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BAKGRUND
Detta kvalitetsprogram är ett komplement till detaljplanen för Barkarbystaden I med plan-,
genomförande- och miljökonsekvensbeskrivning. Programmet är tillsammans med det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet för Barkarbystaden styrande för gestaltning, utformning och utförande av allmän mark och kvartersmark inom detaljplanen för Barkarbystaden I
och är en fördjupning av relevanta gestaltnings- och miljöfrågor inom aktuellt detaljplaneområde.
Detaljplaneområdet är ca 33 ha stort och utgör den centrala delen av Barkarbystaden. Genom
utbyggnaden kan stadsdelen få en egen identitet och karaktär, bl a genom att flera torg och
den centrala delen av Barkarbyvägen med spårvägsreservat anläggs. Detaljplanen omfattar
förutom ett kvarter för förskola, skola, kultur och idrott tolv kvarter för bostadsbebyggelse
och fem kvarter för handel och verksamheter inräknat ett kvarter för etablering av en livsmedelsbutik.
Såväl det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet som kvalitetsprogrammet ingår
som avtalshandlingar vid markanvisning och försäljning av kommunägd mark samt utgör stöd
för prövning av bygglovsansökan. De krav och riktlinjer som ställs upp i det övergripande
miljö- och gestaltningsprogrammet samlas även i en handlingsplan/checklista för att underlätta
kontroll och uppföljning.
I Vision 2015 för Järfälla sägs följande om Barkarbystaden:
Barkarbystaden ska bli ett intressant och levande stadsbyggnadsområde. Här
ska stadens arkitektur anpassas till natur och kultur. Här ska finnas boende,
handel och högskola, vars särdrag är variation, kvalitet och dynamik.

Kvalitetsprogrammet har utarbetats av Järfälla kommun i samarbete med byggherrarna och
deras konsulter. Följande personer har medverkat i framtagandet av kvalitetsprogrammet:
Järfälla kommun
Kommunledningskontoret

Martina Leopold-Skoglund, projektledare och planarkitekt
Madeleine Lundbäck, planchef och styrgruppens ordförande
Anders C Eriksson, stadsarkitekt
Niklas Nyström, bygglovarkitekt

Bygg- och miljöförvaltningen David Nordin, trafikingenjör
Stig Faronius, belysningsingenjör
Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare
Arvid Illerström, projektingenjör
Järfälla kultur

Mikael Falk, kultursekreterare
Ingrid Kennerstedt-Bornhall, kultursekreterare
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Byggherrarna och deras konsulter som har medverkat är:
ByggVesta AB

Marcus Svensson och Görel Hällqvist samt John Kirsh,
Kirsh + Dereka Arkitekter

PEAB Bostad AB

Henrik Bohm och Anna Jacobssen samt
Per Hederus, Anette Ahmed Lebbad, Bengt Drakenmark och
Frida Marklund, HMXW Arkitekter

Wallenstam AB

Per Persson och Jim Forsberg, Argo Arkitekter

BRABO Stockholm AB

Fredrik Fogelström och Maria Hedensjö-Bergquist,
Thomas Eriksson Arkitekter

Byggnads AB Åke Sundvall

Johan Lins och Joel Sjögren, Arkitektmagasinet

Byggnadsfirman
Viktor Hanson

Nils Hanson och Peter Nilsson samt Ulla Redgert,
Equator Stockholm

Ikano Bostad AB

Bengt Öquist, Linda Leppänen och Sune Westin samt
Håkan Björk, Krook & Tjäder Arkitekter

Veidekke Bostad AB

Annika Lundström och Håkan Björk,
Krook & Tjäder Arkitekter

ICA Fastigheter Sverige AB

Charlotte Johansson och Hans Hedin samt Bjarte Haavaag,
Ågrenkonsult AB

TK Development AB

Piotr Nowak samt James Martin och Peter Henriksson, ÅWL
Arkitekter

Decathlon Sverige AB

Amir Golkar och Leif Bergelin, Hellenius-Bergelin Arkitekter
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Utdrag ur det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet:
Den nya stadsdelen ska präglas av variation. En varierad bebyggelse med bostäder, verksamheter,
handel och utbildning ger förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö. Lättillgänglig natur och
tillvaratagandet av de kulturhistoriska spåren på Barkarbyfältet ger ytterligare dimension åt Barkarbystaden. En genomgående kvartersstruktur skapar utrymme för variation i utformning och
innehåll med en omväxlande arkitektur som håller hög kvalitet. Konstnärlig gestaltning integreras
med arkitekturen och är en del av det offentliga rummet. Barkarbystadens offentliga miljöer kännetecknas av variation, öppenhet och trygghet.

KULTURARV OCH KULTURMILJÖ
Barkarbyfältet har ett rikt och komplext kulturarv. Inom planområdet för Barkarbystaden I
finns dock inget äldre kulturlandskap bevarat i någon större utsträckning. Odlingslandskapet
försvann i samband med anläggandet av flygflottiljen, de fornlämningar som fanns undersöktes och togs bort redan på 1930-talet och någon äldre bebyggelse finns inte heller kvar. Däremot är flyget och flyghistorien, både de första flygningarna på 1910-talet och epoken Kungl.
Svea Flygflottilj, en viktig del av områdets historia.
Namnsättningen av vägar och gator är ett sätt att påminna om detta. I Barkarbystaden I har
gatorna i första hand fått namn efter äldre gårdar och flygplan med anknytning till det militära.
Över fältet gick dessutom en äldre sträckning av Enköpingsvägen, som delvis tagits upp i
Kalvshällavägen och södra delen av Karlslundsvägen.
En enkel skriftlig information om områdets histioria, samt om gatunamnen och de äldre
vägsträckningarna skulle kunna tas fram och göras tillgänglig för Barkarbystadens invånare och
andra intresserade. För att visa på en historisk kontinuitet bör skyltar och informationstavlor
sättas upp på lämpliga platser i området. Skyltprogrammet bör samordnas med skyltning av
andra miljöer, både kulturmiljöer och inom naturreservat och parker. Eventuellt skulle också
historien kunna vara en inspiration för den konstnärliga gestaltning som planeras.

KONSTNÄRLIG GESTALTNING
Utdrag ur det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet:
Järfälla kommun vill att Barkarbystaden ska utvecklas till ett attraktivt och uppmärksammat
område i en expansiv del av Stockholmsområdet. Ambitionen är därför att även på konstområdet
vara öppen för nya former av kvalitetstänkande.

Kommunen avsätter 1% av byggkostnaden för den planerade förskolan/skolan och kulturoch fritidsanläggningen inom Barkarbystaden I. Byggherrarna rekommenderas att avsätta
medel för den konstnärliga gestaltningen enligt det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet för Barkarbystaden.
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DET OFFENTLIGA RUMMET
Utdrag ur det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet:
Barkarbystadens offentliga rum börjar utanför bostädernas gårdar och förgårdarnas staket, precis
där gatorna tar vid. Gatornas offentliga karaktär synliggörs genom enhetlig färgsättning, markbeläggning och gatumöblering. Gatunätet med olika typer av gaturum strukturerar bebyggelsen.
Alléförsedda gator förbinder de olika offentliga rummen som torg, parker, naturpartier och
friluftsområden.

GATUNÄT
HIERARKI

Huvudvägnätet inom Barkarbystaden I består av Barkarbyvägen som fungerar som uppsamlingsgata samt Enköpingsvägen. Läget för en eventuell ny Barkarby trafikplats söder om
nuvarande trafikplatsen innebär att även Droskvägen och den västliga delen av Mustanggatan
tillhör huvudvägnätet. Övriga gator är lokalgator med olika dignitet. Den planerade utformningen av de enstaka vägarna/gatorna redovisas nedan i avsnittet GATUSEKTIONER.
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Gång- och cykel
Utdrag ur det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet:
Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras före biltrafik vid dragning av gång- och cykelvägar. Säkra
skolvägar ska studeras särskilt.
Gångbanor ska anläggas utmed båda sidor av alla gator.
Cykelvägnätet i Barkarbystaden ska kopplas ihop med det regionala cykelvägnätet.

Ett nät av cykelbanor förbinder Barkarbystaden I med det regionala cykelnätet. Befintlig
gång- och cykelväg intill Enköpingsvägen kommer att byggas ut inom planområdet och får
då separerade fält för gång- och cykeltrafik med belysning på bägge sidor av vägen. Planskilda
korsningar kring Herrestarondellen utreds i samband med pågående detaljplanearbete för
Enköpingsvägens breddning norr om Herrestarondellen. Barkarbyvägen och Kalvshällavägen
får enkelriktade separerade cykelfält medan Parkvägen och Karlslundsvägen får ett separerat
gång- och cykelstråk med alléplantering i mitten av gatorna. Ett provisoriskt gång- och cykelstråk kommer att anläggas längs Kyrkparkens norra sida vidare mot Kyrkbyns villatomter.
Inom bostadsbebyggelsen på lokalgator med begränsad trafik tillåts cyklister dock att cykla i
gatan.
BEFINTLIGA CYKELSTRÅK
NYA CYKELSTRÅK

Skala 1:2000 (A1)
0

Översiktskarta över befintliga och nya cykelstråk
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Parkering
Inom Barkarbystaden I anläggs kantstensparkering utmed de flesta gatorna. Till stor del kan
kantstensparkeringen användas som boende- och gästparkering. Utmed Barkarbyvägen, del av
Kalvshällavägen och runt förskole-, skol-, kultur- och fritidsfastigheten används kantstensparkeringen dock för angöring.
Uppskattningsvis finns ca 375 parkeringsplatser i gatorna att tillgå som boendeparkering.
Antalet angöringsplatser uppgår till ca 200. Siffrorna har uppskattats utifrån förprojektering
och byggherrarnas skisser över planerade in- och utfarter. Det slutliga antalet kan avvika från
detta.
Inom handelskvarteren löses parkeringsbehovet uteslutande inom kvartersmark varav 2/3 av
parkeringen anläggs i garage eller parkeringshus.

BOENDEPARKERING
ANGÖRINGSPARKERING

Översiktskarta över kantstensparkeringen - boendeparkering och angöringsparkering
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GATUSEKTIONER
Barkarbyvägen
Barkarbyvägen är Barkarbystadens huvudgata. Den leder från Veddesta i väster via den nya
stationsbron i Barkarby till Norrviksvägen. På Barkarbyvägen ska kollektivtrafiken gå, först
med busstrafik och senare med spårväg. Det är av största vikt att utformningen av spårvägen
utförs på så sätt att gaturummet utgör en gestaltningsmässigt integrerad del av Barkarbystaden.
Spårområdet får inte bli eller upplevas som en barriär. Särskilt viktigt är detta med tanke på att
verksamheter som mindre butiker ska etableras längs Barkarbyvägen. Vägens utformning gör
att kollektiv-, gång- och cykeltrafik prioriteras framför biltrafik. Fram till spårvägens utbyggnad
utnyttjas spårområdet som kollektivtrafikgata.
Kantstensparkering anordnas utmed hela gatans längd. I de delar där verksamheter kan etableras ska endast korttidsparkering vara tillåten.
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Sektion Barkarbyvägen med spårväg
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Sektion Barkarbyvägen med kollektivtrafikgata

Planteringar utmed gatan begränsas till träd i kantstenslinjen. Föreslagna träd är Skogslind,
Tilia cordata ”Greenspire” med en höjd på 18 - 20 meter och en bredd på 10 - 12 meter.
Bladen är ljusgröna. Trädgaller och trädskydd utformas med nedanstående inspirationsbilder
som utgångspunkt.
Belysningen planeras med hänsyn till utbyggnad vid kommande spårtrafik. Belysningen är av
större skala vid vägbana för att gå ner i skala för gång- och cykeltrafiken. Belysningsstolpar
9

längs Barkarbyvägen placeras i refuger som avskiljer spårväg och körbanor. Kompletterande
belysningsstolpar för gång- och cykeltrafiken anordnas inom skyddsområdet mellan cykelbana
och kantstensparkering.
Gaturummet möbleras utifrån följande inspirationsbilder:
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Karlslundsvägen
Karlslundsvägen går genom Barkarbystaden I från norr till söder. Vägen fungerar som en
förbindelse mellan Kyrkbyområdet i söder, förbi Lilla torget vid skolan mitt i stadsdelen, och
Ålsta torg och Ålstaparken inom bebyggelseområdet Flottiljområde II. Från parken leder en
gångväg vidare in i naturreservatet norr om bebyggelsen. Karlslundsvägen är tänkt att förlängas i söder med en gångförbindelse upp till Järfälla kyrka för att efter röjning av vegetation
kunna utgöra en siktlinje mellan Järfälla kyrka och Ålsta torg inom Flottiljområdet II. Den
södra delen av Karlslundsvägen tar upp Gamla Enköpingsvägens historiska sträckning som
sedan fortsätter i Kalvshällavägen.
Körbanorna skiljs åt med en bred mittremsa med gång- och cykelstråk samt planteringar.
Stråket fungerar som ett långsträckt parkrum. Utmed körbanorna byggs smalare trottoarer för
gångtrafik. Kantstensparkering är tillåten utmed hela gatan.
Stråket belyses som en klassisk esplanad med armaturen symmetriskt placerad mellan träden.
Unika träd och skulpturer lyfts fram med modern effektbelysning. Alléplanteringen utgörs av
Skogslönn, Acer platanoides fk Ultuna alt fk Pernilla som har en röd, orange och gul höstfärg
och uppnår en höjd på 15 - 20 meter och en bredd på 8 - 12 meter. Som häckar planteras
Avenbok, Carpinus betulus fk Stenshuvud E alt Bok, Fagus sylvatica. Allén kompletteras med
unika träd och högbuskar inspirerade från ädellövskogen eftersom en spridningskorridor för
olika arter som är knutna till denna livsmiljö går mellan kyrkogård och naturreservatet.
Gaturummets möblering och färgsättning
är klassisk och tar utgångspunkt i följande
inspirationsbilder:
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Sektion Karlslundsvägen
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Kalvshällavägen
Kalvshällavägen tar upp Enköpingsvägens historiska sträckning. Den leder från Lilla torget vid
den nya skolan fram till Barkarbyvägen och därefter till Herrestavägen och Barkarby Handelsplats. Kantstensparkering är tillåten utmed gatan i södra avsnittet - söder om Barkarbyvägen.
För att understryka gatans enhetliga karaktär utformas den med trädplantering i gatumark.
Belysning och träd utmed hela Kalvshällavägen är enhetlig för att betona gatans betydelse trots
olika typer av bebyggelse intill.
Som träd används lind t.ex. Tilia cordata ”Greenspire” eller annan lind som inte drabbas av
honungsdagg.
Formspråket för gaturummets möblering motsvarar Barkarbyvägens, se inspirationsbilderna
på sida 10.
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Sektion Kalvshällavägen norr om Barkarbyvägen

Sektion Kalvshällavägen söder om Barkarbyvägen
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Parkvägen
Parkvägen leder från Lilla torget vid skolan ned till Kyrkparken. Tillsammans med norra delen
av Karlslundsvägen utgör vägen en grön förbindelse, ett promenadstråk mellan Kyrkparken
i söder och Ålstaparken inom Flottiljområdet II i norr. Det i mitten anlagda stråket för gångoch cykeltrafik kantas av träd och planteringar och ha sittplatser utplacerade. Utmed körbanorna byggs smalare trottoarer för gångtrafik. Kantstensparkering är tillåten utmed hela gatan.
Alléplanteringen utgörs av såväl höga träd som mellanstora blommande träd och högbuskar.
Förutom Acer negundo fk Alnarp, asklönn, som har gulorange höstfärg och blir 10 - 12 m hög
planteras även magnolia, Magnolia kubus borealis, som blir mellan 7 - 10 meter hög. Magnolia
är vitblommig i april medan höstfärgen är gul-gulbrun. Även japanskt körsbärsträd, Prunus
´Accolade´, som blir 4 - 5 meter hög och har en bredd på 5 - 6 meter föreslås planteras. Den
blommar rosa i april medan höstfärgen är röd-orange.
Parkvägen får en modern utformning och färgsättning av klassiska parkmöbel.
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Sektion Parkvägen
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Flygfältsvägen
Flygfältsvägen sträcker sig där flygfältets start- och landningsbana ligger idag. För att anknyta
till Barkarbyfältets yngsta historia utformas Flygfältsvägen rak och bred för att möjliggöra en
siktlinje mellan väster och öster. Det långa siktstråket kan brytas med hjälp av förgårdsmark
av varierad bredd och t.ex. effektbelysning. Ett fondmotiv kan avleda ögat från det oändliga
perspektivet. Flygfältsvägen planeras även för busstrafik. Trädplantering sker på kvartersmark.
Belysningsarmaturernas formspråk för tankarna till vägens historia som landningsbana.
Majorsvägen
Majorsvägens sektion förändras inte jämfört med idag. Befintliga belysningsstolpar vars höjd
inte är anpassad till den framtida stadsbilden byts ut mot lägre stolpar och armaturer enligt det
övergripande miljö- och gestaltnigsprogrammet. Asklönn, Acer negundo fk Alnarp E, med
en höjd och bredd på 10 - 12 meter föreslås planteras på kvartersmark. Bladens höstfärg är
gulgrön-gul.
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Enköpingsvägen och Mustanggatans västra del
En breddning av Enköpingsvägen kommer att ge vägen dels större kapacitet dels en mer
stadsmässig karaktär. Dagens två körfält kommer att bli fyra - två i varje riktning separerade
genom en refug. Dubbelriktade gång- och cykelbanor kommer att anläggas på bägge sidor av
vägen med belysning som ge större trygghet åt fotgängare och cyklister. Plantering sker på
kvartersmark. Mustanggatans västra delsträcka som är förbindelsegatan mellan Enköpingsvägen och Barkarbyvägen får samma utformning och sektion.
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Sektion Enköpingsvägen och Mustanggatans västra del
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Lokalgator
Utdrag ur det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet:
Samtliga lokalgator utformas med breda gångbanor på två sidor. För att understryka det smala
och intima gaturummet ska belysningstolpar vara låga och gångtrafiken tydligt prioriteras framför
biltrafiken även vad gäller belysning.

Den inom Barkarbystaden I mest förekommande gatusektionen är lokalgata A, alternativ 2
(A2) med kantstensparkering på två sidor och trädplantering på en sida. Gatorna som denna
sektion har valts för är Gripengatan, Lansengatan, Drakengatan och Mustanggatans östra del.
Gatorna är i huvudsak öst-västligt orienterade och trädplanteringen i gatumark planeras på
gatans södra sida för att samspela med förgårdsmarken längs dessa gator.
Som träd planteras smalkronig Avenbok, carpinus betulus ”Frans Fontaine”. I Drakengatan
och Mustanggatan kan alternativt Magnolia planteras.
I huvudsak nord-sydligt orienterade lokalgator utformas efter samma princip dock utan
trädplantering i gatumark. Planteringar förekommer i stället endast inom förgårdsmark.
Lokalgata A, alternativ 1 (A1) används för Viggengatan.
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16

kvartersmark

gångbana inkl.
skyddsområde
parkering

5,5

parkering

2,4 2

gångbana inkl.
skyddsområde

4
kvartersmark

kvartersmark

träd/parkering

2 2,4
gångbana inkl.
skyddsområde

5,5
körbana

parkering

kvartersmark

2,4 2
gångbana inkl.
skyddsområde

4

körbana

4-5 m

4-5 m

Då lokal busstrafik avses gå i Herculesgatan får denna gata en anpassad utformning. Körbanan
breddas med en meter till 6,5 m och kantstensparkeringens bredd ökas från 2,0 till 2,25 m för
att säkerställa bussens framkomlighet på framförallt vintern.
Tunnangatan utgör en förbindelsegata mellan Barkarbyvägen och Majorsvägen och gränssnitt
mellan handel/verksamhet och bostäder och får som sådan en anpassad utformning enligt
sektionen nedan.
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KORSNINGAR
Utdrag ur det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet:
Trafiksäkerheten påverkas av gaturummets utformning. Barkarbystadens gator ska utformas så
att bilarnas hastigheter sänks. Tydliga gatukorsningar och övergångsställen, trädplanteringar som
ger rytm och riktning samt omsorgsfullt val av material bidrar till att behovet av många skyltar
minskar. Utifrån planerad funktion och innehåll samt trafikmängd bör gaturummen utformas
så smala som möjligt för att ökar känslan av stadsmässighet. Gaturum, gångvägar, korsningar,
torg etc ska gestaltas med hänsyn till tillgänglighetskrav enligt mål och ambitioner i kommunens
handikappolitiska program.

Utifrån strävan att nå så god trafiksäkerhet som möjligt har tre principkorsningar för Barkarbystaden I tagits fram. Inom bostadsområdet där trafikmängderna är små kommer
typkorsning 1 att användas. Låga hastigheter med högst 30 km/h och få bilar föranleder en
utformning utan markeringar för övergångsställen dock med anvisade passager för rullstolsburna mm. Gång- och cykelstråket i mitten av Karlslundsvägen ges prioritet i korsningar med
övriga lokalgator enligt typkorsning 2 lokalgata - Karlslundsvägen.
Typkorsning 3 lokalgata - Barkarbyvägen utformas så att passagen av den breda Barkarbyvägen upplevs så trygg som möjligt med refuger och tydliga markeringar. För bilister som
svänger från Barkarbyvägen in till en lokalgata ska plattbeläggningen på körbanan ge ett tydligt
signal om att man nu kommer från huvudvägen in till ett bostadsområde.

Typkorsning 1 lokalgata - lokalgata

Typkorsning 2 lokalgata - Karlslundsvägen
Typkorsning 3 lokalgata - Barkarbyvägen
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TORG
Utdrag ur det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet:
Alla torg ska ha en tydligt identitet. Ett av torgen ska vara det centrala, stora torget med många
möjliga aktiviteter. Alla torg ska ha hög kvalitet både i form och materialbehandling.

Inom Barkarbystaden I finns två torgbildningar, Stora torget och Lilla torget som indikerar
deras betydelse och läge.

Stora
torget

Lilla
torget

Skala 1:2000 (A1)
0

Stora torget
Barkarbystadens viktigaste torg, Stora torget, är placerat mellan handelsområdet och bostadskvarteren i närheten av spårvagnshållplatsen och en livsmedelsbutik. Här möts kommunikation, kommers och vardagsliv. Torget blir en knut- och målpunkt.
I bottenvåningen ut mot torget ska verksamheter förstärka det offentliga rummets karaktär.
De stora syd och västligt vända fasaderna samlar upp värme och förbättrar mikroklimatet,
vilket skapar goda möjligheter för uteserveringar.
Torgets kommersiella läge gör det lämpligt och attraktivt som salutorg. Platsen ska gestaltas
med stora öppna ytor där torgstånd, eventtält och valstugor skapar nyfikenhet och möjliggör
ett öppet demokratiskt samtal. På torget tillåts gatumusik och gatuteater. Roliga tillfälliga
sittplatser kommer att inspirera till lek och att träffa vänner. Här ska också finnas plats för
återhämtning och vila på sittvänliga parksoffor i närheten av blomsterprakt. Ljussättning och
skulptural fontän kan berätta att Stora torget är den viktigaste mötesplatsen.
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Krav/riktlinjer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Torgytan ska luta svagt mot syd.
Plats för valstugor ska finnas.
Möjlighet till torgstånd med samordnade markiser ska finnas.
Möjlighet att placera en kiosk av hög kvalitet på torget ska finnas.
En fontän som vintertid fungerar som en ljusfontän ska placeras på torget.
Fontänen ska ha en bred sittkant.
Gott mikroklimat ska medföra val av exotiska träd som Robinia (Robinia pseudoacacia).
Julgran ska stå centralt och synas från spårvägen.
Markbeläggningen och murar ska vara av granit.
Byggnaderna norr och öster om torget ska ha lokaler i bottenvåningen som går att
utveckla till serverings- och affärslokaler.
11. Torget ska vara Barkarbystadens viktigaste ljussättningsplats.

Vy från Barkarbyvägen över Stora torget - Visionsbild
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Lilla torget
Här finns huvudentrén till skolans huvudentré och de offentliga funktionerna omkring
idrottshallen och biblioteket. Det finns möjlighet att ha en uteservering på torget. En upphöjd
planteringsyta med ett stort träd anknyter till landskapstemat på skolgården och skapar miljö
på platsen. Den upphöjda ytan utgörs också av ett utskjutande trädäck som fungerar som flexibel sittyta. Trädäcket belyses underifrån och ger ett ’svävande’ intryck.
Platsen ska inbjuda till möten och det ska finnas möjlighet att stanna till, men platsen ska inte
vara beroende av folkliv. Skulpturala bänkar ger möjlighet att stanna upp och småprata samtidigt som de är vackra när ingen är där. Vackra träd och blomsterurnor visar att kommunen
vårda platsen. En skulptur visar på kulturellt intresse.
Som solitärträd föreslås Ullungträd, Sorbus Dodong, E, som blir ca 8 - 10 meter hög och 6 - 8
meter bredd och kastanj.
Möbleringen gestaltas som kraftig kontrast till klassiska parkmöbler.

Inspirationsbilder möblering

Krav/riktlinjer
1. Platsen ska fungera som entréplats till skola, bibliotek mm med gång- och cykeltrafikanter
som prioriterade grupp.
2. Vårblommande träd som kastanj eller japansk körsbär ska användas.
3. För att platsen ska grönska används delvis grus som markbeläggning vilket ger kraftiga
träd.
4. Ljusfontän med sittkant och ljudspel kan placeras centralt på platsen.
5. Skulpturala sittplatser ska fungera som estiska objekt om de inte används.
6. Någon bänk för äldre ska placeras i skuggigt läge.
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Översiktsbild över planområdet med kvartersbeteckningar

Kvarterens utformning och gestaltning bygger på kraven och riktlinjerna i det övergripande
miljö- och gestaltningsprogrammet som har som syfte att säkerställa ett arkitektoniskt uttryck
av hög kvalitet. Programmet anger ramar och principer inom vilka utrymme finns för kvarterens uttryck att få en egen karaktär för att skapa variation inom området.
Dock finns det utmärkande drag även längs vissa gator och stråk. Längs Barkarbyvägen är
bebyggelsen inom Barkarbystaden I som högst med en avvikande sjätte våning samt något
högre bebyggelse vid torget. Butiker, offentlig service och kontor finns i bottenvåningen som
utformas som en tydlig sockelvåning i natursten eller liknande högklassigt material. Eventuella
balkonger utformas indragna längs Barkarbyvägen, förgårdsmark förekommer inte utmed
Barkarbyvägen.
Längs promenadstråken Karlslundsvägen och Parkvägen får bebyggelsen ingen förgårdsmark,
grönskan koncentreras i stället till gaturummet med alléplanteringarna. Utkragande balkonger
tillåts från första våningen.
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Bebyggelsen längs Kalvshällavägen får liknande förutsättningar. Även här koncentreras grönskan till trädplantering i gatumark för att ge Kalvshällavägen en enhetligare karaktär genom
såväl bostadsområdet som verksamhetsområdet.
Barkarby Handelsplats har utmed Herrestavägen en distinkt utformning i form av en trädallé
i gatans mitt. Byggnader placeras med en fasad i kvartersgräns. Utökningen av handelsplatsen
längs Herrestavägen och Enköpingsvägen ska följa samma princip med en fasad placerad i
kvartersgräns eller så nära som möjligt där det finns stora höjdskillnader för att bilda ett gaturum. Längs Barkarbyvägen har verksamhetskvarteren stor betydelse för gaturummet varför
byggnaderna orienterar sig mot Barkarbyvägen med fönster och entréer. Byggnadshöjderna
ska om möjligt matcha bostadsbebyggelsen dock inte blir högre än denna.
Flygfältsvägen följer start- och landningsbanans sträckning och är därför en lång och rak
lokalgata. Det långa siktstråket kan därför brytas med hjälp av förgårdsmark och t.ex. effektbelysning.

Förgårdsmark inom Barkarbystaden I
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BOSTADSKVARTEREN
Kvarter 1
Byggherre är Byggvesta AB genom Marcus Svensson och Görel Hällqvist, arkitekt är John
Kirsh, Kirsh + Dereka Arkitekter.
Arkitekten beskriver:
Kvarteret som ligger i nordvästra
hörnet av Barkarbystaden är helt
kringbyggt för att skapa en lugn och
tyst gård. Den stora gården nås dels
via alla trapphus men även genom
två portiker som förbinder den med
gatan. Husens våningshöjder är
anpassade för att solen ska kunna
breda ut sig på gården under hela
dygnet.
Fasaderna på kvarterets insida karakteriseras av en mindre skala med
många balkonger som bidrar till att
aktivera gårdens stora rum.
Här skapas platser åt alla, det planeras lekytor, grill- och sittplatser, vatten, större träd, planteringar och odlingslotter skapar en mångfald av gröna sköna viselseplatser.

Fasad mot Barkarbyvägen

Fasad mot Majorsvägen

Gatornas långa fasader delas visuellt upp i kortare huskroppar med individuella trapphus.
Varierande våningshöjder skapar en dynamik runtom kvarteret. Tydliga entréer, publika lokaler
och även de gemensamma rum som placeras i gatufasaden, t ex återvinningsrum och cykelför24

råd, ges en transparant gestaltning som bjuder in gatulivet i entreplanet.
Fasaderna är i huvudsak putsade i ljusa kulörer, med inslag ev. av starkare färger och ev. inslag
av skivmaterial. Sockel mot gata i sten eller keramik. Taken lutar in mot gården och täcks med
papp. Fönster av trä med aluminiumklädd utsida. Balkongräcken av glas mot gatorna samt
pinnräcken mot gårdsidan.

Fasad mot Tunnangatan

Fasad mot Karlslundsvägen

Lägenheterna planeras i huvudsak med sovrummen mot den tysta gården och samvaroytor
mot gatumiljön. Axialitet, rumsamband, öppna vardagsrum-kök, samt effektivt utnyttjande av
ytorna ger lägenheterna ljus och rymd.
Kvarteret innehåller ca 173 lägenheter med storlekar från 1 rok, 35m2 till 2, 3, 3,5 och 4 rok,
94m2, samt 2 lokaler mot Barkarbyvägen.
Garage planeras under gården, här finns förutom bilparkeringsplatser, teknikutrymmen,
lägenhetsförråd samt cykelrum. Vare sig man angör huset med bil eller cykel kan man åka ner i
garaget, parkera och gå rakt upp till sin lägenheten via trapphuset.

Byggnadsdetalj - takfot
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Kvarter 2
Byggherre är PEAB Bostad AB genom Henrik Bohm och Anna Jacobsen, arkitekt är Per
Hederus, HMXW Arkitekter.

Vy från korsningen Majorsvägen - Karlslundsvägen

Arkitekten beskriver:
Kvarter 2 är ett stadsmässigt kvarter där ambitionen är att det ska bebyggas med riktigt bra
lägenheter och en mycket grön bostadsmiljö.
Bra bostäder
är välplanerade och ytsnåla, dvs innehåller väl använda kvadratmetrar
är välutrustade
har vackra rumssammanhang inom bostaden tex rundgång, öppenhet
vackra utblickar, generös fönstersättning och stora balkonger
Kvarteret beräknas innehålla cirka 160 bostäder i olika storlekar. Alltifrån små studiolägenheter
om 40 kvm till stora 5-rumslägenheter. Många av lägenheterna högst upp i huset har takterrasser mot gatan. Bostäder i gårdsplanet har generösa uteplatser mot gården. Denna delas upp
av utskjutande gårdsflyglar som rymmer de mindre bostäderna, vilket medför att nästan alla
lägenheter har fönsterkontakt mot den gröna gården.
För en verkligt grön och lummig gård
ska det bli. En grön insida med många
träd, gräs, grus och buskar har prioritet
i projektet. Uteplatserna har trätrallar
och är omgärdade av häckplantering.
Ett större jorddjup är en förutsättning
som medger detta. Kvarteret är inte
helt slutet. Markanta öppningar mellan
husen låter sol och dagsljus komma in.
En träffpunkt med pergola och liten
lekplats och en liten vattendamm är
placerad i soligt läge i gårdens nordöstra hörn.
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Fasad mot Barkarbyvägen

Fasad mot Karlslundsvägen

Bebyggelsens höjd varierar mellan 4 till 6 våningar. Mot Barkarbyvägen som blir Barkarbystadens huvudgata, byggs butikslokaler i gatuplanet. Alla trapphus nås från gatan. Trapphusen är
dagsljusbelysta. Under gården byggs ett för hela kvarteret gemensamt garage. Alla boende når
garaget direkt från hissen. Under husen finns plats för lägenhetsförråd och cyklar.

Fasadutsnitt

För bebyggelsens yttre eftersträvas ett varierat intryck, främst genom olika hushöjderna. Mest
framträdande är kvartershörnen som kan liknas vid torn med högre höjd och tegelröd färg.
Tornen har murkrön mot gatan och inåtlutande pulpettak. I övrigt har husen svagt lutande
sadeltak klädda med ljusgrå falsad plåt.
Fasadmaterialet är huvudsakligen puts. Balkongfronter är i glas. Mot Barkarbyvägen är sockelvåningen i skiffergrå natursten.
Takvåningens fasadliv är indraget och utförs i vit puts Takterrasserna kröns av pergolaarrangemang med klätterväxter från planteringslådor.
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Kvarter 3
Byggherre är Wallenstam AB genom Per Persson, arkitekt är Jim Forsberg, Argo Arkitekter.

Inspirationskälla björkar på
Barkarbyfältet
Arkitekten beskriver:
Björkdungens färger pendlar från vitt via grått mot svart. Med årstiderna varierar färgerna i
lövverket. Från ljusgrönt, mörkgrönt, gult, rött tills de försvinner under vinterhalvåret. Den
vilt växande björkdungen varierar även i höjd från korta unga träd till höga björkar. Björken är
vanligt förekommande träd i Sverige – ett träd som finns djupt rotad i den svenska folksjälen.
Trädet är en viktig komponent i naturens ekologiska system – regnvatten sugs upp av rötterna,
stam och grenar för ut det i löven som sedermera omvandlar det till syre.
•
•
•
•
•
•
•
•

Våra fasader varierar i höjd – likt den vilt växande björkdungen. Vertikaliteten återspeglar
sig även i stående fönster proportioner.
Färgskalan i de putsade fasaderna är hämtade från björkens färgskala – från vitt via grått
mot nästintill svart.
Sockelvåningarna mot gator och torg föreslås vara i en mörkgrå terrazzo.
Här och var längs fasaderna kan man skymta gröna lummiga takterrasser – där grönskan
hänger ut över fasaderna.
På gårdarna planteras björkar i olika storlekar för att knyta an till björkdungarna på
platsen. Vår vilja är att renodla dessa gårdar – därför väljer vi att plantera endast björkar i
ängsliknande kullar – på dessa kullar ser vi framför oss om somrarna picknick i det gröna.
Allt dagvatten från taken rinner ner på gårdssidan – detta vatten ser till att björkarna på
gården får sin näring.
Även interiört hämtas inspirationen från dessa björkar. Kulörer från vitt via grått mot
mörkgrått.
Materialen är skandinaviskt ljusa - betong och björk.

Materialval
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Gårdsvy

Fasad mot Karlslundsvägen

Fasad mot torget
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Kvarter 4
Byggherre är BRABO Stockholm AB genom Fredrik Fogelström, arkitekt är Maria HedensjöBergquist, Thomas Eriksson Arkitekter.

Gårdsvy

Arkitekten beskriver:
Kvarteret karaktäriseras av dess orientering i nordsydlig riktning och genom läget invid två av
de nya huvudgatorna i området. Idén i gestaltningsarbetet med det nya bostadskvarteret är att
skapa ett sammanhållet men ändå varierat uttryck. Kvarteret sluter sig kring en skyddad innergård utom vid två genombrott mot lokalgatorna i söder och i öster. Hörnet mot korsningen
Barkarbyvägen och Karlslundsvägen förstärks genom att den annars indragna takvåningen når
ända ut i fasadliv. Det överbyggda garaget i två nivåer nås från lokalgatorna.

Fasad mot Barkarbyvägen

Gatuplanets bostadsentréer och butikslokaler är uppglasade och inbjudande.
Ljusa putsade fasader utgör grund för fasadernas färgsättning både mot gård och mot gata.
Den ljusa grundtonen kompletteras med accenter i form av fält med natursten eller klinker
längs sockelvåningar mot huvudgatorna. Fasaderna mot kvarterets lokalgator färgsätts i varma
kontrasterande röda toner. Bostadsrummens fönsterrytm bildar bas i fasadernas komposition.
Vertikala öppningar vid trapphusen bryter av. Balkongräcken ges olika karaktär, helt öppna
glasade, halvöppna med nedre delen tät och den övre delen öppen, samt mer slutna räcken,
beroende på balkongens läge i kvarteret. Balkonger i hörnläge mot Barkarbyvägen är helt
inglasade. Yttertaken med flack lutning beläggs eventuellt med sedum och avslutas med en
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tydlig takfot.

Fasad mot Karlslundsvägen

Lägenheter planeras i storlek från 1 rok till 4 eller 5 rok, samtliga med generös rumshöjd.
Målsättningen är att skapa ljusa lägenheter med kontakt med gården och med balkong eller
uteplats i bästa möjliga läge. De större genomgående lägenheterna har umgängesytorna både
mot gård och mot gata.
Gården består av tre delar. Den första,
närmast husfasaderna och som skydd
för uteplatserna utgörs av perennplanteringar. Den andra består av gångvägar
i stenmjöl med varierande bredder och
som i bra sollägen sväller ut till gemensamma uteplatser. Den innersta zonen
är en stor öppen gräsyta med blommande fruktträd. Gårdens två olika
nivåer sammanbinds med en böljande
grässlänt. Centralt placerad integrerad i
gräsytan och med slänten ligger lekplatsen som visuellt blir en del av gårdens
topografi.
Ett energisnålt hus är viktigt för att få en god driftsekonomi men även för att minska miljöpåverkan under husets livstid. Därför utformas husen så att energibehovet blir lågt gällande
både uppvärmning och el. Målet är att ligga ca 50 procent under idag gällande myndighetskrav.
För att nå dit blir husen välisolerade, värme ur frånluften återvinns och i allmänna utrymmen
installeras lågenergilampor och närvarostyrning. Vitvarorna kommer att ha minst energiklass
A. Möjlighet att installera solfångare eller solceller på taken utreds.

Detalj - sockelvåning mot Barkarbyvägen
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Kvarter 5
Byggherre är Byggnads AB Åke Sundvall genom Johan Lins, arkitekt är Joel Sjögren, Arkitektmagasinet.

Fasad mot Kalvshällavägen

Arkitekten beskriver:
Kvarter 5 tillhör de större tomterna i Barkarbystaden och angränsar i nordväst till Barkarbyvägen och Stora Torget och i sydöst till lokalgator med lägre bebyggelse. Med tanke på den till
området sett relativt höga exploateringsgraden har det varit viktigt att kunna dela upp kvarteret
i flera tydligt avgränsande byggetapper.
Fyra ”flyglar” löper utmed kringliggande gator och bildar tillsammans ett slutet kvarter med
undantag för två öppningar i nord-sydlig riktning. De fyra flyglarna har givits olika våningshöjd; 6 vån mot Barkarbyvägen och lokalgata i öster, 5 vån mot torg och slutligen 4 våningar
mot söder. För att ytterligare markera husens oberoende av varandra avslutas kortsidor med
indragna balkonger i full husbredd. Mellan husen skapas ett väl tilltaget grönt uterum av parkkaraktär.
Husens fasader ges en sammanhängande fönstersättning som vandrar
runt kvarteret och utgörs av endast en
fönstermodul som om vartannat sitter
ensam eller i par. Sett underifrån reser
sig höga oregelbundna vertikala staplar
mot himlen och sett från sidan framträder ett oscillerande vågmönster eller
simmande fiskstim om man så vill.
Mot torget och Barkarbyvägen kompletteras spridda fönster med blanka
metallramar som kastar bländande
solkatter över förbipasserande.
Trapphusentréer och butikslokaler markeras i fasad med generösa glas- och metallpartier. Fasad mot trapphus och sockelvåning markeras med avvikande tegel/klinker eller likvärdigt. Till
32

sist så har den 6:e våningen gets en egen utformning. Dessa lägenheter har stora glaspartier
mot sydväst resp. sydost och nås via en bred entrébalkong. Den 6:e våningen kläs uteslutande i
blänkande plåt och svävar oberoende över kvarteret.
Vår förhoppning är att kunna klä merparten av fasaderna i ett vackert blåskimrande tegel/
klinker.

Fasad mot Barkarbyvägen

Situationsplan

Gården formas av olika gröna fält som avgränsas av gångstigar. Fälten bjuder in till olika
fritidsaktiviteter som solterrass med schackspel och vattenspegel, gungställning och sandlåda,
gräsytor för bollspel m.m. En tredjedel av gården ligger ovan garage och skulle kunna vara
ett blomstrande sedumtak, närmast husväggarna ligger uteplatser för de boende på bottenvåningen. Mot det halvt nedsänkta garaget planteras t.ex. vinbärsbuskar. Söder om kvarteret
finns förgårdsmark där vi tänkte ha cykelparkering.

33

Kvarter 8
Byggherre är PEAB Bostad AB genom Henrik Bohm och Anna Jacobsen, arkitekt är Per
Hederus, HMXW Arkitekter.

Fasad mot Karlslundsvägen

Fasad mot Lansengatan

Arkitekten beskriver:
Kvarter 8 är ett stadsmässigt kvarter där ambitionen är att det ska bebyggas med riktigt bra
lägenheter och en mycket grön bostadsmiljö.
Bra bostäder
är välplanerade och ytsnåla, dvs innehåller väl använda kvadratmetrar
är välutrustade
har vackra rumssammanhang inom bostaden tex rundgång, öppenhet
vackra utblickar, generös fönstersättning och stora balkonger
Kvarteret beräknas innehålla cirka 140-150 nya bostäder i olika storlekar. Alltifrån små studiolägenheter om 40 kvm till stora 5-rumslägenheter. Många av lägenheterna högst upp i huset
har takterrasser mot gatan. Bostäder i gårdsplanet har generösa uteplatser mot gården. Denna
delas upp av utskjutande gårdsflyglar som rymmer de mindre bostäderna.
Kvarteret är inte helt slutet. Markanta öppningar mellan husen och en lägre byggnadshöjd mot
söder låter sol och dagsljus komma in söderifrån.
Gården ska bli grön och lummig. En stor del av gårdsytan byggs på naturlig mark.
Detta ger goda förutsättningar för den mångfald av träd, gräs, grus och buskar som har prioritet i projektet. Uteplatserna har trätrallar och är omgärdade av häckplantering.
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Gårdsutformningen

Bebyggelsens höjd varierar mellan 3 till 5 våningar. Bebyggelsen utmed kvarterets södra sida
är lägre än övriga hus. I gengäld föreslås här suterränglägenheter i bottenplanet mot den anvisade förgårdsmarken. En alternativ möjlighet är att bebygga den södra sidan med stadsradhus.
Alla trapphus nås från gatan. Trapphusen är dagsljusbelysta. Under del av gården byggs ett för
kvarteret gemensamt garage. Alla boende når garaget direkt från hissen. Under husen finns
plats för lägenhetsförråd och cyklar.
För bebyggelsens yttre eftersträvas ett varierat intryck olika hushöjder.
Hörnhusen har murkrön mot gatan och inåtlutande pulpettak. Övriga hus har svagt lutande
sadeltak klädda med ljusgrå falsad plåt.
Fasadmaterialet är huvudsakligen puts. Balkongfronter är i glas. Fasadliv i gatan putsas vit
medan takvåningens indragna fasadliv putsas i varma jordfärger som t.ex gulockra. Takterrasserna kröns av pergolaarrangemang med klätterväxter från planteringslådor.
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Kvarter 9
Byggherre är Wallenstam AB genom Per Persson, arkitekt är Jim Forsberg, Argo Arkitekter.

Vy från Barkarbyvägen

Inspirationskälla - björkar på Barkarbyfältet
Arkitekten beskriver:
I kvarter 3 inspirerades vi av björkdungen och dess
vertikallitet, husen varierar i höjd. I kvarter 9 hämtar
vi även här inspirationen från – björken. Men i detta
kvarter vill vi använda oss av ett horisontellt tema –
alla byggnad består i princip av 6 våningar, där den
översta är indragen 2 meter från gatusidornas fasadliv.
I kvarter 3 utgår vi ifrån – björkdungen. I kvarter 9 går vi närmare – vi går ända fram till den
enskilda björkstammen – här har vi fastnat för mönstret och färgskalan i den själva björkstammen – nävret.

Fasad mot Barkarbyvägen

Fasad mot Flygfältsvägen
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Våra fasader mot gatorna skall vara strama – skydda mot väder, vind och buller - förelås putsas
i ljusa kulörer (från vitt via ljusgrått mot mörkgrått) med släktskap från björknävrets utsida.
Sockelvåningarna mot gatorna – här föreslås en sockel av terrazzo – mörkt gråa. Någon
enstaka takterrass får gröna trädgårdar där grönskan tillåts välla ut över takfoten.

Fasad mot gården

Fasaderna in mot gården – på insidan av kvarteret – skall vara lekfulla och stå i bjärt kontrast
till gatornas strama tema - föreslås få putsade fasader där kulörerna hämtas från nävrets insida
- från gyllene gult till rosa - brunt.
Gårdarna skall även i detta kvarter domineras av gröna ytor med planterade träd – björkar.
Med den skillnaden att här skall björkarna tuktas – klippas så att träden hela tiden har ungefär
samma höjd –horisontallitet eftersträvas.
Interiört hämtas inspirationen även här från björkarna. Kulörer från vitt via grått mot mörkgrått. Materialen är skandinaviskt ljusa - betong och björk.

Inspirationskälla för
material och materialdisponering - nävrets båda sidor
Situationsplan

Näver (beresta) - björkens ytterbark kallas näver som består av många tunna lager, tätt förbundna med varandra, vita på ena sidan och ljusgul på den andra. Inuti finns det skikt av näver
med ett brett sortiment av färg - från gyllene gult till rosa - brunt. På näver finns det dekorativa
smala bruna streck, det så kallade lenticeller som är en typ av ”fönster”, genom vilka stammen
andas på sommaren. Under vintern är dessa ”fönster” stängda.
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Kvarter 10
Byggherre är Byggnadsfirman Viktor Hanson genom Nils Hanson och Peter Nilsson, arkitekt
är Ulla Redgert, Equator Stockholm.

Fasad mot Parkvägen

Arkitekten beskriver:
Utformningen av kvarteret är ett försök att förena variation i uttryck och gestaltning med
produktionseffektiv upprepning. Strukturen byggs av åtta stycken fyr- och femspännare i fyra
plan, med en femte förhöjd takvåning över fem av trapphusen.
Indragna balkonger mot gatan ger en tydlig vertikal delning och känsla av efterstävansvärd
småskalighet. Den vertikala delningen ger samtidigt möjlighet till att variera fasadfärgsättningen på ett naturligt sätt. Mot norr ersätts balkongerna av burspråk och där vänds balkongerna
istället mot gårdens solsida.
Vackra , ljusa bostäder med funktionell och flexibel planlösning har eftersträvats. Alla lägenheter har balkong alternativt uteplats om man bor i markplan. De boende har alla tillgång till sitt
lghförråd direkt från lägenheten.
Lägenhetsstorlekarna varierar från 1-5 rum och kök. I de flesta lägenhetarna har man möjlighet att välja öppet eller slutet samband mellan vardagsrum och kök.
De större lägenheterna är genomgående och de mindre, enkelsidiga, ligger alla vända mot den
stora gröna, gemensamma gården.

Under husen och delar av gården döljer
sig ett parkeringsgarage med infart från
gatan.
I nord- och sydöstra hörnet inryms
lokaler för butik respektive kontor.

Situationsplan med gårdsutformning
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Fasad mot Kalvshällavägen

Fasad mot Drakengatan

Husen har putsade fasader (alternativt fasadelement med putsliknande yta) i olika kulörer, generösa fönster och välkomnande entrépartier i ek. En markerad sockel löper kring alla fasader.
Balkongräckena är av perforerad stålplåt som ger genomsikt, men förhindrar insyn utifrån.
Färgskalan är tänkt att vara en blandning av jordnära kulörer; ockra, gult och grönt. Pulpettaken är plåttäckta och all takavvvattning sker mot gården.

Fasadutsnitt
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Kvarter 11
Byggherre är Ikano Bostad AB genom Bengt Öquist, Linda Leppänen och Sune Westin,
arkitekt är Håkan Björk, Krook & Tjäder.
Arkitekten beskriver:
Kvarter nr 11 är ett oregelbundet format
kvarter som i öster gränsar till Parkvägen, i
söder till Flygfältsvägen och i norr och väster
till lokalgator.
Kvarteret föreslås bebyggas med flerbostadshus i två stycken huskroppar - en mot norr
och en mot söder. Mellan huskropparna dras
en ”gårdsgata” tvärs igenom kvarteret. Vid
denna ligger en gårdsparkering om 12 platser
under gröna tak och här finns också entrén
till garaget för ytterligare 84 platser.
Garaget är placerat under den norra huskroppen och är nedgrävt en halv våning under
mark vilket ger en golvnivå för våning 1 som
ligger ca en och en halv meter över trottoaren. Detta ger en förhöjd boendekvalitet för
de lägenheter längst ned som gränsar direkt
mot gatan. Den södra huskroppen har huvudsakligen förgårdmark mot gatan och den
del om saknar sådan höjs några decimeter
med en speciell sockeldetalj. Alla lägenheter
i bottenvåning har terrass mot gård eller
förgårdsmark.

Situationsplan med gårdsutformning

Gården utformas med en sluttning upp mot garaget så att terassbjälklaget ovan detta integreras höjdmässigt med gården. På gården, som delas in i tre större delar, placeras gårdshus
med miljörum och cykelparkering som tillsammans med husens förkroppningar skapar en rad
mindre intimare gårdsrum. Grönytefaktorn för kvarteret överstiger 0,5.
Bostadshusen är uppbyggda med en basenhet i form av en ”T-modul”. Denna är en fyrspännare med två lägenheter längs gatan och två lägenheter i en flygel mot gården. Fastighetens
hörn och oregelbundna form ger att basenheten kompletteras med anpassade lösningar.
Byggnaderna är i fyra våningar med en indragen femte våning i den norra huskroppen. Utformningen medger en flexibel lägenhetsfördelning mellan främst 3 rok och 4 rok. Entréerna
är genomgående och har dagsljus. De utformas som vertikala element med stark markering i
fasaden.

Fasad mot Viggengatan
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Fasaderna är uppbyggda av betongelement i mörk respektive ljus kulör. Skillnad i kulör och
i förekomst av balkonger beroende på väderstreck ger en naturlig variation runt kvarteret.
Elementen får en reliefyta som neutraliserar elementens horisontella skarvar. Vertikala elementskarvar markerar en fasadförhöjning som betonar trapphusens vertikalitet. Sockelvåningen markeras dels genom de förhöjda lägenheterna i den norra delen dels genom förråd som
ger en avvikande fönstersättning. Vid balkonger och trapphus kompletteras med avvikande
mer ”taktila” material.
Mot gården, vars huskroppar är mer modulerade, utföres fasaderna med släta element i ljus
kulör. Komplementbyggnader på gården utföres i ljust målat trä.

Fasad mot Flygfältsvägen

Fasad mot Kalvshällavägen

Byggnaderna utföres med pulpettak som lutar mot gården. Ventilationen sker genom centralaggregat som är till hälften inbäddade i takfallet. Vardera husdelen har en trappa uppdragen
för access till taket, där aggregaten servas ovanifrån. Taken belägges med gråfärgad papp.
Ikanos energihuskoncept bygger bland annat på smarta lösningar i byggsystemet. Exempelvis
består betongelementen av tätare konstruktion som i kombination med uppvärmningssystemet ger en lägre energiförbrukning. Ikano tillämpar även energisnåla lösningar när det gäller
val av logistik- och transportlösningar som minimerar koldioxidutsläppen. Lägenheterna får
yteffektiva lösningar och individuell mätning av vatten och värme. Studier pågår av effektiva
detaljlösningar. Fokus ligger på längsiktig förvaltning och ett livscykelperspektiv.

Fasaddetalj entré
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Kvarter 12
Byggherre är Veidekke AB genom Annika Lundström, arkitekt är Håkan Björk, Krook &
Tjäder.
Arkitekten beskriver:
Kvarter nr 12 är ett oregelbundet format kvarter
som i väster gränsar till Parkvägen, i söder till
Flygfältsvägen och i öster till Karlslundsvägen.
Kvarteret föreslås bebyggas med flerbostadshus
runt en gemensam gård i kvarterets södra del,
och en solitär i norr mot det angränsande torget.
Vid Parkvägen planeras entrén till ett garage som
har ca 100 platser.
Garaget är tänkt som nedgrävt en halv våning
under mark vilket skulle ge en golvnivå för
våning 1 som ligger ca en och en halv meter
över trottoaren. En sådan lösning ger en förhöjd
boendekvalitet för de lägenheter längst ned som
gränsar direkt mot gatan. I söder har husen
förgårdmark mot Flygfältsvägen. De flesta
lägenheter i bottenvåning planeras med terrass
mot gård eller förgårdsmark.
På gården kan man placera gårdshus med innehåll som miljörum, cykelparkering mm. Tillsammans med husens förkroppningar skapar sådana
tillägg en rad mindre mer intima gårdsrum.
Grönytefaktorn för kvarteret är ca 0,5.

Fasad mot Flygfältsvägen

Bostadshusen är i skissen uppbyggda av en basenhet i form av en trespännare med två genomgående lägenheter och en lägenhet i en förkroppning mot gården. Fastighetens hörn och
oregelbundna form ger att basenheten kompletteras med anpassade lösningar. Byggnaderna
är i fyra våningar med en indragen femte våning mot söder, öster och norr. Mot väster är
den tänkta byggnadshöjden fyra våningar för att ge ett större ljusinfall på gården. Den visade
utformningen medger en flexibel lägenhetsfördelning mellan främst 3 r.o.k. och 4 r.o.k. Entréerna planeras vara genomgående i gatuplan, innehålla dagsljus och utformas som vertikala
element med tydlig markering i fasaden.
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Fasad mot Parkvägen

Fasaderna avses vara uppbyggda av prefabricerade betongelement. Skillnad i kulör och i
förekomst av balkonger beroende på väderstreck kan ge en naturlig variation runt kvarteret.
Elementen är tänkta med en ytbehandling som neutraliserar elementens horisontella skarvar
och med vertikala elementskarvar som markörer av en fasadförhöjning som betonar trapphusens vertikalitet. Sockelvåningen är i illustrationen markerad genom de förhöjda lägenheterna i
de södra, östra och västra huskropparna.
Solitärbyggnaden ämnas ha en utformning med en varierad balkongplacering som möjliggör
vertikala tvåvåningsmotiv i fönsterpartier. Den visade utformningen av balkonger och taklist
ger byggnaden ett mjukt och uttrycksfullt formspråk.

Solitär mot torget
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VERKSAMHETSKVARTEREN
Verksamhetskvarter A
Byggherre: ICA Fastigheter Sverige AB, Arkitekt: Ågrenkonsult

Perspektiv från Barkarbyvägen

ICA/arkitekten beskriver:
ICA AB planerar att etablera en ICA Kvantumbutik i anslutning till Barkarby handelsplats och
Barkarbystaden, som är kommunens stora utbyggnadsområde för bostäder och arbetsplatser.
Affärsläget är beläget trafikorienterat i området med en framtida god access för alla färdsätt.
Ågrenkonsult har erhållit ICA fastigheters uppdrag att ge förslag till kommersiellt koncept
avseende detaljhandelsutbud och övrig service.
Butiken har som första storbutik i Barkarbyområdet ett förväntat stort upptagningsområde
utanför Barkarbystaden vilket sannolikt ger en hög initial omsättningsnivå och därmed en hög
servicenivå till invånarna i Barkarbystaden. I plan 0 utmed Barkarbyvägen lokaliseras i första
hand verksamheter som banker, mäklare, restauranger, kemtvätt, gym/friskvård, hälsa/skönhet, tandläkare, skrädderi, pub och fast food. I plan 1 finns ett butiksutbud som kompletterar
ICA Kvantum, främst lokala aktörer men med inslag av kedjor, hälsokost, mobiltelefon, mode,
restauranger, speciallivs, hemtextil, skor, blommor, optiker och presenter.
”Barkarby city” är en vision om en livfull mötesplats i staden.
Kvarteret är lokaliserat mellan den befintliga handelsplatsen och den nya stadsdelen Barkarbystaden. Centralt placerad utgör kvarteret en övergång från stor volymhandel till urban cityhandel men utgör även en viktig geografisk koppling i området, då tomten lutar ner mot det nya
stortorget och den nya stadsdelen.
Kvarteret är uppbyggt med större byggnadsvolymer ut mot bostadsbebyggelsen och med en
mer öppen karaktär mot befintlig bebyggelse. Skalan på byggnadskropparna möter sin omgivning med likvärdiga höjder. Kvarteret är omgärdat av fem olika vägar med skiftande bredder,
varierande höjdskillnader och varierande trafikintensitet.
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Fasad mot Barkarbyvägen

Fasadutsnitt mot markparkering och Herrestavägen

Då omgivningen är av skiftande karaktär har detta fått påverka gestaltningen av kvarteret.
Grundstommen utgörs av en större byggvolym som längs med sidan mot torget är tre våningar hög och i sin utbredning in mot mitten av kvarteret endast blir en våning hög beroende
på topografin.
För att hålla en tydlig kontakt med staden inbjuder kvarteret besökare att röra sig enkelt från
det stora torget till den centralt placerade handelsytan med en bred och inbjudande trappa.
Trappan markeras tydligt med en öppning i fasaden. För att berika stråket och tillföra funktioner finns här strategiskt placerade butiker.
I kanten av markparkeringen står en solitär asymmetrisk svart-grå byggnad som i sin tur vetter
direkt mot den befintliga handelsstaden. Solitären skapar tillsammans med de övriga byggnaderna ett sammanhållet stadsrum runt parkeringen.
Parkering i garaget ligger under mark, utnyttjar topografin och ger kunderna en bekväm miljö
med enkel access till ICA-butiken och övriga butiker.
I Barkarby city kan man både handla, umgås och ta del av det folkliv som uppstår här. Barkarby city är en centralt placerad kommunikativ mötesplats som är berikande för kopplingen
mellan befintlig och ny stad.

Fasaddetalj mot Barkarbyvägen
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Verksamhetskvarter B
Byggherre: TK Development AB genom Piotr Nowak, Arkitekter är James Martin och Peter
Henriksson, ÅWL Arkitekter

Vy över kvarteret från Barkarbyvägen

TK Development/Arkitekten beskriver:
Barkarby Gate fungerar som en länk mellan bostadskvarteren i Barkarbystaden och
bebyggelsen kring Enköpingsvägen och Herrestavägen. Mot bostadsbebyggelsen ansluter de
nya byggnaderna med en skala och variation i hushöjder som förstärker stadsmässigheten. Hit
förläggs småskalig butikshandel och verksamheter. Hörnen betonas som mötesplatser med
caféer och mitt i kvarteret finns en passage så att fotgängare lätt når handelsplatsen.
Mot bebyggelsen vid Enköpingsvägen
och Herrestavägen blir den snäckformade
byggnaden vid rondellen en tydlig annonsering av området. Byggnaderna längs
dessa vägar skapar ett väldefinierat rum
och en stadsmässighet även åt detta håll.
För att skapa liv i de stora volymerna läggs
mycket kraft på utformningen och dispositionen av de olika entréerna. Området
framför handelsplatsen planeras med
generösa grönytor för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Byggnaderna ges en omsorgsfull och sammanhållen arkitektonisk gestaltning men
med tydligt markerade och individuellt
anpassade entrépartier. De fyra huskropparna skapar en tydlig kvartersstruktur
samtidigt som den snäckformade byggnaden skapar en rörelse i arkitekturen och
ger en spännande dynamik. Byggnadernas
ena sida utgör ett naturligt bullerskydd
mot E18 och fasadernas exponerade läge
gör att första intrycket för många bilburna

Situationsplan
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besökare ges här. Det är också viktigt att välja material som åldras på ett estetiskt tilltalande
sätt så att handelsbyggnaderna behåller ett attraktivt utseende under långtid.
Barkarbyvägen kommer att utgöra ett huvudstråk i den nya stadsdelen. Läget blir utmärkt för t
ex. caféverksamhet, ”fitness”, mindre restauranger, frisör-och skönhetsvård samt små inspirations- och inredningsbutiker.

Vy över kvarteret från Herrestavägen

För att sammanlänka området med bostäderna på andra sidan Barkarbyvägen kommer byggnaderna utföras i tre plan där det tredje planet företrädesvis är ett verksamhets/ kontorsplan.
Eventuellt skulle det här kunna bli aktuellt med att förlägga någon form av utbildningsverksamhet.
För uppvärmning kommer inkoppling att ske till fjärrvärmesystemet och uppvärmningen sker
sedan via ventilationen. Fasader och glaspartier med höga U-värden minskar värmebehovet ytterligare samt gynnar miljön och sänker driftskostnaderna, vilket är ett led i TK Developments
avsikt att miljöcertifiera samtliga byggnader.
Dagvattnet omhändertas lokalt på området och sker i
möjligaste mån i synliga infiltrationsbäddar. Fördröjningseffekter för dagvatten skapas genom fördröjningsmagasin. Dagvatten från körytor renas genom
olje- och fettavskiljare som placeras under körytorna.
Dagvatten från parkeringar och takytor fördröjs och
avskiljs från olja och fett innan de kopplas till anslutningspunkt för dagvatten med ambitionen att kunna
tillföras befintliga vattendrag som Bällstaån utan att
försämra vattenkvalitén i densamma. Byggnaderna
utgör dessutom ett bullerskydd från E18 gentemot
det blivande bostadsområdet.

Sedumtak

Handelskvarter C
Byggherre: ingen byggherre är utsedd än
Disposition och gestaltning ska följa krav och riktlinjer i miljö- och gestaltnigsprogrammet och
redovisas i samband med ramavtalets godkännande.
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Verksamhetskvarter D
Byggherre: Decathlon Sverige AB, Arkitekt: Hallenius-Bergelin Arkitekter

Perspektiv från Enköpingsvägen

Decathlon/Arkitekten beskriver:
Decathlon Sverige AB har presenterat ett förslag till etablering av ett heltäckande sportvaruhus
och aktivitetsområde för en bred publik i Barkarbystaden och handelsområde. Byggnaden är
placerad i en grön omgivning i anslutning till Kalvshälla backe vilket ger Decathlons koncept
möjlighet att etablera handel i symbios med naturområdet.
Byggnationen planeras med fasader i direkt anslutning till Viksjöleden och Enköpingsvägen
med syfte att förstärka en stadslik karaktär vid entrén till Barkarbystaden.

Perspektiv från Herrestarondellen

Området skall vara en inbjudande mötesplats för handel och aktiviteter för boende i närområdet samt resande från längre avstånd. Tillgänglighet via cykelvägar förstärker utnyttjandet
av aktiviteter för boende i närområdet. Decathlons koncept ämnar ta tillvara på de stora
grönytorna och har ambitionen att skapa miljöer för besökande att upptäcka nya idrotter och
aktiviteter i samt ge möjlighet att på ett enkelt sätt kunna testa utrustning i samband med
handel.
Dessa förutsättningar möjliggör även genomförandet av event för skolor och föreningar som
kan använda platsen som en samlingspunkt för sportiga utbyten.
Byggnaden är en pelarkonstruktion med parkeringsmöjligheter under butiksytan. Detta
medför skapandet av en större ballkongvåning med lekplatser för de allra yngsta besökarna i
anknytning till lättare hälsosam serviceverksamhet.
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Fasaderna består till största delen av putsade ytor i vit kulör. Vissa fasader har en kombination av större ytor av fasadglas/glas, för att skapa spännande transparanta delar och bryta ner
volymen. Balkongen vid huvudentrén utförs med räcke av glas. Plåtarbeten utförs i zinkplåt.
Parkeringsytor förses med träd och plantering för att skapa en samklang med naturmarken i
fastighetens höjdrygg.

Fasad mot söder

Kontorskvarter E
Byggherre: ingen byggherre är utsedd än
Disposition och gestaltning ska följa krav och riktlinjer i miljö- och gestaltnigsprogrammet och
redovisas i samband med ramavtalets godkännande.
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FÖRSKOLA/SKOLA/KULTUR/FRITID
Byggherre är Järfälla kommun, Arkitekter är Stefan Östman och Lars Olausson, Liljewall
Arkitekter

Vy över kvarteret från söder

Arkitekten beskriver:
Kvarteret där skolan placeras är en av Barkarbystadens målpunkter. Kvarteret avslutar den
viktiga Kalvshällavägen och skolbyggnaden utgör ett fondmotiv bakom det nya trekantiga
torget, Lilla torget. Det blir också viktigt att, på ett tydligt sätt, lotsa besökande vidare in i
kvarteret och aktivitetsparken. Tomten bör bebyggas på ett sätt som gör det möjligt att dels få
en högre del av den nya skolan i fonden för Kalvshällavägen och samtidigt visa upp en del av
den grönskande gården.
Vi har ansett det vara viktigt att aktivera Lilla
torget med en tydlig entré till byggnaden där
alla de för stadsdelen viktiga funktionerna
visas för besökaren. Kvarterets yttre miljö
utgör en samverkande helhet med bebyggelsen. Byggnaden är placerad i den övre delen
av tomten för att rama in kvarteret och få bra
ljud- och ljusförhållanden.
Skolgården ligger delvis rumsligt skyddad,
omsluten av skolbyggnaden. Här finns ytor
för samvaro och lek av olika typer. Skolgården sträcker sig över hela södra delen
av kvarteret så det finns gott om miljöer av
olika karaktär, för olika åldrar, behov och
situationer. Förskolegården utgör en särskild
skyddad miljö omgärdad av byggnaden i öster
och skogskullen i söder.
Landskapet höjer sig från gatunivå via de
olika sportytorna som ligger på något högre
nivåer upp till den högsta nivån - ekkullen
som ligger på ett parkeringsdäck.

Situationsplan
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Landskapet med sina ekar utgör då en visuell fond för den centrala axeln i staden. Skolbyggnaden fortsätter den topografiska rörelsen och utgörs av en volym som växer i takt med behovet
av en högre takhöjd. Alla funktioner placeras i samma byggnad då det sparar energi och samlar
funktionerna på ett tydligt sätt.
Fasaden består av en träkonstruktion som bildar ett karakteristiskt mönster likt ett
korsvirkeshus. Glaslameller skyddar konstruktionen och ger byggnaden en skiftande karaktär
i dagsljus och upplyst kvällstid. Materialens samspel där “korsvirkeskonstruktionen” anas
bakom en modern frostad glashinna är ett uttryck för en skola i vår tid och en anspelan på
platsens historia. De delar av konstruktionen som går utanför glasets inramning är av stål och
målade i en stark kulör. Varje funktion inne i byggnaden har sin färgkod och detta uttrycks
i fasaden genom att fönstrens tydliga karmar är målade likt insidans funktion och sticker ut
genom glasfasaden.

Vy från Lilla torget

Utöver att vara skola och förskola på dagtid kommer många aktiviteter att ske här på andra
tider. I anslutning till den offentliga torgbildningen och det centrala stadsrummet finns skolans
huvudentré som leder elever och andra besökare in till det samlande entré-/innertorget där
man direkt når de mer publika delarna av byggnaden såsom bibliotek med reception, matsal
och kök samt sporthall. Entrétorget har en stor rumsvolym i 3 våningar och har plats för
utställningar och en caféyta med servering. Idrottshallen kommer att vara en social knutpunkt
på tidiga morgnar och kvällar för idrottsaktiviteter och kulturella evenemang.
En sammanhållen takyta och att funktionerna är samlade i en god geometrisk
volym ger förutsättningar för ett energieffektivt hus. Byggnadens form och
byggnadselementens tekniska utformning
möjliggör att skolan kan utföras som ett
passivhus. Fasadglaset utanför klimatskalet
har en värmeutjämnande effekt. Solceller, av s k tunnfilmsteknik kan placeras
på glaslamelerna och ge byggnaden ett
tillskott av energivilket innebär att byggnaden också kan bli ett nollenergihus.
Perspektiv över det interiöra entrétorget
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