Det al j plan fö r

Ba r k a rb y s t a d e n II

Kvalite tsprog r a m
Dn r K S T 2 0 1 2 / 4 4 7
2 0 1 7 -0 7 -11

Dnr Kst 2012/447
GRANSKNING 2
2017-07-11

INNEHÅLL
1. INLEDNING
Bakgrund
Syfte
Mål
Gestaltningsidé

3
3
4
5

2. DET OFFENTLIGA RUMMET
Gator
Årummet
Torget
Naturområdet
Lekplatser
Trygghet
Tillgänglighet
Möbler och utrustning
Ljussättning
Dagvattenhantering

6
11
14
16
18
18
19
19
19
19

3. KVARTERSMARK
Gestaltningsprinciper
Riktlinjer för bebyggelse
Riktlinjer för gårdar
Delområden

2

20
21
23
26

Dnr Kst 2012/447
GRANSKNING 2
2017-07-11

1. INLEDNING
B a k g ru n d
Kommunstyrelseförvaltningen håller på att arbeta fram en detaljplan för Bakarbystaden II. Syftet
med detaljplanen är att möjliggöra en attraktiv, tät och funktionsblandad stadsdel inom en del av den
blivande Barkarbystaden. För att skapa en stadsdel för boende och besökare behövs en blandning av
verksamheter, kontor, förskolor, småskalig handel och bostäder. Bällstaån, som sträcker sig genom
området, ska ges en utformning som bidrar till områdets attraktivitet. Den ska också klara av snabba
flödesändringar.

Sy f t e
Detta kvalitetsprogram är ett komplement till detaljplanen för Barkarbystaden II. Kvalitetsprogrammet
ersätter det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet för Barkarbystaden. Det är en fördjupning av relevanta miljö- och gestaltningsfrågor inom aktuellt detaljplaneområde som är styrande för
gestaltning, utformning och utförande av allmän plats och kvartersmark. Programmet omfattar hela
planområdet förutom Veddestabron, som omfattas av ett eget gestaltningsprogram.

Illustrationen visar vilket område som omfattas av kvalitetsprogrammet.
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Mål
Det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet anger ett antal målområden som detta kvalitetsprogram utgår ifrån.
Den variationsrika Barkarbystaden
Barkarbystaden ska präglas av variation och utformas utifrån människans behov. Grunden för stadsrummet bygger således på ett varierat utbud av funktioner, boendeformer, offentliga miljöer, aktiviteter, rekreation, och service.
Den sammanlänkade Barkarbystaden
En grundläggande förutsättning för att skapa en attraktiv och hållbar stad är stadsmiljöns strukturer
och kopplingar. Dessa skapar ett samspel såväl inom staden som med närliggande tätorter och handelsplatser. Vidare ska människas behov av rörelse och tillgång till rekreation och samhällsfunktioner
uppfyllas inom- och utanför stadens gränser.
Den hälsosamma Barkarbystaden
Att erbjuda en trygg och hälsosam livsmiljö i Barkarbystaden innebär att den urbana strukturen ska
erbjuda stadsmiljöer anpassade till olika behov såväl barn, unga, vuxna och äldre.
Den grönskade och trivsamma Barkarbystaden
Den nya stadsdelen ska byggas stadsmässigt med en genomtänkt och högkvalitativ grönstruktur. Gröna
stråk, vattendrag och anlagda parker ska bidra med kvaliteter till området som ska präglas av närheten
till Järvafältets friluftsområden. Syfte är att skapa en integrerad grönstruktur som erbjuder flera ekosystemtjänster för staden. Kyrkparken och den nya våtmarken utgör ett angränsande grönområde till
Barkarbystaden II som ska mötas med en ”Grön kaj”- en markerad gränsen mellan stad och natur.
Den resurseffektiva Barkarbystaden
Vid utbyggnaden av Barkarbystaden II ska hushållning med naturresurser och energi ske. Byggnader i Barkarbystaden projekteras utifrån ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Stadsdelen ska därför
kännetecknas inte bara av resurshushållning i materialval, byggande och förvaltande utan även av att
åstadkomma goda förutsättningar för resurshushållning för de som bor och verkar i staden. Avfallshantering, energisystem och VA ska utvecklas över tiden för att en ekologisk hållbar hushållning av
naturresurser och energi.
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ILLUSTRATON: TENGBOM OC URBIO

KYRKPARKEN

Bebyggelsen samlas kring Bällstaån och dess omgivande parkytor.

Utbyggnaden i planområdet i Barkarbystaden II ska bli en innovativ och tät stadsdel där Bällstaån varit
utgångspunkt för områdets struktur. Områdets unika kvalitet är Bällstån där bebyggelsen ligger nära
och präglas av ån. Lärande och vattnets kretslopp är ledord för gestaltningen. Arkitekturen i Barkarbystaden II ska bidra till att stärka områdets attraktionskraft i regionen. Stadsdelens visuella karaktär ska
kännetecknas av en tät och urban arkitektur som erbjuder upplevelser. Det ska också uttrycka omsorg
och kvalitet i utformning, utförande och materialval.
Kvartersstrukturen har en tydlig urban prägel och möter den bebyggelse som redan är byggd i Barkarbystaden I. Området har en hög täthet för att karaktärisera och tydliggöra målpunkten BAS Barkarby
och kollektivtrafikknutpunkten Barkarby station med såväl tunnelbana, pendeltåg och bussterminal.
Inom planområdets kvarter skiftar de gestaltningsmässiga förutsättningarna från kvarter till kvarter.
Området ska ha en stadsmässig och hög bebyggelsefront mot E18. I områdets inre delar kantar bebyggelsen Bällstaån och i söder kommer bebyggelsen uppfattas på långt håll i det stora landskapsrum som
Kyrkparken och den planerade nya våtmarken i söder utgör.
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2. DET OFFENTLIGA RUMMET
I syfte att uppfylla människas behov av möten, rekreation, tillhörighet och gemenskap ska det offentliga rummet kännetecknas av variation, estetik, öppenhet och trygghet. Kulturhistoriska spår och
ekosystemtjänster ska vara centrala utgångspunkter vid utformning.
Barkarbystadens offentliga rum börjar utanför bostädernas gårdar där gatorna tar vid. Gatornas offentliga karaktär synliggörs genom enhetlig färgsättning, markbeläggning och gatumöblering. Gatunätet
med olika typer av gaturum strukturerar bebyggelsen. Gator förbinder de olika offentliga rummen som
torg, parker, naturpartier och friluftsområden.

Gator
Mål
Gatunätet ska vara lättorienterat, öppet och integrerat.
Det lokala gatunätet inom Barkarbystaden II ska bestå av ett sammanhängande rutnät. Lokalgatorna i
området ansluter på flera ställen till Barkarbystadens huvudvägnät, dit Enköpingvägen och Veddestabron hör, med syfte att skapa ett väl intregrerat gatunät. Målet är att skapa en tydlig hierarki där det är
lätt att orientera sig inom området för samtliga trafikslag.
Utformning av gatorna ska medföra låga hastigheter och hög trafiksäkerhet bland annat genom små
dimensioner och som en trevlig plats att vistas på. Lokalgatunätet kommer att ha så låg hastighet (30
km/h) att cyklister kan cykla i blandtrafik.
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•

Kantsten ska utföras i
granit.

•

Kantstensparkering ska
tydligt avgänsas mot
körfältet med en fris av
storgatsten.

•

Gångbanor utförs med
plattbeläggning.
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B ä l l s t a å ga tan o c h F ö rsta Brogat an

ILLUSTRATON: URBIO

Bällstaågatan och Första Brogatan är lokalgator
som fördelar trafiken inom den nya stadsdelen,
Barkarbystaden II. Gatorna har separata gångbanor.
Cykling sker i blandtrafik. I angränsande park- eller naturmark, intill gatan, anläggs växtbäddar så
kallade biofilter som tar hand om vägdagvattnet.
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Va g n s g atan
Vagnsgatan utgör fortsättningen på det park- och
naturstråk som årum och översvämningsområdet
utgör. Gatan utformas därmed med en rejält tilltagen grönremsa i mitten av gatan där vägdagvattnet
kan omhändertas. På båda sidor om gatan leds
trafiken i varsin riktning.

Grönremsan ska utformas så att gående enkelt kan
korsa området. Växter i grönremsan bör väljas för
att gynna fåglar samt pollinerande insekter.
Såväl gångbana som körbana beläggs med plattor
för att hålla nere hastigheten.

ILLUSTRATON: URBIO

Belysningen kan med fördel linspännas.
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Landågatan

ILLUSTRATON: URBIO

Landågatan utformas som en gränd med smal körbana och separata gångbanor. En trädplanterad zon
ta hand om vägdagvattnet. Belysningen kan med
fördel linspännas.
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Mellanbrogatan

ILLUSTRATON: URBIO

Mellanbrogatan är en mindre gata som utformas
med separata gångbanor och kantstensparkering för
besökande. I angränsande naturmark, intill gatan,
anläggs växtbäddar så kallade biofilter som fördröjer och renar dagvattnet.
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Mål
Vackra och levande park, rekreations- och mötesplatser.
Park- torg och rekreationsområden ska ha platser för vila och rörelse och ett gott mikroklimat.

Å ru mme t

ILLUSTRATON: URBIO

Centralt i stadsdelen löper Bällstaån. Årummet
ska utvecklas till en mötesplats och finrum för
områdets invånare, arbetande och besökande.
Parken ska också klara av att åns olika vattenstånd och uppnående av god ekologisk status.
Ån går nedsänkt i förhållande till de omgärdande
hårdgjorda kajerna och höjdskillnaderna tas delvis upp av murar. Platsbildningar nere i fåran nås
tillgängligt från gatunivån via ramper. Så kallade
stepping stones blir ett lekfullt inslag i årummet
och ger en möjlighet att korsa ån till fots.

Karaktärsdrag

Funktionskrav

•

Urbant

Sitta/hänga

•

Detaljrikt

Aktivitetsplatser i sol och skugga

•

Lekfullt

Biofilter för rening av vägdagvatten
Blomsterprakt och årstidsväxlingar

I parkrummet planteras karaktärsväxter som t ex
korallpil, skogssäv, fackelblomster, kaukasisk
vingnöt, siverpil eller hästkastanj.

Trygghetsskapande belysning
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En tydlig tät bebyggelse med gröna stråk som länkar torg och parker ska Uppfylla människans behov av gemenskap, möten och återhämning.

Material
I Bällstaåns å-rum används genomgående ett fåtal hårda markmaterial av hög arkitektonisk kvalitet
och med inneboende ekosystemvänliga egenskaper. Trä används i konstruktioner som trappor och
gradänger. Botten och kanter av ån består av olika fraktioner av sten
och inslag av död ved.
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Broar
Utformning av broarna ska ske med hänsyn till trafikfunktion, stadsbild, vattennivåer och Bällstaåns
ekologiska funktion. Broar över Bällstaån ska utformas nätta med broräcken av lackerat stål.

Murar
Å-rummet har raka stödmurar som avgänsar parkområdet från omgivande gator. Höjdskillnaden ned
till årummet är cirka en meter. Murarna är utförda
i cortenstål med en omsorgsfull gestaltning när
det gäller fogar, håltagning för dräneringshål samt
möte med andra materal mm. Risk för sättningar
i området motiverar valet av cortenstål, då risken
för sprickor och ojämnheter minskar. Detaljer på
broar, trappor och ramper ska samordnas så att de
estetiskt hänger samman med murarna. Murarna
blir ett prydligt ramverk till årummets mer vilda
karaktär.
Murarna kan sannolik grundläggas på marken som
är förstärkt med inblandningspelare alternativt
genom pålning.
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To rg e t
I årummets nordöstra hörn, där Bällstaån
ändrar riktning, finns en mindre torgbildning
i kvällssol. Torgytan hålls samman av en beläggning av hällar i natursten i övrigt beläggs
marken med genomsläppliga material t ex
plattor eller stenmjöl.
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ILLUSTRATON: URBIO
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Stadsdelens torg är beläget i kvällssol och är en av områdets mötesplatser.
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Karaktärsdrag

Funktionskrav

•

Stilrent

Sitta

•

Hemtrevligt

Torghandel

•

Färgaccenter

Vatten i form av fontäner och öppna dagvattenlösningar

På torget planteras karaktärsväxter som ger
en intim känsla t ex pipranka, klätterrosor,
ullungrönn, azaleor

Vårdträd
Servering

Toalett

Torget ska ges ett stilrent uttryck med inslag
som ger en känsla av hemtrevnadskänsla.
Långbord eller lampskärmar kan vara ett sätt
att uppnå detta.
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N a t u ro mrå d et
Mål
Lättillgängliga platser för möten, natur- och kulturupplevelser.
Tillvarata och utveckla förutsättningar för biologisk mångfald.
Funktionell grönska i staden.
Planeringen i Barkarbystaden ska bidra till att förebygga översvämningar.
God kemisk och ekologisk vattenstatus i vattendragen.

ILLUSTRATON: URBIO

Centralt i området skapas ett öppet ängslandskap
där ån meandrar och breddar upp i större vattenspeglar. I söder bevaras björkskogen som kan översvämmas även i fortsättningen. Stigar och gångvägar löper genom området. Spänger ger möjlighet
att komma nära vattnet och upptäcka det djur- och
växtliv som finns. På några ställen smalnar åns
bredd av och här förses botten med stenblock i
olika storlekar, vilket sätter fart på vattnet.
Målet för området är att skapa översvämningsytor
som formges som en stadsnära naturpark för Barkarbystadens invånare.

16

Dnr Kst 2012/447
GRANSKNING 2

ILLUSTRATON: URBIO
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Ängsmarken i söder formges för att kunna utjämna och rena vattnet i Bällstaån samt bidra
till ett den ekologiska statusen kan förbättras.
Karaktärsdrag ängslandskapet

Funktionskrav ängslandskapet

•

Naturligt

•

Artrikt

•

Lärorikt

Naturupplevelser/årstidsväxlingar
Hög biologisk mångfald
Översvämningsytor med meandrande åfåra
Promenadvägar
Vindskyddade sittplatser för vila utmed promenadstråk
Aktvitets- och lekplats
Olika typer av boplatser för fåglar

I det halvöppna mosaiklandskap skapas ett
ängslandskap med karaktärsväxter som t ex
klibbal, hägg, jolster, gråvide, gul svärdslilja
och vasstarr.

Gång- och cykelbanor beläggs med grus. Fraktionen skall vara av sådan karaktär att underlaget infiltrerar samtidigt som framkomlighet är
prioriterat.
Karaktärsdrag björkskogen
•

Naturligt

•

Skogskänsla

I björkskogen behålls befintlig vegetation i så stor utsträckning som möjligt. Där ny vegetation behöver planteras inspirerars växtvalet av befintlig vegetation.
Funktionskrav björkskogen
Översvämningsytor med meandrande åfåra
Utlopp från Kyrkparkens dammanläggning
Promenadvägar
Groddamm
Hög biologisk mångfald
Bullerskydd
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Lekplatser
En större lekplats ska anordnas i det södra
naturområdet. Ytan är cirka 1500 kvm stor och
är en kompensationsåtgärd för de mindre förskolegårdar som finns inom kvartersstrukturen.
Lekmiljön ska utformas så att den uppfyller
krav för förskolegruppers daliga utomhusvistelse och arbetsmiljökrav för anställda på förskolan. Lekområdet ska vara inhängnat.
Funktionskrav lekplats
Yta för samling, sittplatser, ”trygghetsplatser”
Gunglek
Rutschlek
Balanslek
Plana ytor för social samvaro så som boll-, spel
och kritlek
Sol och skugga
Vegetation
Varierande naturmaterial

0

50

Try g g h e t
Mål
Trygga bebyggelsemiljöer.
Stadslandskapet ska utformas för att ge trygghet i parker, på allmänna mötesplatser och gångvägar.
Undanskymda platser med skärmande vegetation som kan upplevas som otrygga ska undvikas. Gångstråken ska utformas för att vara trygga, säkra och högkvalitativa från start till mål, särskilt viktigt är
det i gatuavsnitt som binder samman bostadsområden med kollektivtrafikpunkter. Genom att blanda
verksamheter och bostäder skapas en levande, tät och trygg stadsdel.

Ti l l g ä n g lig h e t
Mål
Anpassade miljöer för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Barkarbystaden II blir en stadsdel som är tillgänglig, användbar och nåbar för alla, såväl barn, äldre
som personer med någon typ av funktionshinder. Kravet på tillgänglighet ska omfatta allmän platsmark (torg, parker, etc.), kvartersmark och byggnader enligt mål och ambitioner i kommunens handikappolitiska program.
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M ö b l e r o c h u tru s tn in g
Det är viktigt att måla stolpar, trädskydd och annan utrustning i en och samma färg för att ge en
enhetlig och harmonisk upplevelse. Genomgående färg på lackat stål ska vara antracitgrå RAL 7016
förutom vissa detaljer. Signal- och elskåp ska utföras i RAL 7009 (ljusare grå) eller ta upp kulör som
förekommer i bakomliggande fasads sockel.
På alla torg ska det finnas några handikappvänliga parksoffor. Bänkar utan ryggstöd och armstöd får
endast placeras på torgytor utan tydlig riktning. Bänkar placerade utmed gång- och cykelbanor ska ha
armstöd och sitsen ska vara 46 cm ovan mark (handikappvänlig).

L j u s s ä t t n in g
Belysningen i Barkarbystaden ska bilda en välutformad helhet där människan trygghet och säkerhet
står i fokus. Torg och parker kan tillåtas ha en egen särprägel där belygsningen i vissa fall kan vara avvikande från övriga delar.
Effektbelysning används för att framhäva och förstärka särskilda objekt så som träd, broar och konstverk.

D a g v a t t en h an te rin g
Det är framför allt vägdagvattnet som är förorenat och som måste renas. Dagvattnet från de hårdgjorda
ytorna på allmän platsmark ska ledas till biobäddar längs det nya årummet eller till växtbäddar/skelettjordar i anslutning till gaturummet innan avledning sker till Bällstaån.
Gator i anslutning till åfåran avvattnas mot biobäddar/växtbäddar längs kajen som angränsar till åfårans strandzon. Biobäddarna utformas generellt 2 meter breda och med en ytlig fördröjningszon på 250
mm. I de smalaste partierna av åfåran kan biobäddarnas bredd minskas till 1 meter. Vattnet infiltrerar
och renas i filtersubstrat t ex sandfilter innan utlopp till Bällstaån. Växtbädden bör utformas så att vatten även kan infiltrera ner i det luftiga krossmaterialet underliggande biobädden.
Substratet ska vara valt för att ge goda betingelser för vegetationen och samtidigt ge effektiv rening.
Det är viktigt att uppnå gasutbyte i substratet (rötterna andas, kondens från luft hjälper under torka).
Vid val av växter i biobädden ska torka mellan nederbördstillfällena beaktas vilket kommer att vara
begränsande för växtvalen.

perkulationsbrunn

brunn

spridarkar

sandfång

utlopp

rör
dräneringsrör
ledningar

Principlösning för hantering av vägdagvatten.

ILLUSTRATON: URBIO

avåkningsskydd
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3. KVARTERSMARK
Barkarbystadens genomgående kvartersstruktur ska ge utrymme för stor variation i utformning och
innehåll. Kvartersmönstret kan ge utrymme för så väl byggnader som torg, park- och ledytor. Det ska
finnas en tydlig gräns mellan det privata och det offentliga rummet. Stor vikt läggs vid bebyggelsens
utformning i mötet med gatan. Kvalitetskraven avseende områdets bebyggelse ger ramar för grundläggande kvaliteter som bedöms vara av betydelse för människors upplevelse av stadsmiljön.
Mål
Varierad, upplevelserik och karaktärsfull byggd miljö.
Kvartersstad med omväxlande och stadmässigt uttryck.
Trygga bebyggelsemiljöer.
Anpassade miljöer för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Bebyggmiljö av hög arkitektonisk kvalité.
Levande kvarter med varierande utformning.

G e s t a l t n in g sp rin c ip er
Aktiva och öppna bottenvåningar
Bottenvåningars utformning bidrar till att gatan blir välanvänd och trygg. Entrétäthet och en kontakt
mellan inne och ute är viktiga delar för en livfull gata som upplevs som trygg. Bottenvåningarna ska
vara flexibla och kunna inrymma både bostäder och verksamheter om behovet ändras över tid. För att
åstadkomma detta bör bottenvåningarna utefter vissa stråk ha ett djup och en höjd för att rymma både
bostäder och lokaler för verksamheter.
Arkitektur och variation
För att skapa en intressant stadsmiljö är en variation i bebyggelsens färg och form eftersträvansvärd
men ska inte ses som ett självändamål. Olikheter bör istället vara ett resultat av byggnadens innehåll
och läge i stadsdelen. Mot gård får fasaderna utformas friare för att skapa en mer formell framsida och
en lekfull gårdssida. Bostadshusens trapphus ska mot gator och gårdar ges olika identitet genom sin
gestaltning. Varierade fasadkaraktärer och arkitektoniskt uttryck kan uppnås med skillnader i färgsättning, byggnadshöjd, material och/eller fönstersättning. Även balkonger, franska balkonger, burspråk
och andra byggnadsdetaljer kan användas i detta syfte.
Solbelysta och tysta gårdar
Bostadskvarteren är utformade för att skapa tydliga gaturum och avgränsade gårdar. De ska också
utformas så att goda förutsättningar ges för solinstrålning i kvarteren och utblickar mot parkstråket
utmed Bällstaån. Området karaktäriseras av en hög bebyggelseram mot bullerkällorna E18 och Enköpingsvägen för att stänga bullret ute.
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R i k t l i n j e r fö r b e b yg g e ls e
Under detta avsnitt anges riktlinjer som är gemensamma för all bebyggelse. Därefter följer delar som
beskriver de unika förutsättningarna i varje kvarter.
Skala och volym
Tätheten uppnås genom en kvartersstruktur där byggnadshöjderna huvudsakligen varierar mellan fem
till åtta våningar med några enskilda högre byggnadsvolymer. Varierande byggnadshöjder eftersträvas
med syfte att åstadkomma variation och upplevelserikedom.
Det är viktigt att byggnadernas skala och detaljeringsgrad bryts ned till mänskliga mått, anpassade till
att upplevas i promenadtakt förutom utmed E18.
Byggnader ska ges goda proportioner och vara arkitektoniskt väl utformade. Det innebär att byggnadens olika delar så som fasad, fönster, tak, höjder, sockel, burspråk mm ska harmoniera med varandra.
Tak
Taklandskapet är en viktig del av stadsbilden och bör därför ges en medveten och ambitiös utformning.
Taklandskapet ska samordnas inom varje kvarter. Det innebär att lutningar, tekniska installationer, takkupor och material ska samgestaltas. Takfoten ska integreras i den övriga byggnadens karaktär men får
gärna markeras och ha en lätt karaktär. Taken får inte förvanskas av storskaliga genombrott. Hisstoppar mm bör i första hand integreras inom takfallet. Trapphus får dock gärna skära igenom takformen
och markeras tydligt för att ge en varierad arkitektur. Takkupor är tillåtna men får sammanlagt endast
utgöra 1/3 av takfotens längd där varje enskild takkupa är max 1,5 meter bred.
Fasader
Fasader ska ges en tydlig vertikal artikulation för att bidra till upplevelser när man rör sig längs gatan.
Detta ska dock samordnas med den övriga byggnadens gestaltning.
Där fasader utformas med fasadelement ska dessa vara underordnade byggnadens helhetsintryck och
formges som en del i fasadens gestaltning. Särskild omsorg ska ägnas åt elementens material och storlek. Elementskarvarnas placering ska vara inordnad i arkitekturens övergripande gestaltning.
Bottenvåningars utformning
Bottenvåningars utformning kan bidra till att gatan blir välanvänd och trygg. Detaljplanen föreskriver
i ett flertal lägen hur bottenvåningen ska utformas. Nedan anges en miniminivå för de fasader som
inte omfattas av någon utformningsbestämmelse i bottenvåningen. Om exploatören anser att det finns
utrymme för lokaler och ett högre utbyte mellan gata och husens bottenvåningen är det lämpligt att
denna utgår från de principer som anges på plankarta och i planbeskrivningen för bestämmelsen f1 och
f2.
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Där inte lokaler i bottenvåningen är aktuellt kan bostadsentréer anordnas direkt från gatan. En mindre förgårdsmark bör då finnas för att möjliggöra t ex uteplatser.

Där lägen för lokaler inte finns kan bottenvåningens fasad utformas med direktentréer till bostäder och
andra lokaler (miljörum och cykelrum) med mindre eller större fönsteröppningar. Upphöjda bottenvåningar från trottoaren medges liksom parkeringsinfarter. Föreningslokaler, gemensamhetslokaler och
tvättstugor är välkomna inslag i fasaden, särskilt vid kvartershörn. Förgårdsmarken bör vara grönskande och får gärna ha uteplatser som vetter mot gatan. Om förgårdsmarken ramas in med en häck,
mur eller smidesstaket ska de inte vara för höga, (cirka 1-1,2 meter ). Förgårdsmarkens bredd bör vara
minst 2 meter för att ge plats för bland annat cyklar.
Entréer och entrétäthet
Täthet mellan entréer ger variation längs en gata. Huvudentréer placeras utmed gator och markeras
tydligt i fasaden och i förhållande till fönsterpartier. Profiler ska vara smäckra med god proportionering. Lägenheter i bottenvåningarna kan ha egna bostadsentréer direkt från gatan. Dessa entréer är ett
komplement till huvudentrén som ska vara tillgänglig. Portarna/entrépartierna ska samordnas inom ett
kvarter, men får gärna ges en individuell prägel inom ett tema.
Fönster, balkonger och burspråk
Utstickande byggnadselement som förskjutningar i fasadliv, balkonger och burspråk är en möjlighet
som ska tas tillvara för att ge en variation i bebyggelsen. Mot gatan bör de utstickande byggnadsdelarna utanför fasadliv maximalt vara 1,5 meter över gata och torg samt ha minst 3 meter fri höjd över
allmän plats. Detta med syfte att inte låta balkonger dominera gatubilden.
Fönster ska ha en medveten placering och proportionering i fasaderna samt ge rikligt med ljusinsläpp.
Fönsterutformningen i sockelvåningen ska tydligt skilja sig från fönster i resten av fasaden, såväl i
höjd som bredd. Om bostäder är lokaliserade i bottenvåningen placeras fönstrens underkant så att insyn från gatan förhindras. Materialvalet i fönsterkarmar och bågar ska ägnas stor omsorg. Om aluminiumprofiler används ska dessa vara nätta.
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R i k t l i n j e r fö r b o stad sg ård ar
Mål
Kvarterer med skugga och solljus.
Låg exponering för temperaturer inom och utom hus ska förebyggas.
Tillvarata och utveckla förutsättningar för biologisk mångfald.
God kemisk och ekologisk vattenstatus i vattendragen.
Gemensamma ytor för de boende ska finnas inom kvarteret t ex en gemensam uteplats och/eller ytor
för odling. Minst 15% av gårdsytan ska vara solbelyst minst 4 timmar vid vår- och höstdagjämning.
Privata uteplatser mot gård ska finnas för marklägenheter.
Gårdsmiljön ska utformas med hög standard avseende tillgänglighet och användbarhet för människor
med olika former av funktionshinder.
Gårdsmiljön ska utformas så att växtligheten ges gynsamma förutsättningar. Gårdarnas vegetation ska
gynna den biologiska mångfalden i området.
Grönskande bjälklag byggs upp med hjälp av växtbäddar. Jorddjupet ska för träd vara minst 600 mm,
för buskar minst 400 mm och för gräs min 300 mm. Därtill kommer ett dräneringslager. Underbyggda
gårdar ska ge goda växtbetingelser och vara möjliga att bevattna.
Lekplats
Närlekplats för barn 0-5 år ska finnas inom kvarteret. Den ska innehålla gunglek, rutschlek och möjlighet till att sitta, äta och springa.
Grönytefaktor
Gårdarna ska utformas för att vara trivsamma boendemiljöer, men det är också viktigt att ta hand om
och rena dagvattnet. För planområdet gäller en grönytefaktor 0,5 som är särskilt framtagen för de speciella förhållanden som gäller med närhet till Bällstaån. Grönytefaktorn är flexibel men grönska på tak
är att föredra för att fördröja dagvatten. Syftet med grönytefaktor är att definiera och ge konkreta villkor för att säkra och förbättra vattenmiljö, mikroklimat och lufthygien, jordkvalitet och vattenbalans.
För Barkarbystaden II är dagvattenfrågorna centrala och särskilda tilläggsfaktorer för lokal dagvattenhantering har tagits fram för området.
Dagvattenhantering
Tak och hårdgjorda ytor ska ledas till biofilter/regnbäddar för att rening ska ske. Fördröjnings- och reningsåtgärder ska utföras med en sammanlagd fördröjningsvolym motsvarande dagvattenavrinningen
vid 20 mm nederbörd.
• Lösningar för uppsamling och bortledning av dagvatten dimensioneras för 10-årsregnet, med en
klimatfaktor på 1,25 för att ta hänsyn till framtida mer intensiva regn. Utloppsanordningar utförs så de
fungerar vid en dämningsnivå +9,4 i Bällstaån som beräknas uppstå vid ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25 eller enligt anvisningar från VA-huvudman.
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Bilden visar en princip för hur växtbäddar som tar hand om takdagvatten kan dimensioneras.
• Flöden överstigande reningsåtgärdens dimensionerande kapacitet ska inte kunna orsaka urspolning
eller på annat sätt motverka reningsfunktionen. Detta kan exempelvis ordnas genom en bräddnings- eller en by-passfunktion Överskottsvatten från gröna tak liksom avrinning från konventionella tak avleds
i första hand via stuprör med utkastare till Regnbäddar.
Växtbäddarna dimensioneras så att ytan motsvarar 5 procent av ansluten takyta. Växtbädden utformas
med (minst) en 150 mm ytlig fördröjningszon. Växtbäddens mäktighet bör vara minst 500 mm. Växtbäddens uppbyggnad kan varieras, en större area eller en djupare fördröjningszon ger större magasinsvolym. Samtliga växtbäddar ska förses med bräddningsmöjlighet.
Möjlighet för vatten att perkolera/infiltrera till underliggande mark är positivt. Om inte detta är möjligt
eller lämpligt avleds överskottsvatten vid kraftiga flöden via bräddfunktion ytligt mot lägre liggande
delar av gårdsytan. Om nivåförhållandena är besvärliga kan biofiltret utföras som en förhöjd växtbädd
med bräddavlopp i nivå med närliggande mark.
I de fall taklutning och avsaknad av förgårdsmark leder till att avledning av takvatten till växtbäddar
ej är möjlig kan takvatten via slutna stuprör ledas till underliggande fyllnadsmassor för rening och
fördröjning. Reningen som går att uppnå kan då jämställas med vad som går att uppnå i ett makadammagasin.
• Stupröret bör anslutas till en perkolationsbrunn för effektiv spridning av vattnet samt möjlighet att
lättare upptäcka driftstörningar.
• Perkolationsbrunnen ska förses med bräddfunktion.
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Bilden visar en princip för hur ett luftigt bärlaget kan skapas på kvartersmark som har
samma funktion som växtbäddar.

Avrinning från hårdgjorda gator och parkeringar ska ledas till vegetationbeklädd yta för rening och
fördröjning innan det leds mot Bällstaån. Exempel på lämpliga dagvattenanläggningar är infiltrationsstråk, nedsänkta växtbäddar/biofilter, skelettjordar för träd eller svackdike/gräsbeklädd yta. Samtliga
lösningar ska utformas med bräddmöjlighet som vid större flöden leder dagvattnet till Bällstaån.
Om det finns risk för större olje- eller bensinläckage ska ytan avvattnas mot klass I oljeavskiljare,
alternativt ska det säkerställas att isolering och sanering av en spillolycka kan göras innan det riskerar
nå grundvattnet eller Bällstaån.
Cykelparkering
Cykelparkering på fastighetsmark ska anordnas 2,5 platser/lägenhet (bostäder). För 1-2 rok ska 1,5
platser/lägenhet anordnas. Minst hälften av parkeringen ska placeras under tak eller i utrymme nära
entrén. Cykelparkeringar ska vara lättillgängliga, vilket innebär att cykel kan ledas plant eller via
ramp med lutning motsvarande 1:12 och att ev dörrar kan öppnas med automatisk öppnare.
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D e l o m rå d en
I detta avsnitt kommer de skilda gestaltningsförutsättningarna presenteras i varje kvarter för sig.

Kv 2

Kv 4

Kv 1

Kv 6
Kv 3

Kv 7
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Kvarter 1 och 2
I kvarter 1 finns ingen skyddsskärm utan där utgör parkeringshuset skydd mellan bebyggelse och E18.
Parkeringshus utmed E18 ska ägnas stor omsorg i utformningen för att brytas ned i skala och volym.
Denna bebyggelse utgör en fortsättning på Barkarbystadens bebyggelse med kringbyggda gårdar och
tydlig kvartersstad. Bottenvåningarna är förbredda för verksamhetslokaler mot torget och Enköpingsvägen.
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Kvarter 3 - BAS Barkarby
Stadskvarteret Barkarby BAS är en regional
mötesplats för lärande, kultur och näringsliv
vid Barkarby station.
Kvarterets storskalighet bryts ned i mindre delar som ansluter till den omgivande
stadens, där de olika huskropparna ges egna
uttryck. Gestaltningens målsättning är också
att uttrycka värme och öppenhet, det ska
kännas välkomnande och inbjudande att
komma till kvarteret.

De två entréerna på olika nivåer skapar ett flöde genom huset via de två huvudtrapphusen genom de
publika delarna. Nivåskillnaden nyttjas rumsligt för att skapa ett invändigt tredimensionellt landskap
som kopplar ihop nivåerna både visuellt och faktiskt och samtidigt bildar en stimulerande och rik
invändig miljö som skall vara en förlängning och intensifiering av stadens liv.

ILLUSTRATON: WHITE ARKITEKTER

Högre byggnadsdelar kommer att uppfattas som landmärken för både de som rör sig över Veddestabron och resenärer på E18 och Mälarbanan. Det är därmed viktigt att bebyggelsen har en hög arkitektonisk kvalitet och formges för att få den regionala stadskärnan i Barkarby och Jakobsberg att utmärka
sig från andra stadskärnor i Stockholmsregionen.
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Kvarter 4
Kvarteret ligger vid det Å-torget. Bebyggelsen
kommer med sina torndelar samt sin karaktäristiska siluett gör kvarteret till ett landmärke i området.
Byggnaderna anpassar sig till de olika nivåskillnaderna på tomten.
Innergården är grön och omhändertar dagvattnet.
Utformningen berikar vistelse och umgänge på
den. Två portiker öppnar sig mellan gata och gård.
Den ena vetter mot torget i söder och fungerar även
som informella sittplatser.
Situationsplan 1:800
1

ILLUSTRATON: KJELLANDER OCH SJÖBERG

T

För att göra gården så solig och attraktiv som möjlig är bebyggelsen som är som lägst i sydväst mot
årummet.

Utöver en komposition av varierande hushöjder samt ett karaktäristiskt taklandskap varierar fasadgestaltningen för att uttrycka volymerna för respektive trapphus. I vissa fall ges även takvåningarna ett
uttryck i gestaltningen. Fem indragna lägre volymer bryter ned den stora skalan. Det skapar högkvalitativa rum för de berörda lägenheterna. Stommen är i betong med olika ytskikt som tegel, betong eller
puts med olika struktur, kulör med små livförskjutningar för att integrera fogar i byggnadernas gestaltning.
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Sockelvåningarna är delvis artikulerade runt hela
kvarteret och ges en gestaltning som står i samklang med bearbetningen av taken. Lokaler och
entréer vetter naturligt ut mot gatan. Miljörum,
cykelförråd har en mindre uppglasning än lokaler
för att differentiera entréfasaden.

ILLUSTRATON: KJELLANDER OCH SJÖBERG
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Skyltning ges en tillägnad plats så att den underordnar sig arkitekturen.

30

Dnr Kst 2012/447
GRANSKNING 2
2017-07-11

on
abr
est

Ä
bo ldre
en de

Ve
dd

Kvarteret möter en park i öster, den upphöjda
Veddestabron i väster, E18 mot söder och ett
grönt stråk mot norr. Byggnaderna och gården läker samman dessa vitt skilda element och skapar
sammanhang i en svår situation. Hotellet skärmar
av buller från E18 vilket gör gården relativt tyst.
Entréerna anpassar sig efter de olika nivåerna och
en trappa kopplar Veddestabron med gården.
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ILLUSTRATON: SANDELLSANDBERG
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Kvarterets bärande formidé är tre byggnader som samsas kring en gemensam gård. Varje byggnadskropp får sitt eget uttryck och materialitet, men har en gemensam palett av formelement, vilket
ger kvarteret ett varierat men samtidigt sammanhållet intryck. Gestaltningen för varje byggnad
utreder mötet mellan horisontella och vertikala komponenter. Varje byggnadskropp tolkar konceptet
på sitt eget vis. Hotellets fasad skapar kvadrater, kontoret lägger emfas på de vertikala komponenterna
och äldreboendet på de horisontella. Tillsammans skapar de en varierad helhet.
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ILLUSTRATON: SANDELLSANDBERG

Kontorshuset vid Veddestabron huserar även publika verksamheter i bronivån för att förstärka det
urbana stråket. En byggnad som huserar äldreboende och förskola riktar sig mot parken i öster och ger
med sina trevliga balkonger ett mjukt och hemtrevligt intryck.

En trappa från Veddestabron till gårdsnivån
skapar en genväg för gående. Gestaltningen
av trappan inkorporeras i designen av hotellet och kontorsbyggnaden för att skapa ett
urbant sammanhang, en plats att vistas på.
Hotellets verksamhet riktar sig både mot
bron och mot gården.
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Kvarter 6
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Kvarteret avslutar bebyggelsen i nordost
mellan Veddestabron och Bällstaåns naturområde. Kvarteret öppnar sig mot sol och
natur med släpp mellan byggnaderna och en
lägre husskala i söder. Kvarterets balkonger
är orienterade för bästa solläge. Till största
delen har kvarteret genomgående lägenheter. De få enkelsidiga lägenheter som ändå
finns orienteras så att de får bästa möjliga
solförhållanden. Gården erbjuder möjlighet
för utevistelse i en välgestaltad grönska med
utblickar till årummet och natur.
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ILLUSTRATON: VARG ARKITEKTER

Kvarteret består av fem byggnader av
varierande höjd och fasaduttryck. Byggnadernas gestalting strävar efter tidlöshet och
hållbarhet. Fasadgestaltningen skiljer sig
mellan stadsgatornas mer formella uttryck
och parkfasadernas större grad av öppenhet.
Gårdsfasaderna ges en ljus färgsättning
för att ge bostäderna maximalt med ljus.
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Mot Veddestabron uttrycker kvarteret en stram och tidlös elegans. Närmast brofästet har kvaretet en
ljus mural fasad med en ordning som bygger på reliefverkan, alternativt skillnader i ytstruktur eller
nyans. Den tydligt avvikande sockeln signalerar kvartershörnet och sockelutformningen hjälper till att
ge liv och variation åt gatan. Byggnaden i hörnet mot Enköpingsvägen ges robusta fasader i jordton
och en hög sockelvåning med lokaler och bostadsentréer. Sockelvåningarna gestaltas med omsorg och
utformas med avvikande material eller struktur. Sockeln hjälper till att ge fasaderna ett värdig avslut
mot gata och park.
Parallellt med Bällstaån har bostäderna bästa solläge och utsikt. Fasaderna ges en lättare gestaltning än mot stadsgatorna. I gatuplan mot ån finns
bostäder med entré direkt från trottoaren. Ovanför
finns balkonger och vid brofästet ett sockelmotiv
som knyter samman brons och parkens nivåer. Bostadsentréerna mot Bällstaån skulle kunna ha sina
fasader indragna och en liten förgårdsmark kan ge
distans till förbipasserande på gatan utanför.
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Kvarter 7

ILLUSTRATON: TENGVOM

Bebyggelsen mot naturmarken exponeras mot ett stort, öppet landskapsrum och kommer att upplevas
på långt håll. Det ställer stora krav på materialval och fasadernas färgsättning. Fasaderna bör bestå av
matta och naturliga matierl i färger som är anpassade till och inspirerade av landskapets färger. Lämpliga material är puts, trä, cortenplåt och tegel.

UPPFÖLJNING
C h e c k l i sto r
Checklistor som kan användas i markanvisningar, bygglov och marklov kommer att tas fram innan
detta program antas.
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