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1. INLEDNING

Syfte
Dokumentet har tagits fram i syfte att tydliggöra detaljplanen i text och illustrationer avseende 
byggnadens och utemiljöns utformning. Programmet redovisar kommunens ambitioner och 
mål i miljö- och gestaltningsfrågor samt utgör ett underlag och stöd vid bygglovgivning, anger 
en kvalitetsnivå för gestaltning av den yttre miljön. I gestaltningsprogrammet framgår vilka 
principer som ska tillämpas för gestaltning av byggnad och utomhusmiljö. Denna handling 
uttrycker en ambitions och kvalitetsnivå beträffande utformning, material och utförande.

Dokumentets status
Detta gestaltningsprogram är ett komplement till detaljplanen för Kallhäll 9:18 vid 
Skarprättarvägen och omfattar både hållbarhets- och gestaltningsfrågor. Programmet ska 
ge vägledning till utformning och genomförande utöver detaljplanens bestämmelser och 
beskrivning. Det ska förtydliga och komplettera intentionerna i detaljplanen och utgöra 
program för kommande projektering.

Medverkande
Suzanna Tsygankova, Planarkitekt Järfälla kommun
Elin Andreassen, Uppdragsansvarig arkitekt, Arkitema Architects
Anders Berg, Stadsarkitekt Järfälla kommun

Planområdets läge och omfattning med fastigheten Kallhäll 9:18 samt närliggande områden.
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2. ANALYS

Landskaps- och stadsbild
Miljön utmed motorvägen E18 omges av täta vegetationsridåer och bergsskärningar och har 
en delvis medveten landskapsgestaltning. En del sträckor ger dock inget bestående intryck 
av Järfälla kommun då de kantas av verksamheter där baksidor är framsidor och upplevs 
som enformiga och anonyma. Landskapet är utpräglat av verksamhetsområdet, E18 och 
Rotebroleden. Kallhälls industriområde har byggts ut i omgångar under 1900-talet och 
har en mycket skiftande industribebyggelse. Fastigheten Kallhäll 9:18 är belägen i Norra 
Kallhäll intill motorvägen E18, strax söder om avfarten från Rotebroleden. Området utgörs 
av ett glesbebyggt industriområde med storskaliga byggnader i en eller ett par våningar. I 
Stäkshöjden, väster om planområdet finns det bostadsområdet med radhusbebyggelse i två 
våningar.

Orienteringskarta med planområdet markerat.
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Bild över Trafikplats Stäket, Kallhälls norra industriområde och bostadsområde Stäkshöjden.

Omgivande bebyggelse
Strax väster om planområdet ligger snabbmatsrestaurangen McDonald’s och i öster påträffas 
diverse handelsbyggnader och byggvaruhuset K-rauta med tillhörande parkeringsytor. Cirka 
150 meter väster från planområdesgräns finns bostadsområdet Stäkshöjden. Planområdet 
karaktäriseras i dagsläget av kontor, industri och bilservice. 
På fastigheten finns idag en större mataffär (Hemköp) med en stor tillhörande yta för 
parkering och lastkaj till affären samt en bensinstation. En mindre yta av området utgörs av 
grönyta och naturmark, främst i områdets södra del mot Skarprättarvägen samt nordöst om 
Hemköpsbyggnaden. 

Kopplingar och stråk
Planområdet nås via Skarprättarvägen, i söder, Rotebroleden i väst och E18 i norr. Eftersom 
området präglas av stora fastigheter blir avstånden långa för gångtrafikanter. Gångbana finns 
utmed Skarprättarvägen. 
Området har tillgång till regelbunden busstrafik med fyra busshållplatser. Vid planområdets 
södra gräns finns två busshållplatser. Avståndet till Kallhälls centrum och pendeltågstation är 
ca 1500 meter.
Ett regionalt cykelstråk ligger utmed Enköpingsvägen drygt 50 meter i väst om planområdet.
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Befintlig markanvändning och bebyggelse. Bilden visar handelsbutik Hemköp med tillhörande parke-
ring sett från McDonalds.

E18  mot City Industr iområde

Hemköp McDonaldsRotebroleden

Planområde Skarprättar vägen

Bostadsområde
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Befintlig markanvändning och bebyggelse. Bilden visar handelsbutik med tillhörande parkeringsplats 
sett från Skarprättarvägen.

Befintlig markanvändning och bebyggelse. Bilden visar handelsbutik Hemköp samt OKQ8.
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Illustrationsvy, Arkitema Architects

3. GESTALTNINGSIDÉ

Planförslag
Planförslaget innebär en utökad byggrätt för uppförandet av en ny bebyggelse som inrymmer 
hotell, centrumverksamheter, kontor och parkering på befintlig markparkering.
 Byggnaden skapar en tydlig profil för infarten till Järfälla från norr och kommer att utgöra ett 
landmärke som annonserar både hotell och Järfälla kommun ut mot vägtrafikanter från E18 
och Rotebroleden.
Bebyggelsen placeras på befintlig parkering för Hemköp. Den uppförs i tre olika 
byggnadskroppar för hotell, långtidshotell och kontor med varierade höjder mellan 3-14 
våningar vilka är placerade på en gemensam sockelvåning. 
Sockelvåningen inrymmer garage, reception, foodcourt och andra verksamhetslokaler. Ytan 
mellan de tre byggnadskropparna utgörs av ett planterat gårdsbjälklag. 
Trygghetsaspekter är grundläggande för områdets utformning med bebyggelse som är 
placerade nära gatorna. En väl utformad bottenvåning med inglasning samt entréer mot gatan 
bidrar med liv och ökad trygghet för området. Det ska finnas tydliga gränser mellan offentliga 
och privata rum.
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Förslag på hur planområdet kan utformas. De tre byggnadskropparna är placerade på en samman-
hållen sockelvåning. 



JÄRFÄLLA KOMMUN | 201910 (19)

Dnr Kst 2018/933
SAMRÅDSHANDLING
2019-10-10

Övergripande gestaltning
Järfälla kommun består av en varierad och karaktärsfullt byggd miljö med levande och rika 
natur- och kulturmiljöer. Hotellbebyggelsen i Kallhäll knyter an till områdets befintliga ar-
kitektur och industriella historia och blir ett landmärke i stadsbilden som annonserar Järfälla 
kommun. 

Bebyggelsens två högre byggnadskroppar orienterar sig mot syd och skärmar av mot E18 i 
norr. Fasaden präglas av en tydlig horisontalitet med stora fönsterpartier som följer ett klart 
avläsbart bjälklag. Med denna utformning får byggnaden ett robust arkitektoniskt uttryck med 
en modern industriell prägel som knyter an till platsens historia.   

Den mjuka, organiska formen på byggnadskropparna är karaktärsskapande och står i kontrast 
mot den hårda, befintliga industribebyggelsen i omgivningen. De rundade hörnen och 
fasadens horisontalitet vittnar om platsens ständiga flöde och binder samman de tre volymerna 
och dess många funktioner till en helhet. 

Även i materialpalletten vägs det urbana, yttre upp med hjälp av en varm, träbeklädd interiör 
och omhändertagna, lummiga takterrasser. 

Vy från norr, Arkitema Architects
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Detaljer i fasadsystemet, samt entréer och glaspartier är väl genomarbetade och förstärker 
byggnadens karaktär.

Ljussättning i fasaden blir ett betydande gestaltningsgrepp då det är viktigt att byggnaden 
utmärker sig kvälls- och nattetid för att upprätthålla sin roll som landmärke. Med hjälp av 
ljussättning förstärks dessutom volymernas horisontalitet.
 
De rundade volymerna kläs med ett fasadsystem i aluminium som integreras och samverkar 
med fönsterpartierna. Gestaltningen med vertikala och horisontella delar bidrar till att 
fasaderna upplevs som lätta samt ger dem en behaglig rytm. Den fina detaljeringen 
gör att skalan känns omhändertagen och artikulerad på nära håll samtidigt som den är 
karaktärsskapande på långt avstånd. De rundade hörnen på de uppstickande volymerna följer 
med hela vägen ned till mark och integreras med sockeln. Även fasadsystemet fortsätter ned 
och bildar fasad på sockelvåningarna. Byggnaden blir på detta sätt högrest och smäcker och 
landar ordentligt på marken.
Gårdens genomtänka grönska tar för sig och blir en del av byggnadens uttryck.
Bil- och cykelparkering förläggs i garaget på plan  0 och 1, under takterrassen.

Vy från väster, Arkitema Architects
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Fasadmaterial
För fasader används till största delen ljus plåt med monokroma plåtdetaljer samt glas och 
infärgad matrisgjuten betong. Material med lång livslängd och gestaltningsmässiga kvaliteter 
som åldras vackert.    
En skillnad i material och textur mellan sockelvåning och högdelar bidrar liksom volymernas 
mjuka former till ett lätt och varierat uttryck.
Den ljusa fasadbeklädnaden i plåt står i kontrast till volymernas interiör där väggar och tak 
kläs med varm träpanel. Effekten bidrar till upplevelsen av en ombonad hemkänsla. 

Sockelvåning
Sockelvåningen med sina tre våningsplan utgör en bas för de tre ovanliggande volymerna. De 
karaktärsfulla runda hörnen fortsätter hela vägen ned till marken och väver ihop sockel och 
högdelar. Även horisontaliteten i form av fönsterband tas upp i sockelmotivet men här i större 
skala för att annonsera restaurangverksamheten på insidan. Garagevåningarnas sidoväggar 
utgörs av matrisgjuten, ljus betong och hjälper byggnaden att landa ordentligt på marken. Det 
fina pinnräcket i stål är en fortsättning på de vertikala stålstagen runt byggnaden, de är lätta 
och genomsiktliga och återkommer även i form av höga räcken som avslut uppåt.

Referensbilder, fasadutsnitt

Referensbilder, fasadutsnitt
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Taklandskap och vegetation
Den gemensamma takterrassen mellan byggnadsvolymerna utgörs av en gröngjord yta med 
varierande funktioner. Sittplatser och solstolar i mindre, skyddade grupper, och lite större 
öppna ytor för spontana aktiviteter.  Takterrassen blir kvarterets privata och gröna oas som 
lockar till avkoppling, rekreation och lek.  Sedum och biotoptak bidrar till den biologiska 
mångfalden i kvarteret. 
Solceller och solfångare på tak integreras i taklandskapet. Mindre takanordningar t ex 
stegar och räcken ska infärgas i takets kulör. Synliga hängrännor och stuprör integreras i 
byggnadernas gestaltning.

Belysning
Genomtänkt ljussättning skapar atmosfär, underlättar orientering och tillgänglighet samt ökar 
trygghetskänsla och säkerhet. Ljussättning används för att accentuera objekt eller bebyggelsen 
och på så sätt främja närmiljö och stadsbild. Ljussättning ska inte bidra till så kallad 
ljusförorening. Armaturer som ger omotiverat spilljus horisontiellt eller uppåt ska undvikas. 
Sparsam belysning av naturobjekt och nedåtriktat svagtsläpljus ska väljas.

Referensbilder, takterrasser, vegetation

Referensbilder, belysning
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Fasad mot söder

Fasad mot väst

Fasad mot norr
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Fasad mot öst

Illustration från takterrass, Arkitema Architects
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Gaturum
Angöring till fastigheten sker från Skarprättarvägen samt genom kvartersmark.
Angöring för lastbilar för varuutlämning och sophantering sker genom infart vid planområdets 
södra del. Utrymmen för fastighetens sophantering nås via södra infarten till lastfaret.
Bil - , och cykelparkering för de boende och besökare ordnas i sockelvåningens 
parkeringsgarage.
Lokaler och entréer längs gatan är uppglasade samt väl upplysta kvällstid för att skapa 
trygghet för de som rör sig i området. Husets entréer är indragna från gatan för att inte störa 
upplevelsen av gaturummet och för möjligheten att vänta väderskyddad. 

 
Gårdsmiljö på sockelvåningens tak ska ha en stor andel grönska. Grönskande bjälklag byggs 
upp med hjälp av växtbäddar. Jorddjupet ska för träd vara minst 600 mm, för buskar minst 
400mm och för gräs minst 300 mm.Växtmaterialet som används är typ ska biotoper från 
mälarlandskapet. Åkerholmen med sina brynväxter står som förebild i växtkomposition . Det 
fördröjda och buffrade vattnet leds vidare ned till regn bäddarna i gatunivå för ytterligare 
rening och fördröjning.

Takterrasserna gestaltas med funktioner som tilltalar alla oavsett ålder. Dessa har viktiga 
funktioner som t.ex. mötesplats, lekmiljö och utsiktsplats. Flera olika funktioner och en 
variation av aktiviteter bidrar till ökad attraktivitet och aktivitet.  Zonering mellan privat och 
offentligt ska vara tydligt. 
Det bör finnas tillgängliga sociala mötesplatser och flexibla ytor där gäster och verksamma 
kan mötas och aktiveras. Mötesplatser bör ha en rumslig avgränsning med exempelvis 
vegetation, pergola eller tak. 
En utomhusmiljö med stark identitet som särskiljer sig från andra bidrar till ökad trivsel och 
känsla av stolthet. Gård och takterrasser ska vara estetiskt tilltalande för att upplevas med 
våra sinnen - visuellt, taktilt, auditivt och rumsligt. Karaktäristiskt gestaltade vegetationsytor  
stärker platsens identitet.

Siktlinjer
Kvarteret består av tre byggnadsvolymer som tillsammans skapar en buffert mot E18 och 
Skarprättarvägen. Byggnadsvolymerna varierar i höjd och trappar ned mot syd för att ge 
goda ljusförhållanden. Siktlinjer mot Mälarens vatten och skogenkullen i söder främjas. 
Takterrasserna ovanpå och mellan högdelarna skänker milsvida utblickar över kommunen. 
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Fotomontage från Rotebroleden (OKQ8 kommer att avvecklas innan uppförande av ny byggnad)

Fotomontage från E18 norrifrån
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Illustration av dagvattenprinciper

Dagvatten
Princip för fördröjning och rening
Kvarterets obebyggda mark är idag hårdgjord i sin helhet. Den förhöjda gården ska utformas 
som en lummig parkmiljö med träd, bersåer och planteringsytor. Projektet ska uppnå den 
grönytefaktor som kommunen kräver. Dagvattenhanteringen ska följa kommunens policy på 
ett till bebyggelsens speciella förutsättningar anpassat sätt.
Omhändertagandet av dagvatten leds till ytor lämpliga för avledning. Vatten från hårdgjorda 
ytor ska samlas upp i vattenuppsamlande fördröjningsmagasin. Kvartersgård utformas med 
rikligt jorddjup, gräsytor och planteringar och byggnaderna utformas med i huvudsak gröna 
tak. 
Infiltrerbara ytor maximeras genom gräsmattor, planteringar och nedsänkta växtbäddar 
samt genom att anlägga dikesanvisningar för att förhindra avrinning in på fastigheten från 
högre omkringliggande områden. Ett utjämningsmagasin med filter anläggs för att uppfylla 
kommunens renings- samt flödeskrav. Efter att dagvatten ansamlats i magasinslösningen leds 
detta vidare till en filteranläggning för att genomgå rening.

Referensbilder, dagvattenhantering
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4. KONSEKVENSANALYS

Sociala aspekter
Byggnaden kommer tillföra närområdet flera nya attraktiva mötesplatser i form av 
restauranger, hotellverksamhet och vistelseytor på takterrasser. Dessa kommer att bidra till att 
öka förutsättningarna för social hållbarhet i området.

Säkerhet och trygghet
Byggnaden kommer att öka närvaron i området som idag är ett industriområde då 
den kommer att användas under hela dygnet. Detta bidrar till ökad upplevd trygghet. 
Parkeringsdäcken är tänkta som öppna ytor och dessa måste belysas medvetet för att motverka 
otrygghet under dygnets mörkare timmar. 

Tillgänglighet
Byggnaden och dess omgivande markytor utförs så att de uppfyller rådande 
tillgänglighetskrav. Vistelseytor på gårdsterrass och tak kommer att kunna göras tillgängliga 
för allmänheten som besökare till verksamheterna.

Barn- och äldreperspektiv
Området innehåller inga verksamheter där barn och äldre vistas permanent men de 
vistas tillfälligt på platsen som besökare till främst Hemköp och McDonalds. I den nya 
verksamheten kan barn och äldre komma att vistas som besökare på hotell och restauranger. 
Alla ytor skall vara anpassade för användning av barn och äldre.
 

Sammanhang och stadsliv
Fastigheten utgör en del av ett industriområde som befolkas av kunder till 
affärsverksamheterna under öppettider dagtid. Den tillkommande verksamheten kommer bidra 
till ökat folkliv och mer liv och rörelse utmed Skarprättarvägen.  

Miljökonsekvenser
Den miljöaspekt som bedöms vara mest kritiskaför planen (dvs. som enskilt kan medföra 
betydande miljöpåverkan) är stads- och landskapsbild. Det bedöms som positivt att 
byggnaden utgör ett landmärke och sätter Kallhäll på kartan som entré till kommunen. En 
etablering av högre bebyggelse kommer påtagligt att förändra landskapsbilden i området. 
Stor omsorg måste därför läggas vid byggnadens utformning, gestaltning och placering. 
Byggnaden kommer att synas men detta bedöms som positivt då den gestaltningsmässigt 
upplevs som ljus och lätt med tilltalande arkitektur samt att byggnadens innehåll bidrar 
till ett lyft för närområdet liksom en port till Järfälla kommun. Andra miljöaspekter som 
tagits i beaktande men som inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan är naturmiljö, 
vattenkvalitet, kulturmiljö, klimat, trafikbuller, markföroreningar samt solinstrålning. 


