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Gestaltningsprogram – mål och syfte 
 
Gestaltningsprogrammet är ett hjälpmedel för styrning och samordning av den yttre 
miljöns utformning. Det upprättas av byggherren i samarbete med kommunen. 
 
Arbetssättet innebär att kvalitéerna i byggnaden och närmiljöns olika detaljer 
åskådliggörs. Genom att byggherrens och stadens gemensamma ambitioner för 
detaljutförandet klargörs tidigt ökar möjligheten att säkerställa dem vid 
genomförandet. 
 
Gestaltningsprogrammet upprättas som ett komplement till detaljplanen och ska 
utgöra ett för kommunen och byggherren gemensamt underlag för den kommande 
projekteringen, bygglovhanteringen, byggandet och förvaltningen av bebyggelsen 
inom planområdet.  Avsikten är att fastlägga den ambitionsnivå som kommunen och 
byggherren gemensamt har enats om. 
 
 
 
Förutsättningar 
 

 
                     Planområdet idag 
 
 
Planområdet ligger i Veddesta som idag genomgår en omvandling från renodlat 
industriområde till ett blandat område med allt från handel och industri till kontor och 
bostäder. På planområdet finns idag Kodaks gamla huvudkontor med lokaler för 
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framkallning och annan fotorelaterad verksamhet. Kodaks lokaler är planerade som 
ett campus med olika hus spridda i naturmiljö, kontor, lager, verksamhetslokaler, 
matsal och även en företagsläkarbyggnad. Runt byggnaderna kan man fortfarande 
se spåren av en ganska omfattande parkplantering. Kodak lade ner sin verksamhet 
på fastigheten år 2000 och lokalerna har stått tomma sedan dess med omfattande 
vandalisering till följd. 
 
 
Övergripande gestaltningsidé 
 

 
          Tänkbar flygbild från väster 

 
Planområdet ligger vid Viksjöleden i Veddestas östra del i nära anslutning till E18 och 
är det första man möter när man kör in i Veddesta från E18. Området ligger ganska 
högt i förhållande till vägen vilken gör att man snabbt förlorar byggnaderna på 
området ur sikte. Detta gör att det blir viktigt med en sammanhållen och genomtänkt 
plantering i planområdets ”kantzon”, något som skapar en känsla av ett kvarter även 
då man inte ser byggnaderna. Huvudparten av bebyggelsen bör vetta med gavlarna 
mot Viksjöleden för att öka stadskänslan och få en tydligare kvartersstruktur. 
 
För att minska industriområdeskaraktären för området ska byggnadsvolymerna delas 
upp i flera byggnadskroppar. Större enskilda byggnader bryts ner i skala med hjälp 
av variationer i höjd, fasadmaterial, färgsättning, fönstersättning mm för att minska 
känslan av storskalighet. De olika byggnaderna ska samspela med varandra så de får 
ett uttryck av samhörighet samtidigt som de olika aktörerna ges möjlighet att 
uttrycka sina respektive handelsföretags identitet. 
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Bebyggelsen ska kännetecknas av en god och omsorgsfull utformning och ska 
tillsammans med planteringar, skyltar och andra yttre detaljer bidra till ett gott 
helhetsintryck. 
 
Handelsplatsen ska upplevas som inbjudande både på dagen och natten. Vy från 
Viksjöleden ska särskilt beaktas. 
 
 
Bebyggelsens placering 
   

      
 

 
          Exempel på disposition 
 
Bebyggelsen ska placeras så de olika byggnaderna tillsammans skapar en gemensam 
plats, exempelvis genom att parkeringen tillåts bilda ett torg som alla kundentréer 
vetter mot. De mest dominerande byggnaderna ska ha sina gavlar mot Viksjöleden.  
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Fasader   
 
De olika byggnaderna inom planområdet bör ha en samstämmighet i sin utformning 
så långt som det är genomförbart inom de olika näringsidkarnas identitetskoncept. 
Då de flesta butikskedjor har ganska distinkta uttryck på sina fasader är det viktigt 
att hitta ett tillvägagångssätt för att binda ihop gestaltningen. En metod är att 
samtliga byggnader har gavlar i samma typ av material och kulör samt också en 
samstämmighet beträffande byggnadshöjder och takutformning. Övriga fasader får 
gärna ha återkommande inslag av samma material och kulör som byggnadernas 
gavlar för att ytterligare skapa sammanhang.  
 

   
                                                     Exempel på varierad fasad. Ballingsnässkolan i Huddinge, AIX Arkitekter AB 
 
 
Längre fasader ska delas upp i mindre delar för att minska storskaligheten. Det går 
att lösa på olika sätt, antingen genom att fasaden veckas eller att man varierar kulör 
och material så variation skapas. Ett annat sätt är att indela fasaderna i olika färgade 
partier som belyses olika under den mörka tiden. 
 

   
Stockholms Cruise Center, Studio 1.11 Arkitekter samt Klints måleri i Sickla. 
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                   Tänkbar vy från parkeringstorg (illustration ursprungligen från ICA) 

 
 
Entréer 
 

    
 

     
Exempel på butiksentréer 

 
De flesta handelskedjor vill visa upp sig med en accentuerad entré, oftast med en 
företagsegen design. Det hjälper till att dela upp volymerna och skapar riktningar i 
torgbildningen. Det är önskvärt att samtliga butikers kundentréer blir tydligt 
betonade, det ger balans åt området. 
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Detaljer      

       
       Det är lämpligt att man väljer robusta material som åldras vackert. Exempel från S:t Eriks AB. 

 
Möbleringen av den offentliga miljön ska präglas av en helhetssyn så att gestaltning 
och lokalisering av skyltar, papperskorgar, sittplatser, belysningsstolpar, reklam, 
pollare, cykelställ mm samordnas till en harmonisk helhet inom hela området.  
 
 
Markbehandling 
 

   
Exempel från S:t Eriks AB. 
 

En genomtänkt markbeläggning med tydlig skillnad på körytor och gångytor är viktig. 
Gångytor bör vara mer detaljrika än körytor, gärna med betongsten och med inslag 
av växtlighet som rumsskapande element. Man kan också låta dagvattenhanteringen 
bli tydlig vilket kan hjälpa till att skapa variation och liv i gångstråken och använda 
genomsläppliga ytor för att minska avrinningen från hårdgjorda ytor. 
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Kundvagnsgarage  
 

   
           Exempel på kundvagngsgarage från KNM Trafiksystem AB 
 
För att få en ljus och trygg miljö på parkeringsplatsen är öppna, genomsiktliga 
kundvagnsgarage att föredra. Det förbättrar siktmöjligheterna för både bilister och 
fotgängare och minskar risken för olyckor.  
 
 
Vegetation 
   

 
              Sektion från Nettovägen genom Viksjöleden 
 
För att skapa en sammanhållen karaktär inom området är det viktigt med en 
genomtänkt gestaltning. Växtmaterialet bör däremot vara varierat, väl anpassat till 
växtplatsen och med en god gestaltning. Träd bör planteras i rader längs 
Viksjöleden, med beaktande av sikten vid in- och utfarter. Längs Nettovägen bör det 
planteras någon form av sammanhängande buskage om det behövs för att skymma 
eventuell inlastning till verksamheten närmast vägen. Utöver detta skall träd 
planteras på parkeringsytan, företrädesvis i rumsbildande grupper. Totalt skall det 
planteras ett träd per tio parkeringsplatser (i marknivå utomhus). 
 

   
           Exempel från S:t Eriks AB. 
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Planteringar i samband med sittplatserna utanför entréerna skapar ro och trivsel. En 
genomtänkt planteringsidé som är gemensam för hela området förstärker platsens 
identitet. 
 
Öster om planområdet bildas ett nytt skogsbryn. Inom brynzonen fälls vindkänsliga 
höga granar, granar under ca 10 meter samt lövträd och tall sparas. 
 
   
Annonsering, skyltning 
 

   
                Exempel med trädrad med flaggspel. 

 
Skyltar ska uppföras på fasadytor och pyloner men inte på tak, dock är skylt på tak 
tillåtet över kundentréer. Fasadskyltar placeras på särskilt avsedda fasadytor. 
Budskapet ska ha en tydlig koppling till verksamheten och utformas enkelt och 
stilrent. Skyltar som är synliga från Viksjöleden ska vara utformade med lättläst text 
och så att de inte bländar eller på annat sätt stör trafiksäkerheten. Skyltar med 
bildväxling och rörligt ljus tillåts inte. De olika företagen inom planområdet ska ha 
gemensamma orienteringsskyltar vid infarter och vid gångstråk in i området.  
 
Utöver detta ska all skyltning följa Järfälla kommuns skyltprogram. 
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                   Exempel på pyloner. 
 

 
Belysning 
 
Belysningen ska vara väl genomtänkt samt funktionell och trygghetsskapande. Det 
ska vara en samma typ av belysningsstrategi för hela planområdet och inte variera 
mellan de olika handelsidkarna.    
 
 
Parkering, lastzoner  
 

 
                 Exempel på parkeringsyta med trädplantering 



 12

 
Kundparkeringen till de olika handelsverksamheterna ska utformas som ett i 
huvudsak sammanhängande parkeringsområde med träd och god belysning. 
Parkeringsytan kan med fördel indelas i mindre delar med hjälp av vegetation vilket 
skapar rum och gör det lättare att orientera sig på parkeringen. 
 

 

      
Exempel prydliga lastintag

  
Inlastning till de olika handelsverksamheterna ska ske separerat från kundernas 
tillfart och parkering. Inlastning bör ske från baksidorna och inte från den 
gemensamma torgbildningen. Lastområden bör avskärmas med växtlighet där så är 
möjligt. 
 

 
                                    Tänkbar vy från Viksjöleden österifrån 


