjas.

•

Inga synliga elementskarvar, alternativt om
fasadelement används så ska dessa utformas så att
skarvarna är en del av gestaltningen.

•

Indelningen kan ske genom t ex variation i material,
färg, byggnadsdetaljer, fönsterersättning etc.

Gedigna material av hög kvalitet
samt en genomtänkt materialitet, där
materialets inneboende egenskaper
nyttjas.

1

7

2

3

4

5

6

8
9
10
11
Exempel på material och kulörer. Jordnära färger som anknyter till både till de befintliga bostadshus
och till omgivande natur.
1-4 tegel och keramiska plattor, 5 natursten, 6-9 puts, 10-11 träpanel
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Balkonger och burspråk

Balkongers och burspråks utformning och omfattning ska ta hänsyn till fasadernas orientering.
Mot gator, i synnerhet områdets huvudgator (Dackevägen och Snapphanevägen), ska en
tydligt stadsmässig karaktär ges där grunda balkonger och burspråk förekommer sparsamt och
är väl integrerade i fasaden.
För att skapa en trygg och attraktiv gatumiljö där gatans drift kan tillgodoses ska en generös
frihöjd över allmän plats hållas fri från balkonger och burspråk. Mot gårdarna kan fasaderna
ges en öppnare karaktär med ett mer varierat fasadliv. Det övergripande syftet är att balkonger
mot gata inte ska upplevas som dominerande eller hänga ut över gata/trottoar.
Privata balkonger och uteplatser bör vara förberedda för odling t ex med vindskydd på
sidorna eller delvis inglasade, platsbyggda kärl, installationer för vertikal odling eller
växthus mot fasader eller på tak. Balkonger på bullerutsatta fasader ska formges så att
både bullerdämpande funktion kan uppnås samtidigt som de får ett genomarbetat uttryck.
Balkonger på högre byggnadsdelar kan skyddas på sidorna och vara delvis inglasade för att ge
vindskydd.
Följande gäller generellt för balkonger och burspråk:
•

Sparsmakat med balkonger och burspråk mot
områdets huvudstråk.

•

Utkragande byggnadsdelar får skjuta ut 1,0 meter
över allmän platsmark. Frihöjd ska tillgodoses från
allmän plats om minst 4,5 meter.

•

Balkonger får kraga ut max 1,8 meter från fasad
och frihöjd över kvartersmark ska vara minst 2,7
meter. Frihöjd över gemensamhetsanläggning för
vägändamål ska vara minst 4,5 meter.

•

Balkong på det översta våningsplanet får förses med
tak som en integrerad del av fasadgestaltningen.

•

Eventuell solavskärmning ska utformas som en
integrerad del av den övriga fasaden.

•

Balkonger får glasas in om tak finns ovan
balkongerna. Inglasning ska utföras med profillösa
element.

Exempel på burspråk, balkonger och franska balkonger.

(Kv. Hornsberg.
AIX arkitekter.)
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Tak

Taklandskapet ska utformas med stor omsorg och variation. Takens utformning -med volym,
material och takfot är viktiga för bebyggelsen helhetsverkan. En lugn och enhetlig utformning
eftersträvas.
Följande gäller generellt för tak:

1

•

Enstaka uppstickande delar såsom hisstoppar,
skorstenar, ventilationshuvar, antenner eller
motsvarande får utföras utöver angiven nockhöjd
men bör dras in från underliggande fasadliv.

•

Ventilationsutrymme med full rumshöjd ska
inrymmas inom angiven nockhöjd.

•

Tekniska anläggningar och mindre takanordningar
t ex stegar och räcken ska utformas som
arkitektoniskt integrerade delar av taket.

•

Synliga hängrännor och stuprör ska integreras i
byggnadernas gestaltning.

•

Eventuella solceller och solfångare på tak ska
integreras i taklandskapet.

2

3

4

5
Exempel på material och kulörer
som ger en lugn och enhetlig utformning.
1-2 plåttak, 3-4 takpannor, 5 sedum

Exempel på mindre takanordningar
infärgade i takets kulör.
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Riktlinjer för gårdar
Gårdsmiljöerna utformas med syfte att bidra till gemenskap och aktivitet och ska innehålla
mycket grönska. I möte med omgivande natur- och parkmark bör en tydlig gräns anläggas så
att inte ytor flyter samman. Områdets nya karaktär av tydligt formade gårds- och stadsrum
bidrar till en mer trygg och ordnad miljö. Gårdsmiljön hör i första hand till de boende, men
rörelsestråk och siktlinjer bidrar till en ökad upplevd trygghet inom angränsande park- och
naturmark. Möte mot angränsande parkmark ska utformas på ett naturligt sätt så att stora
höjdskillnader undviks och så mycket befintlig vegetation som möjligt kan bevaras.

Förgårdsmark och uteplatser

Där byggnader inte förläggs i gräns mot allmän plats ska murar, staket, häckar eller annan
tydlig avgränsning finnas. Förgårdsmarken kan med fördel förses med grönska och där det
finns möjlighet placeras cykelställ i anslutning till entrén. Planteringarna får gärna möjliggöra
stadsodling och innovativ dagvattenhantering. I soliga lägen kan uteplatser, spaljéerade
fruktträd, bärbuskar och odlingsväggar förekomma.
Vid grundare förgårdsmark i gräns mot gata ska marken ansluta till trottoarens nivå och
gestaltning alternativt användas för underjordiskt magasin för dagvatten, avvattning från tak,
planteringsyta för fasadvegetation etc.
Uteplatser skapar liv på gården och är en stor boendekvalitet. Privata uteplatser mot gård
ska finnas för marklägenheter. Uteplatserna ska vara tydligt avgränsade med t ex planterade
häckar eller staket.
För förgårdsmark och uteplatser gäller
generellt:
•

Grund förgårdsmark mot gata ska
marken ansluta till trottoarens nivå och
gestaltning med undantag för mindre
plantering invid t ex entré.

•

Vid djupare förgårdsmark tydligt
utformad avgränsning mot allmän plats
i form av murar, staket, häckar eller
motsvarande.

•

Uteplatser placeras till största delen
mot gårdssidorna. Plats för odling
och planteringar kan förses med
platsbyggda kärl med ett minsta
jorddjup på 40 cm.

Referensexempel tydlig och väl gestaltad
avgränsning av förgårdsmark samt uteplatser mot allmän plats t ex i form av plantering alternativt låg mur, sittplatser etc.
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Murar, trappor och höjdskillnader

Slänter utförs antingen som naturliga sluttningar med naturlikt planterad vegetation eller som
terrasseringar med striktare plantering och markbehandling.
Där nivåskillnader kräver vertikala murar kan dessa med fördel kläs med natursten, plantering
eller motsvarande estetiskt tilltalande utförande.
För murar trappor och höjdskillnader gäller
generellt:

Exempel på högre vertikala
murar.

Stödmur av hög
kvalitet.

•

Gedigna material av hög kvalitet.

•

Gårdar och uteplatser ska möta
omgivande marknivå allmän plats utan
påtaglig nivåskillnad.

•

Större nivåskillnader ska tas upp med
t ex låga stödmurar. Högre vertikala
murar kan med fördel kläs med
natursten, plantering eller motsvarande
estetiskt tilltalande utförande.

•

Murar får inte överstiga 1,0 meter.
Minsta tillåtna avstånd mellan murar
är 0,5 meter. Detta för att möjliggöra
planterade terrasseringar.

Lek, rekreation och mötesplatser

Bostadsgårdarna ska ha plats för gemensam uteplats med sittgrupper. Odling och gemensamt
växthus skapar trivsel och grannsämja, bersåer kan skapa intima rum för samvaro, gräsmattor
och fruktträd ger trädgårdsatmosfär.
Närlekplats för barn 0-9 år ska finnas i anslutning till den nya bebyggelsen. Det ska innehålla
sandlekplats, gunglek, rutschlek och möjlighet att sitta, äta och springa.
Det bör finnas utrymmen för odling t ex odlingslotter, verktygsförråd, kompost, jordkällare
och bevattningsmöjlighet. Platser för odling förläggs med fördel till gårdens soligare delar.

Bostadskomplement

Det är en god bostadskvalité att ha ett förråd i eller i direkt anslutning till bostaden. Om
kompletterande förråd behövs eller om hela förrådsytan placeras i separat grupp på vind eller i
källare, bör de kunna nås från det egna trapphuset och vara tillgängliga med hiss.
Plats för cyklar ska anordnas enligt Järfälla kommun parkeringsnorm. Dessa placeras i
byggnaden och/eller på gården och lätt tillgängliga från gata eller gård. Cykelrum är att
föredra framför skärmtak på gård. Utrymme för uterullstolar ska finnas, det ska vara uppvärmt
samt ha möjlighet till laddning av rullstolarna.
En gemensamhetslokal (verkstad, tvättstuga, ateljé, festlokal eller dylikt) om ca 30-70
kvadratmeter bör anordnas inom varje kvarter antingen som en lokal i bottenvåning eller som
ett gårdshus. Denna byggnad kan till exempel vara ett gemensamt växthus.
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Biologisk mångfald, klimat och växtlighet

Gårdarna ska ha en stor andel grönska. Bevarade träd och ny vegetation ska ges goda
växtbetingelser och gynna den biologiska mångfalden.
En del av gårdarna avses underbyggas med garage. Underbyggda gårdar ska dimensioneras
för tillräckligt jorddjup för planteringar, vara möjliga att bevattna och ligga på samma
höjd som övrig gård om möjligt. Grönskande bjälklag byggs upp med hjälp av djupa och
sammanhängande växtbäddar.

Dagvatten

Inom kvartersmark ska dagvattnet i möjligaste mån infiltreras. Genom att undvika täta
hårdgjorda ytor och istället använda genomsläppliga beläggningar såsom grus, markarmering
eller genomsläppliga asfaltsbeläggningar kan infiltration ske. Åtgärderna medför fortsatt
infiltration, och den ytavrinnande mängden dagvatten som måste omhändertas minskar.
Kommunens riktlinjer för grönytefaktor ska följas.
Dagvatten från takytor bedöms enligt dagvattenutredningen inte vara särskilt förorenat, dock
bidrar takytor till en stor andel av det dagvatten som bildas inom kvartersmark. Det finns
därför ett behov att fördröja takvattnet. För att möjliggöra fördröjning av takvatten mot gata
rekommenderas > 0,3 meter förgårdsmark.

Gårdar ska erbjuda grönska, plats för samvaro, lek mm.

Öppen dagvattenhantering och planteringsyta för fasadgrönska.

Omsorgsfull gestaltning av komplementbyggnad på gård,
gärna med fasadgrönska.
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För gårdarna gäller generellt:
•

Gårdsmiljöerna ska inbjuda till
nyttjande och vistelse.

•

Tydlig avgränsning mot gata eller
park/naturmark i form av häckar,
omsorgsfullt utformade staket eller låga
murar. Träd planteras där det är möjligt
i öppningarna mot gatan så att gatan
rumslighet och avgränsning betonas.

•

Gårdarna ska vara trygga, solbelysta,
grönskande och formas med tanke på
gemenskap och aktivitet för alla åldrar.

•

Gårdarna ska utrustas och
programmeras med lekytor för närlek,
odling, grillplatser, sittgrupper,
spontanidrott etc.

•

Befintlig natur ska bevaras så långt
möjligt t ex genom bevarade av
värdefulla träd.

•

En del cykelparkeringsplatser ska
anordnas på gårdarna, med fördel
väderskyddade genom t ex skärmtak.

•

För att säkerställa goda växtbetingelser
krävs cirka 80 cm djupa och
sammanhängande växtbäddar.

•

Takvatten ska fördröjas på gård
alternativt förgårdsmark.

•

Järfälla kommuns riktlinjer för
grönytefaktor ska följas.

Ny vegetation ska ges goda växtbetingelser
och gynna den biologiska mångfalden.

Samlade växtbäddar och avskilda utrymmen
för möblering på gårdar.

Cykelparkering och möjlighet till social samvaro, t ex sittplatser i anslutning till entrén.
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Byggnadskaraktärer per delområde
Delområde 1. Norr om Snapphanevägen

Byggnaderna anpassas till den kuperade terrängen och trappas ner i höjd mot de befintliga
lamellhusen. Souterrängvåning med garage med mera tar upp nivåskillnaden mellan lägre
och övre gårdarna. Placering och byggnadshöjd utformas med hänsyn till befintliga och nya
byggnaders ljusinsläpp. Öppningarna mellan husen ger kontakt från gårdarna mot parkrummet
i öster och skapar samtidigt genomblickar.
Ev sprängkant mot naturmark
utformas omsorgsfullt.

Höga nivåskillnader
mot naturmark
undviks.

Flacka tak med möjlighet
till social samvaro.

Avtrappande volym.

Kontakt med naturmark
genom öppningarna mellan
husen
Principutformning typologier, höjder och tak.
Övre gård med tydlig
avgränsning mot naturmarken.
Plats som möter
gatans nivå. Aktiva
bottenvåningar mot
framförallt gata.

Gemensam gestaltning av
entrézon och gårdsgata.

Bottenvåning med hög andel uppglasning
och lokaler och/eller bostadskomplement.

Principutformning bottenvåningszon.
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Typologier och höjder
•

4-6 våningar med släpp mot park

•

Souterrängvåning med garage mm tar
upp nivåskillnaden mellan lägre och övre
gårdarna.

Tak
•

Låglutande tak i samma karaktär på
material/färg som fasad. Takterrass med
möjlighet till grönska eller gröna tak.

•

Om möjligt bör teknik lösas i bakre del av
bottenvåning.

Bottenvåningszon
•

Detaljerad uttryck genom speciell
behandling av fasadmaterial.

•

Bottenvåning med hög andel uppglasning
och lokaler och/eller bostadskomplement
mot gata och angöringsgata som samspelar
harmoniskt med bostadshusen och bildar en
fin helhet.

•

Eventuellt utrymme för brandutrymning
mot parkmark ges en omsorgsfull
gestaltning med naturkaraktär och med
genomsläppligt markmaterial.

•

Låg sockel, av förslagsvis natursten, utgör
mötet med marken. Ev murar som avgränsar
förgårdsmarken i samma material

(Kv. Kiden. Semrén & Månsson.)

Siktlinjer mellan husen mot parkmark.

Fasader

Uppbrutna byggnadskroppar med
grönskande entrégårdar.
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•

Fasad i ett material, förslagsvis mörkt tegel.

•

Fönster placeras försänkta från fasadlivet
och utförs med smäckra profiler i liknande
kulör som fasad.

•

Generösa balkonger med smäckra och
genomsiktliga räcken i liknande kulör som
fasad.
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Gård, förgårdsmark och gårdsgata

Tydligt avgränsad bottenvåning mot
parkmark och omsorgsfullt gestaltad samt
genomsläpplig yta för brandutrymning
mot parkmark.

Terrasserat entrétorg mot Snapphanevägen som möter upp gatans lutning.

•

Terrasserad förgårdsmark mot
Snapphanevägen med cykelparkering och
möjlighet till social samvaro, t ex sittplatser
i anslutning till entrén.

•

Kreativa lösningar för upptagande av
höjdskillnader så att höga slutna murar,
sockelvåningar och sprängkanter undviks.

•

Gårdsgata med en gemensam yta för
fotgängare, cyklister och fordon

•

Genomgående karaktärsskapande
markmaterial.

•

Samlade växtbäddar för en prunkande och
grönskande gård.

Gårdsgata med ett gemensamt utrymme
för fotgängare, cyklister och fordon.

Vy mot gårdsgatan norr om Snapphanevägen.
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Delområde 2. Söder om Snapphanevägen, Sverkersvägen

Mot Snapphanevägen och Sverkersvägen möjliggörs ny bebyggelse som möter gatan och
sluter kvarteret. Befintligt hus mot Snapphanevägen kan i framtiden ersättas med en större
byggnadskropp eventuellt i vinkel mot Sverkersvägen. Bostadshuset samspelar med den
befintliga bebyggelsen i kvarteret. Huset placeras i direkt anslutning mot Severkersvägen
och planen tillåter att byggnadskroppen förlängs i liv med Snapphanevägen. Lokaler placeras
med fördel mot Snapphanevägen med högre våningshöjd så att bottenvåningen möter gatans
marknivå. Genomgående trapphus säkerställer bra kontakt mellan gata och gård.
Takterrass kan med fördel
anordnas i indragen våning.

Principutformning typologier, höjder och tak.

Grön förgårdsmark som tar upp
höjdskillnad mot gatan. Höga slutna murar,
sockelvåningar och sprängkanter undviks.
Principutformning bottenvåningszon tillbakadragen byggnadskropp mot gatan.

Öppen och reslig bottenvåning med ett
aktivt innehåll mot gata.

Principutformning bottenvåningszon framdragen byggnadskropp mot gatan.
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Typologier och höjder
•

6 våningar.

Tak
•

Takterrass kan med fördel anordnas om
byggnaden ej får tillgång till gemensam
gård.

Bottenvåningszon
•

Bottenvåningen ges högre rumshöjd
och ett detaljerat uttryck genom speciell
behandling av fasadmaterial mot gatan.

•

Entréplanet aktiveras genom att placera
kommersiella lokaler eller tvättstuga,
cykelrum med mera mot gatan.

•

Cykelparkering och möjlighet till social
samvaro, t ex sittplatser, i anslutning till
entrén.

•

Höjdskillnad mot Snapphanevägen tas
upp genom en planterad slänt, alternativ
en lokal bjälklagsförskjutning, så att
bottenvåningen möter gatans marknivå.

Exempel volym punkthus.

Fasader
Exempel på takterrass i indragen takvåning.

•

Fasad i ett eller två material, förslagsvis
ljusa, natur- och jordfärger och trä.

•

Fönster utförs med smal båge och karm.
Större glasade partier vid balkonger.

Gård och förgårdsmark
•

Kreativa lösningar för upptagande av
höjdskillnader så att höga slutna murar,
sockelvåningar och sprängkanter undviks.

Exempel på grön förgårdsmark som möter
gatan.
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Delområde 2. Söder om Snapphanevägen, Dackevägen

Högre byggnad med förslagsvis studentbostäder. Punkthuset bidrar med variation och
tydligare vertikal karaktär ställt mot kvarterets horisontella längor. Genom platsens läge skall
byggnaden ges ett intressant och eget arkitekttoniskt uttryck.
Gemensam takterrass
i indragen takvåning.
Resligt punkthus med samlat
eget arkitektoniskt uttryck som
stärker den vertikala formen.

Marknivå som möter
gatans nivå utan påtaglig
nivåskillnad.

Aktiv plats mot gata med markmaterial av hög
klass som samspelar med gatans offentlighet.

Principutformning typologier, höjder och tak.

Vy mot korsningen Dackevägen - Snapphanevägen.
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Marken kring befintligt träd får ej hårdgöras
eller marknivå väsentligt ändras.

Principutformning bottenvåningszon.
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Typologier och höjder
•
•

10 våningar punkthus.
Samlat eget arkitektoniskt uttryck som
stärker den vertikala formen.

Tak
• Gemensam takterrass i indragen takvåning.
• Takytor utnyttjas: gröna och sociala.
Bottenvåningszon
•

Rererensbild samlat arkitekttoniskt uttryck som stärker den vertikala formen.

Bottenvåning utformas öppen, ges högre
rumshöjd och accentueras med annan
fasadgestaltning mot gatan.
• Entréplanet aktiveras genom att
placera kommersiella lokaler och även
gemensamhetsutrymmen, så som t ex
tvättstuga och cykelrum, mot gatan.
Fasader
•

Fasad i ett eller två material, förslagsvis i
tegel.
• Stora fönsteröppningar. Fönster utförs med
smäckra profiler i liknande kulör som fasad.
• Fasadgestaltning som förstärker den
vertikala formen. Grunda eller franska
balkonger.
• Ev souterrängvåning under gård ges en
omsorgsfullt fasadgestaltning
Gård och förgårdsmark
•
Referensbild öppen förhöjd bottenvåning samt förgårdsmark som samspelar
med gatas offentlighet.

•
•
•
•

Förgårdsmark för social samvaro, cykelparkering mm som samspelar med
gatans offentlighet.

Cykelparkering och möjlighet till social
samvaro, t ex sittplatser i anslutning till
entrén.
Kreativa lösningar för upptagande av
höjdskillnader så att höga slutna murar,
sockelvåningar och sprängkanter undviks.
Marken mot Snapphanevägen ska möta
omgivande marknivå allmän plats utan
påtaglig nivåskillnad.
Markmaterial på förgårdsmark av hög klass
som samspelar med gatans offentlighet.
Trädet invid Snapphanevägen får endast
fällas om det är sjuk eller utgör en
säkerhetsbrist. Marken närmast befintligt
träd får inte hårdgöras med annat än
stödmur.
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Delområde 3. Väst om Dackevägen

Små flerbostadshus med möjlighet till öppna aktiva lokaler i bottenvåningarna som förstärker
Dackevägen som stadsgata. Byggnaderna har enkla slätputsade fasader med grunda balkonger
mot gatan och förslagsvis sedumtak. En delvis indragen övre våning ger en intressant
arkitektonisk artikulering.
Mellanrum mellan byggnader
med planterade terrasseringar
och fickpark med sittplatser.
Med fördel gröna och/eller
sociala tak.

Fasad samt kvartersmark
mot torg ges en omsorgsfull
gestaltning.

Små flerbostadshus som
stärker gatans rumslighet.
Principutformning typologier, höjder och tak.

Omsorgsfull gestaltning framförallt i hörn/
nivåskillnader för att undvika slutna socklar.

Principutformning bottenvåningszon.

Bottenvåning utformas öppen
och ges högre rumshöjd.

Variation och omsorgsfull gestaltning i bottenvåning mot gata i
form av exempelvis entréer, lokaler, bostadskomplement mm.
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Staket, höga slutna
sockelvåningar samt murar
undviks. Ev. parkering ges
en grön karaktär med lägre
perennplantering samt träd.
Större buskage bör undvikas
för att skapa en trygg och
överblickbar miljö invid torget.

(Ordonnansen. Semrén & Månsson.)
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Typologier och höjder
•

4-5 våningar, små flerbostadshus.
3-4 våningar mot gård / kvartersgata.

•

Mellanrum mellan byggnader med
planterade terrasseringar och fickpark med
sittplatser.

Tak
Fickpark med sittplatser. Mellanrum mellan
huskroppar gestaltas med omsorg med terrasseringar som tar upp höjdskillnaden.

•

Med fördel gröna och/eller sociala tak.

Bottenvåningszon
•

Bottenvåning utformas öppen, ges högre
rumshöjd och accentueras med annan
fasadgestaltning mot gatan.

•

Entréplanet aktiveras genom att placera
många entréer, kommersiella lokaler och/
eller tvättstuga, cykelrum mm mot gatan.

Fasader

Exempel på indragen övre våning och
franska balkonger mot gatan.

•

Fasad förslagsvis i puts och trä.

•

Fönster utförs med smal båge och karm.
Större glasade partier vid balkonger.

•

Balkonger integreras i byggnadernas
arkitektur eller som fransk balkong mot
gatan, friare in mot gård.

Vy söderut från Dackevägen.
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Delområde 4. Norr om Tomasvägen

Byggnaderna anpassas till den kuperade terrängen och har på nedre planet möjlighet att
inrymma lokaler och/eller bostadskomplement mot Dackevägen och Tomasvägen samt garage
i bakre delen av suterrängplanet. Öppningarna mellan husen ger kontakt från gårdarna mot
parkrummet i norr och skapar samtidigt genomblickar.
Utrymme för brandutrymning mot parkmark ges
en omsorgsfull gestaltning med genomsläppligt
markmaterial.

Släpp med siktlinjer mellan befintlig
bebyggelse och parken ovan bottenvåning.

Punkthus på gemensam sockel.

Principutformning typologier, höjder och tak.
Tydlig avgränsing mellan gård
samt förgårdsmark och parkmark.
Marknivå terrasseras för att
unvika höga murkanter.

Trappförbindelse mellan
Tomasvägen och parken.
Förgårdsmark mot Tomasvägen
utformas på ett stadsmässigt sätt.
Aktiv bottenvåning som samspelar harmoniskt
med bostadshusen och bildar en fin helhet.
Principutformning bottenvåningszon.
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Aktivt hörn med plats för
social samvaro och öppna
aktiva bottenvånigar.
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Typologier och höjder

Exempel på omsorgsfull, öppen och
varierad utformning av bottenvåning mot
Tomasvägen med entréer, bostadskomplement mm.

•

6-7 våningar punkthus mot gatan. 5-6
våningar mot parken.

•

Souterrängvåning med garage mm tar upp
nivåskillnaden mellan gatan och gårdarna.

•

Släpp med siktlinjer mellan befintlig
bebyggelse och parken.

•

Varierade byggnadshöjder.

Tak
•

Förslagsvis sadeltak som bidrar med
variation i området.

Bottenvåningszon

Träd vid korsningen / ficktorget t ex gråpäron (Pyrus communis) och gråpoppel
(Populus x canescens).

Exempel på hög andel uppglasning i bottenvåning med lokal/
bostadskomplement i hörnet
mot Dackevägen.

•

Öppen och aktiv bottenvåning som
samspelar harmoniskt med bostadshusen
och bildar en fin helhet.

•

Möjlig fasadgrönska.

•

Entréplanet aktiveras genom att placera
gemensamhetsutrymmen som tvättstugor,
cykelrum mm mot gatan.

•

Lokaler utförs främst vid den viktiga hörnläge Tomasvägen - Dackevägen.

Exempel på avgränsning
mellan gårdar/uteplatser och
park med omsorgsfullt gestaltat mark för uppställning av
brandbil.

Exempel på uteplatser som
ger trygghet åt gångstråk.
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Fasader
•

Fasader i sammanhållna material, förslagsvis puts i jordnära färger med variation i
färgton mellan två intilliggande byggnader.

•

Garagefasad ska samspela harmoniskt med
bostadshusen och bilda en fin helhet.

•

Fönster utförs med smal båge och karm.
Större glasade partier vid balkonger.

Gård och förgårdsmark
Principutformning gårdsrum.

•

Vid korsningen/ficktorget planteras
förslagsvis gråpäron (Pyrus communis) och
gråpoppel (Populus x canescens)

•

Förgårdsmark mot Tomasvägen utformas på
ett stadsmässigt sätt, t ex med boské eller
annan häck kombinerad med ev låg mur
eller räcke.

•

Tydlig avgränsning mellan gårdar/uteplatser
och park med omsorgsfullt gestaltning

•

Utrymme för uppställning av brandbil
ges en omsorgsfull gestaltning med
genomsläppligt markmaterial

Platsbildning korsningen Tomasvägen /
Dackevägen.

Vy från Dackevägen i korsningen med Tomasvägen.
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Riktlinjer för avfallshantering
För bostadsområdets mest frekventa avfallsfraktioner planeras ett stationärt sopsugssystem.
Fristående nedkast utformas med omsorg och samordnas med övriga inslag i gatumiljön.
Miljöhus för övrig källsortering placeras för att spara så stora friytor som möjligt på gårdar för
plantering, lek, dagvattenhantering etc.

Riktlinjer under byggtiden
Vid anläggnings- eller byggnadsarbeten intill befintliga byggnader och träd som är skyddade
enligt detaljplan ska skyddsåtgärder vidtas.
För att säkerställa överlevnaden hos stora och värdefulla träd och skydda dem från skador i
samband med byggnation (träd av värdeklass 1), rekommenderas ett respektavstånd på cirka
10 meter. För att skydda trädets rotsystem gäller detta respektavstånd närhet till huskropp,
schaktning, upplag och körning med tunga maskiner. Om 10 meter respektavstånd är svårt
att få till bör så stort respektavstånd som möjligt tas. Att sätta skyddsplankor på trädens
stam är inte en tillräcklig åtgärd för att skydda områdets träd. Enligt en tumregel sträcker sig
rotsystemet inklusive finrötterna lika långt ut från trädet som trädet är högt (Ekologigruppen,
2017). Om stora rötter måste tas av i samband med byggnation eller grävarbete, skall dessa
sågas av och inte slitas av med grävmaskin. Blottade rötter ska skyddas med markduk och
hållas fuktiga till dess att ny jord kan påföras för att hindra sjukdomar att angripa trädet.
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