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INLEDNING
Ett kvalitetsprogram är ett dokument som 
upprättas av kommunen för att samordna 
och kvalitetssäkra kvartersbebyggelse 
och dess samspel med den yttre miljöns 
utformning och funktion. Avsikten med 
ett kvalitetsprogram är att lägga fast en 
kvalitetsnivå för de enskilda byggprojekten 
på kvartersmark och säkerställa ett väl 
genomtänkt möte med intilliggande kvarter 
och allmän platsmark. 
Det här kvalitetsprogrammet utgör ett 
komplement till detaljplanen för Ormbacka 
B. Programmet ger en fördjupad bild av 
de kvaliteter som ska eftersträvas inom 
detaljplaneområdet samt hur en god 
miljöanpassning ska erhållas. 
Genom att tidigt klargöra kommunens 
ambitioner för utformning av 
kvartersbebyggelse och dess möte med 
allmän plats ökar möjligheten att säkerställa 
kvaliteten vid genomförandet. 
Kommunen äger kvartersmark som kommer 
att markanvisas inom planområdet. I de 
markanvisningsavtal som kommunen 
kommer att teckna förbinder sig respektive 
byggaktör att följa kvalitetsprogrammet.

strategier, varje strategi innehåller ett antal 
mål. Vid respektive avsnitt följer sedan en 
fördjupande text för att uppnå målen. 
Till respektive avsnitt som avser 
kvartersmark finns ett antal krav 
sammanställda i en checklista tillhörande 
kvalitetsprogrammet. Checklistan för 
kvartersmark ska användas som ett verktyg 
för att säkerställa att krav som är ställda 
i kvalitetsprogrammet är uppfyllda inför 
markanvisning och bygglovsansökan 
samt vid uppföljning av genomförande 
av bebyggelsen. Byggherren fyller i 
checklistan i samband med markanvisning  
och kommunen gör en avstämning mot 
checklistan. Uppföljning sker kontinuerligt 
genom den följande processen fram till 
färdigt kvarter. 
Inom ramarna för angiven kvalitetsnivå kan 
mindre förändringar göras om det kan ske 
med bibehållen eller högre kvalitet.

Syfte
Kvalitetsprogrammet redovisar kommunens 
ambitionsnivå inom detaljplanen för 
Ormbacka B. Kvalitetsprogrammets 
syfte är att utgöra underlag för reglering 
av kommunens minimikrav vid 
markförsäljning, som ett komplement 
till detaljplanens bestämmelser. 
Kvalitetsprogrammet beskriver områdets 
tänkta karaktär och stadsmiljökvaliteter och 
skapar en bild som kan kommuniceras med 
exploatörer och allmänhet. 

Giltighet och tillämpning
Kvalitetsprogrammet godkänns av 
styrgruppen inom kommunen och beslutas 
av kommunstyrelsen i samband med 
markanvisning. Programmet tillämpas 
vid markanvisning och försäljning av 
kommunal kvartersmark. Programmet utgör 
underlag för byggherrarnas projektering 
och ansökan om bygglov. Programmet tar 
även upp den övergripande utformningen 
av allmän plats som ett underlag för 
projekteringsförutsättningar.
Programmet har en övergripande vision om 
hur miljön inom detaljplan för Ormbacka B 
ska upplevas. Visionen är nedbruten i fyra 
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METODER

Byggherrens egenkontroll 
Byggherren ska beskriva, utföra, 
dokumentera och redovisa egenkontroll 
för att säkra efterlevnad av kraven enligt 
kvalitetsprogrammet med tillhörande 
checklista. Checklistan redovisar vilka 
krav som ställs i olika skeden. Avvikelser 
från kraven i checklistan ska dokumenteras 
med motivering och förslag till åtgärd eller 
alternativ lösning. Innan avvikelsen utförs 
ska den godkännas alternativt avslås av 
kommunen. 

Förvaltningsskede
För att upprätthålla standard och krav i 
förvaltningsprocessen ansvarar byggherren 
för att de dokument som tas fram enligt 
kvalitetsprogrammet och checklistan 
överlämnas till fastighetsägaren/
fastighetsförvaltaren.

Miljösäkring
På marknaden idag finns ett flertal 
tredjepartscertifieringssystem för 
byggnaders egenskaper, energianvändning 
och byggprocessen. Byggherren ska vid 
markanvisning välja och redovisa ett 

tredjepartscertifieringssystem som lägst ska 
motsvara Miljöbyggnad Silver. 
Inför inlämning av bygglov ska 
byggherren redovisa hur byggnaden 
kan komma att uppfylla kraven i valt 
tredjepartscertifieringssystem samt redovisa 
hur krav och dokumentation förs vidare 
under bygg- och förvaltningsprocessen. 
Inför slutbesked ska byggherren redovisa 
att byggnaden uppfyller kraven i valt 
tredjepartscertifieringssystem samt att 
dokumentation av certifieringshandlingar 
samt handlingar/verifikat för möjlig 
verifiering av certifiering har överlämnats till 
fastighetsägaren/förvaltaren. 
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VISION
Ormbacka etapp B utgör ett bylandskap kopplat till platsens traditioner av odling, trädgårdsmästerier och rekreation.  

Blandad bebyggelse i mänsklig skala samlas mot Ormbackavägen och det centrala torget. 
Ormbacka by utgör ett alternativ till mer urbana miljöer men drar nytta av de urbana fördelarna.

Strategier

Det hållbara 
bylandskapet

Det produktiva 
bylandskapet

Det kulturhistoriska 
bylandskapet

Det rekreativa 
bylandskapet

1. Centralt regionalt 
cykelstråk samt närhet 
till buss och t-bana ger 
alternativ till bilanvändning

2. Synlig dagvattenhantering, 
gröna stråk och grönska på 
kvartersmark

3. Klimatsmart bebyggelse 
med smarta energilösningar

4. Lokala odlingar 
utgör även sociala 
mötesplatser 

5. Natur, ängar och 
brynzoner främjar 
biologisk mångfald

6. Trädgårdar och gårdsrum 
hålls gröna med träd och 
buskar

7. De historiska 
rörelsestråken synliggörs 
genom sockenväg och 
gränssten

8. Kulturmiljöer och 
fornlämningar 
tillgängliggörs som en 
levande del av områdets 
historia

9. Trädgårdsmästerierna 
bevaras i områdets 
struktur och den 
kvarvarande 
verksamheten

10. Boende har möjlighet till 
att vara fysiskt aktiva i 
naturliga miljöer året runt

11. Tillgängliga ängsmarker, 
parker och skog ger 
utflyktsmöjligheter för alla 
åldrar

12. Upplandsleden förbinder 
Ormbacka med 
naturreservat och andra 
rekreationsområden
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GESTALTNINGSPRINCIPER
Bebyggelsen i Ormbacka by ska föra 
platsens traditioner och kultur vidare. Husen 
ska präglas av samtidens och framtidens 
arkitektur i möte med det historiska 
landskapet. Kvaliteterna i avvägningen av 
proportioner, material, kulör och detaljer 
binder samman det i övrigt variationsrika 
området. 

Volymer och skalor
Bebyggelsen i Ormbacka by utgår ifrån en 
låg till en medeltät exploatering. Skalan 
ska vara greppbar och mänsklig. Även om 
läget är nära urbana och centrala delar så 
präglas området av en småskalighet. De 
högre byggnaderna är orienterade mot 
Ormbackavägen och Växthusvägen. Mot 
bygatorna och Veddestabäcken trappar 
bebyggelsen ner i skala.

Småhusbebyggelse
Den mest småskaliga bebyggelsen består av 
fristående småhus (en- och tvåbostadshus) 
i upp till två våningar. Skalan är anpassad 
efter villabebyggelsen som funnits i 
området.

Småhusbebyggelse
Småskalig bebyggelse
Mellantät bebyggelse
Tätare bebyggelse
Privat verksamhet
O�entlig verksamhet
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Småskalig bebyggelse med  
småhus och radhus
Här möjliggörs en variation i den småskaliga 
bebyggelsen genom att tillföra möjlighet till 
radhus. Kvarteren blir något tätare eftersom 
fastighetsstorlekarna kan vara mindre. För 
att inte skapa stora monotona kroppar bryts 
radhuslängorna av, det kan vara upp till sex 
radhus sammanbyggda i en länga. Radhusen 
får gärna förskjutas mot varandra så att 
de individuella delarna uppfattas tydligt. 
Kvarteren kan ha en variation av småhus och 
radhus.

Mellantät bebyggelse med  
flerbostadshus, radhus och  
parhus
I vissa områden har det bedömts lämpligt 
med en större variation av vad som kan 
byggas. Det småskaliga tillåts växa, radhus 
och parhus kan ha upp till tre våningar. 
Det finns även möjlighet till inslag av 
småskaliga flerbostadshus. Volymerna 
för flerbostadshusen ska anpassas till 
omgivningarna och begränsas därför i sitt 
fotavtryck. 

Tätare bebyggelse med  
flerbostadshus och verksamheter
Den tätare bebyggelsen vänder sig mot 
Växthusvägen med sammankopplade 
lameller i upp till tre våningar. Bebyggelsen 
på andra sidan Växthusvägen utgörs av 
kedjehus i två våningar och växthus i 
motsvarande höjd, därför är det viktigt att 
mötet blir genomarbetat och skapar en god 
helhet. Bebyggelsen ska inte upplevas som 
hög och monoton, utan avdramatiseras.
På norra sidan av Ormbacka torg 
möjliggörs punkthus eller sammankopplade 
flerbostadshus i upp till tre våningar med 
verksamheter i bottenvåningen mot torget. 
Här ska bebyggelsen ligga i kant med torget. 

Längor med vertikala och kulörta indelningar Variation i våningsantal och gestaltning i 
radhuslänga. Silverdal, Sollentuna
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Fasader
Fasadernas färgsättning och materialens 
kulörverkan ska presenteras i en tydlig 
gestaltningsidé. Gestaltningsidén ska ta 
avstamp i kvarterets läge och redovisa ett 
väl genomtänkt möte med närliggande 
bebyggelse och allmän platsmark. Det är 
viktigt med goda måttproportioner och en 
genomtänkt placering av upplevelsemässigt 
tunga och lätta samt ljusa och mörka 
fasadpartier. Fasader och reliefer får inte 
upplevas som skarpt svarta eller vita. 
Elementfogar och skarvar ska inte kunna 
uppfattas av förbipasserande.

Fristående småhus
För fristående småhus ska fasaderna vara 
enhetligt färgsatta. Vid uppbyggnad av flera 
småhus i en grupp av samma byggherre ska 
färgsättning och/eller materialverkan variera, 
så att området harmoniserar samtidigt som 
varje hus har en inviduell identitet.

Radhus
De individuella radhusen i en länga ska 
variera i kulör så att varje radhusdel får en 
individuell identitet i längan. Kulörerna ska 
harmonisera, exempelvis genom väl vald 
kontrastverkan eller färgskalor. 

Flerbostadshus och verksamheter
Byggnader med fasadlängder som överstiger 
20 meter, företrädesvis mot Växthusvägen 
och Ormbackavägen, ska utformas med 
gestaltningsmässigt åtskiljbara enheter 
som bryter ner skalan, till exempel 
genom vertikal indelning, reliefverkan, 
volymförskjutning eller materialverkan.
Verksamhetslokaler mot torget ska förses 
med glasade skyltfönster.
Material och strukturer i portar, 
fönsteromfattningar och balkonger ska 
utföras med omsorg om detaljer.
Tekniska installationer i fasad mot allmän 
plats, exempelvis ventilationsgaller, 
utformas som en del av byggnadens fasad 
eller arkitektoniska uttryck. 

Radhuslänga med varma färgskalor 
Spånga, Stockholm

Flerbostadshus där kulörer och gestaltning bryter 
ner skalan. Ärvinge i Kista, Stockholm.

Radhuslänga med indrag och förskjutningar 
Helsingborg
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Tak
Taken ska utformas omsorgsfullt som 
en del av byggnadens gestaltning och 
funktion. De kan även användas för att 
bryta ner byggnadens skala. De kan vara 
karakteristiskt gestaltade och därigenom 
bidra till att stärka byggnadens identitet i 
bylandskapet. Eventuell takfot ska utformas 
med särskild arkitektonisk omsorg. 
Området har präglats av byggnader 
med sadeltak, och växthusen har haft 
gavelfasaderna mot Ormbackavägen där 
sadeltaken bildat en ”sågtand”. Delar av 
området, vid Ormbackavägen, har därför 
bestämmelser om taklutningar för att 
åstadkomma sadeltak med gavelfasader 
orienterade mot vägen. Resterande delar får 
ha en större variation av tak.

Tak med lägre lutning ska förses med 
vegetation.Takytor kan med fördel 
användas för fördröjning av dagvatten, 
solenergianläggningar, terrasser, plats för 
växtodling eller för att gynna den biologiska 
mångfalden. 
Installationer och funktioner på 
flerbostadshus, som ventilation, fläktar, 
hissmaskinrum med mera, ska integreras 
som delar i taklandskapets gestaltning, 
exempelvis under sadeltak eller i de högre 
delarna av pulpettak. De ska inte vara 
synliga från Ormbackavägen.

”Sågtand” av sadeltak mot Ormbackavägen Sedumtak med fördröjning 
Malmö

”Sågtand” som bidrar till synlig uppdelning av fasad 
Stadsradhus, Västra hamnen, Malmö
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Balkonger
Balkonger ska utgöra en del av byggnadens 
arkitektur och utformas med särskild 
arkitektonisk omsorg. Eventuella 
inglasningar av balkonger ska vara enhetliga 
inom kvarteret och utan metallprofiler. Tak 
och balkongfronter ska vara utformade så 
att byggnadens arkitektoniska uttryck inte 
påverkas negativt av en eventuell inglasning.
Balkonger ska ses som en del av 
byggnadskroppen och placeras på ett 
respektfullt avstånd från övrig bebyggelse 
och allmän plats.

Gårdar och grönska
Utrymme för dagvattenhantering ska 
finnas. Marken ska i huvudsak vara 
genomsläpplig för att öka infiltrationen. 
Delar av planområdet har sämre naturlig 
infiltrationsmöjligheter på grund av lermark, 
där kan andra lösningar bli nödvändiga. 
Möjlighet till bevattning ska finnas på 
gårdarna, med fördel samlas dagvatten in för 
lokal bevattning. 
Gårdsmiljön ska utformas så att växtligheten 
ges gynnsamma förutsättningar. 
Vegetationen ska följa årstidsväxlingar 
med inslag av nektarväxter som möjliggör 
biologisk mångfald under större del av året. 
Kommunens riktlinjer för grönytefaktor ska 
följas. I kvarter där flera användningssätt 
samsas på samma gård ska delarna av 
gården uppfylla respektive grönytefaktor. 

Avgränsning
Privat kvartersmark ska tydligt avgränsas 
mot park- och naturmark med staket, 
stängsel, låga murar eller motsvarande så att 
den allmänna platsen inte privatiseras eller 
påverkas negativt. Avgränsningen får inte 
innebära stora ingrepp i terrängen, höjning 
av mark eller riskera att fornlämningar, 

naturliga eller kulturhistoriska värden 
skadas. Avgränsningen planeras i samråd 
mellan fastighetsägare och kommunen. 
Avgränsningar mot fornlämningsområde 
ska även samrådas med Länsstyrelsen, det 
kan komma att krävas tillstånd för åtgärden 
enligt Kulturmiljölagen. Se mer under 
avsnitt om Fornlämningar.

Dag- och skyfallsvatten
Kommunens riktlinjer för 
dagvattenhantering ska följas. 
Dagvatten ska fördröjas på kvartersmark. 
Lämpligast är genom naturlig infiltration 
genom att marken hålls genomsläpplig och 
grön. Träd och buskar fördröjer vattnet 
längre. 
Ledningsnätet är inte dimensionerat för 
skyfallsvatten, vilket utgörs av regnmängder 
över 30 års återkomsttid. Skyfallsvatten 
ska kunna ledas av ytledes eller genom 
annan lösning till allmän plats och allmänna 
skyfallsanläggningar för att motverka att 
gården översvämmas.
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ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Förskole- och skolmiljö
I detaljplanen finns ett kvarter avsatt 
som möjliggör förskola, grundskola och 
fritidsgård, men även äldreboende och 
bostäder. Det är viktigt att tillse att barnen 
kan ta sig till och från förskola och skola på 
ett säkert sätt.
Placering av förskola och skola inom 
kvarteret samt gårdarna ska göras utifrån 
kommunens Lek- och aktivitetsplan. 
Det finns stora samordningsfördelar om 
friytorna delas upp i zoner, där vissa zoner 
har ett enskilt användningssätt för förskola 
och vissa kan samnyttjas mellan förskola, 
skola och eventuellt äldreboende. Zonerna 
ska kunna avskiljas på ett säkert sätt. 

Parkering
Parkeringsbehovet för att parkera bilar 
och cyklar inom kvarteren ska lösas enligt 
kommunens parkeringsnorm. Parkering 
för boende och besökare till verksamheter 
i kvarteren anordnas på kvartersmark. 
Begränsad kantstensparkering finns på 
allmän plats som är avsedd för besökare till 
torg, skola eller odlingslotter.

Garage
Inom vissa kvarter är det lämplig att 
bilparkering på kvartersmark sker i garage. 
Minst 10 % av bilparkeringsplatserna inom 
kvartersmark förses med laddstationer för 
elbilar. För parkeringar med mindre än 20 
parkeringsplatser ska det finnas minst två 
platser med laddstation.
Garageplatser ska utformas och 
dimensioneras för att inte omöjliggöra 
en framtida omvandling till platser med 
laddstation. Dokumentation som redovisar 
detta ska överlämnas till fastighetsägaren. 
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Odlingslotter
Mot ängsmarken finns tre grupper av 
odlingslotter med en sammanlagd areal 
på ca 5 700 m2, varav ca 5 400 m2 utgörs 
av mark betecknad med punktprickning. 
Odlingslotterna ska vara obebyggda. I 
anslutning till gata är det möjligt med 
gemensamt förråd om högst 50 m2 och 
biluppställning. Mot ängsmarkerna ska 
odlingslotterna avgränsas av staket.
Odlingslotternas uppdelning och specifika 
användningssätt bestäms genom arrendeavtal 
med odlingslottsföreningen och de avtal som 
föreningen i sin tur har med sina hyresgäster. 

Grupp A närmast Ormbackavägen har en 
odlingsbar yta om strax under 680 m2. 
Denna del är tänkt att ha ett öppet uttryck 
med småskaliga lotter med lågväxande 
vegetation och bärbuskar, men utan träd. 
Grupp B, direkt norr om grupp A, har en yta 
om drygt 1720 m2. Denna bör ha ett öppet 
uttryck med lågväxande vegetation och 
bärbuskar, men utan träd. 
Grupp C, närmare skolan, har en yta om 
drygt 3000 m2. Här är det lämpligt att även 
ha fruktträd och inslag av större lotter.
Sammantaget kan det bli upp till 75 lotter 
beroende på storlek och form.

Lokalklimat

Lokalt buller
Byggnader ska utformas så att en god 
ljudmiljö skapas genom medveten placering 
av parkering, angöring och eventuella 
lastintag. Fläktar och andra installationer 
skapar lågfrekvent buller. Val och placering 
av fläktar och andra installationer ska göras 
med hänsyn till bullerspridning till boende 
och allmänhet. Skyddsåtgärder ska vidtas 
vid behov. 

Solförhållanden
Ljusförhållanden ska studeras och beaktas i 
planeringen och projekteringen av kvarteren. 
Solstudier ska redovisa ljusförhållanden för 
gårdsmiljön samt för intilliggande allmänna 
platser och kvarter. Där solstudierna 
indikerar dåliga ljusförhållanden ska 
ljusförhållanden redovisas för lägenheter 
i kvarteret i syfte att säkerställa att goda 
ljusförhållanden upprätthålls. 

B
C

A

Exempel på avgränsning mot ängsmark Grupper av odlingslotter
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Teknik och system

Material
Krav på material och produkter ska 
bygga på och säkerställas genom 
valt tredjepartscertifieringssystem. 
Klimatpåverkan vid produktion och 
transport av byggvaror ska redovisas och 
minskad klimatpåverkan säkerställas genom 
valt tredjepartscertifieringssystem.

Energisystem
Krav på energisystemet ska bygga 
på och säkerställas genom valt 
tredjepartscertifieringssystem. Övriga 
energikrav som anges nedan och som inte 
finns i valt tredjepartscertifieringssystem 
utvärderas enskilt.
Frikyla (i detta fall motsvarande bergvärme/
bergkyla) rekommenderas där det är möjligt 
för bostäder och lokaler med särskilt 
kylbehov.
Lämpliga delar av fasad eller tak ska 
dimensioneras och anpassas för att solceller 
ska kunna installeras i framtiden. Syftet är 
att till exempel gröna tak, gestaltning och 
konstruktioner inte ska utgöra hinder för 
framtida anläggning av solceller.

Avfall
Avfallshanteringen ska ske i enlighet 
med kommunens renhållningsordning 
samt tillämpningsanvisningar. Dessa 
utgörs av Järfälla kommuns avfallsplan, 
Järfälla kommuns föreskrifter samt Järfälla 
kommuns riktlinjer för avfallshantering.
Bestämmelser för till exempel 
utformning och dimensionering finns 
i avfallsföreskrifterna med tillhörande 
tillämpningsanvisningar, Järfälla kommuns 
riktlinjer för avfallshantering.
Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter 
regleras i kommunens lokala riktlinjer för 
fettavskiljare. 
Järfälla kommun förespråkar och arbetar 
för maskinell hantering av avfall. 
Avfallstransporter inom området bör 
minimeras. Avfall som uppkommer inom 
fastigheterna bör hanteras inom fastigheten.
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DET OFFENTLIGA RUMMET
Gator, torg och parker redovisas med 
beslutade namn och projekteringskod. 

Gator
Ormbackavägen utgör huvudstråket 
genom Ormbacka by. Ormbackavägen 
och Bautastensvägen kvarstår i sin 
ursprungliga sträckning och rustas upp. Det 
nya gatunätet följer de äldre teg-liknande 
fastighetsbildningarna med rötterna i 
plantskoleverksamheten på platsen. Tre av 
de lokala områdesgatorna utgör slingor in i 
bebyggelsekvarteren från Ormbackavägen. 
De kantas av gångvägar och diken dit 
dagvatten från de hårdgjorda trafikytorna 
leds. Dessa har ett smalare mått jämfört med 
Ormbackavägen. Placering av diken och 
gångbanor varierar beroende på gatornas 
lutning och användning.

Ormbackavägen (L 200)
Ormbackavägen är uppdelad i sträckor med 
särskilda förutsättningar. Norra sidan av 
Ormbackavägen har ett bredare GC-stråk 
som ingår i det regionala cykelstråket, 
medan södra sidan av Ormbackavägen har 
gångbanor som löper utmed nästan hela 
sträckan.

Del 1
Mellan Växthusvägen och torget kantas 
Ormbackavägen av träd på bägge sidor. 
Sträckan har ingen kantstensparkering på 
allmän plats.  På den södra sidan av sträckan 
finns gångbana samt regnväxtbäddar 
eller biofilter för att rena och fördröja 
vatten från de hårdgjorda trafikytorna. 
Infarterna till kvartersmarken på södra 
sidan behöver samlas för att inte försvåra 
dagvattenhanteringen. 

Del 2
På norra sidan integreras GC-stråket 
med torget, vid torget finns begränsad 
kantstensparkering som är avsedd för 
besökare under kort tid. På den södra sidan 
finns gångbana samt regnväxtbäddar och 
biofilter. Infarterna till kvartersmarken på 
södra sidan behöver samlas för att inte 
försvåra dagvattenhanteringen. 

Del 3
På norra sidan möter Ormbackavägen 
odlingslotterna och den öppna ängsmarken 
med ett svackdike som fördröjer och renar 
ytvatten från ängsmarkerna. På södra sidan 
finns dike och gångbana i anslutning till 
kvartersmarken. 

Del 4
På norra sidan möter Ormbackavägen den 
öppna ängsmarken och kvartersmarken runt 
Ormbacka torp och transformatorstationen. 
Möjligheten till diken är här begränsad på 
grund av huvudvattenledning och hällmark 
i dagen vid transformatorstationen. På 
södra sidan finns det ingen gångbana, 
gående hänvisas till GC-banan på norra 
sidan. Den södra sidan utgör lastzon för 
handelsträdgården och det finns en befintlig 
villa med en bred asfalterad infart mot 
Ormbackavägen. Hänsyn måste tas till dessa 
vid höjdsättning och utformning.

Del 5
På norra sidan möter vägen betesmark med 
ett dike. På södra sidan finns gångbana mot 
kvartersmark. Ormbackavägen ansluter här 
till sin fortsättning utanför planområdet.

Bautastensvägen (GC 220)
Denna är en del av det regionala gång- och 
cykelstråket mellan Viksjö och Veddesta. 
Vägen grenas mot Växthusvägen, där den 
ena delen går i en smal gångtunnel under 
Växthusvägen och den andra ansluter till 
Växthusvägen. Vägen kantas av diken. Vid 
ett snitt finns en gränssten som markerar 
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traktgränsen mellan Veddesta och Skälby. 
Gränsstenen har påverkat kvartersmarkens 
utbredning. Kommunen planerar att lyfta 
fram gränsstenen genom gestaltning av 
platsen, där vegetation och träd sparas så 
mycket som möjligt och det kan finnas 
möjlighet till sittplatser.

Idunslingan (gata 430)
Denna har tre delar: öster, norr och väster. 
Den östra delen utgår från Ormbackavägen i 
korsningen med Bautastensvägen, här är det 
viktigt med ett större upphöjt övergångsställe 
för GC mot torget och med breda gångbanor 
på bägge sidor av gatan då gatan ansluter till 
skola/förskola.  
Den norra delen är belägen på Norrvattens 
huvudvattenledning, varför uppbyggnad och 
diken måste hanteras försiktigt.  
Den västra delen möter Ormbackavägen mot 
torget och ska ha angöring för lastbil samt 
tankbil för tömning av fettavskiljare, mot 
odlingslotterna ska det finnas p-platser för 
besökare under kort tid. 

Ormbackagränd
Denna är en kvartersgata inom det sydöstra 
kvarteret närmast Växthusvägen som utgör 
huvudsaklig infart till kvarteret.

Brageslingan (gata 410)
Denna har tre delar med olika förutsättningar: 
öster, söder och väster. 
Den östra delen utgår från Ormbacka torg 
och kantas till öster av dike och gångbana, 
samt till väster av gångbana med täckt dike. 
Den södra delen har gångbana på norra 
sidan och dike på södra sidan. Då det finns 
möjlighet till radhus på den södra sidan som 
har sin enda infart från denna del är det viktigt 
att diket utformas för att fungera med många 
infarter.
Den västra delen angränsar mot 
handelsträdgården. Gångbanan på den västra 
sidan anpassas för handelsträdgårdens infart 
samt angöring för lastbilar vid lastkajen. 
Gångbanan tar slut vid Ormbackavägen där 
ett övergångsställe leder gående till GC-
banan på den norra sidan av Ormbackavägen.

Friggaslingan (del av gata 310)
Denna gata har två delar: öster och söder. 
Den östra delen utgår från Ormbackavägen 
med gångbana och dike på västra sidan. Vid 
den östra sidan finns en befintlig villa med en 
bred asfalterad infart. Hänsyn måste tas till 
denna vid höjdsättning och utformning.

Den södra delen har gångbana på norra sidan 
som fortsätter till Baldersvägen och ett dike 
på södra sidan.

Baldersvägen (del av gata 310)
Vägen ligger i planområdets västra kant, och 
går söderut från Ormbackavägen. Den är 
tänkt att fortsätta till kommande etapp söder 
om planområdet. Diket på den västra sidan 
ansluts till diket på Friggaslingan. På den 
östra sidan finns en gångbana som ansluter 
till Ormbackavägen.

Exempel på gestaltat dike mot kvarter 
Hyllie, Malmö

Svackdike mellan Ormbackavägen och ängen
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byggnaderna visar på en möblerbar zon. Vid 
torget finns möjlighet till cykelparkeringar. 
På torget finns inslag av konst, företrädesvis 
en fontänskupltur som uppmuntrar till lek 
och bidrar till en positiv ljudbild.
Södra delen av torget sammanlänkar 
GC-stråket från Bautastensvägen med 
fortsättningen av Ormbackavägen. Torgets 
GC.stråk kantas till söder av ett fåtal 
kantstensparkeringar avsedda för besökare. 
Trottoarer och parkeringsplatser har 
markbetongsten.

Parker och natur

Ormbackaskogen
Skogen bevaras i sin befintliga utsträckning, 
den kommer att fortsätta skötas och 
hanteras som tidigare. Det finns ett befintligt 
elljusspår som föreslås vara oförändrat. I 
sydöstra delen av skogen finns ett utegym 
i anslutning till elljusspåret. Idag betar 
får i Ormbackaskogens västra delar, 
kring fornlämningen med gravhögar, 
vilket håller undervegetationen låg. Mot 
ängsmarken och Ormbacka torp finns det 
idag avskärande diken. Dessa behöver 
skötas och i vissa sträckor kompletteras 
för att styra avrinningen av ytvatten till de 
diken som leder ner till Ormbackavägen och 
Bautastensvägen.
I anslutning till utegymmet finns det en 
parkeringsplats för besökare till gym och 
skog som nås från Växthusvägen.

Ängsmarken (”Ormbackaängen”)
För att bevara kulturlandskapets öppenhet 
behålls även parkmarken norr om 
Ormbackavägen som öppen ängsmark. 
Ängsmarken har inhägnade beteshagar 
i lämpliga delar, och slås i de delar som 
inte är inhägnade. Ängsmarkerna har 
odlingsrösen och fornlämningar i form 

Ormbacka torg
Torget ligger centralt och ska fungera som 
en samlingsplats för området. Bebyggelsen 
på norra sidan om torget har entréer 
från torget och verksamhetslokaler med 
möjlighet till uteserveringar. Torget är en 
grönskande plats med träd i hårdgjord yta. 
Träden ska förse den större ytan med viss 
skugga, men inte för nära bebyggelsens 
fasad så att det blir för mörkt och skuggigt. 
Träsoffor och sittgrupper är orienterade runt/
under träden och södervända så att man kan 
sitta i skugga under varma delar av året. 
Torgets beläggning ska ha inslag av 
natursten. Markbeläggningen närmast 

Exempel på sittbänk under träd i hårdgjord yta Får som betar i Ormbackaskogens västra delar
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av härdar och boplatslämningar. Mot 
Ormbackavägen och Bautastensvägen finns 
det diken som fördröjer och leder ytvattnet 
från ängsmarkerna vidare. 
Enkla åtgärder som sådd av blommor på 
de öppna markerna kan främja det visuella 
och bidra till att förstärka fjärilsbiotopen på 
platsen och bilda så kallade fjärilskorridorer. 

Beteshagarna
En del av ängsmarken är idag inhägnad 
med två större beteshagar, där det 
betar får. Hagarna ligger i nord-sydlig 
riktning i anslutning mot gravhögarna i 
Ormbackaskogen där undervegetationen 
också betas. Beteshagarna är tänkta att 
kvarstå i befintligt läge. Om det uppstår 
risk för störningar så kan beteshagarnas 
läge justeras så att de hamnar på ett längre 
avstånd från den nya bebyggelsen.

Odlingsrösen
På ängsmarkerna finns det idag två större 
odlingsrösen och spår av minst ett mindre. 
Rösen av denna sort utgör en livsmiljö och 
tillflyktsort för många arter av insekter, 
groddjur, kräldjur, fåglar och mindre 
däggdjur. Biotopen är även attraktiv för 
insektsätande fåglar och fladdermöss. Det är 
viktigt att rösena inte skuggas för mycket, så 
att de kan hålla värmen under vår och höst. 
Därför är det lämpligt att ängsmarken runt 
rösena slås eller betas årligen.
Genom att hålla rösena synliga i landskapet 
kan de tillföra förstärkta ekosystemtjänster i 
området.

Avgränsning mot Veddestabäcken 
utanför planområdet
Veddestabäcken är idag ett i huvudsak 
uträtat dike som går söder om 
planområdet. Kommunen planerar att 
utföra hydromorfologiska åtgärder för att 
förbättra bäcken så att den får ett mjukt, 
långsträckt meandrande lopp med en utbredd 
strandzon. Åtgärderna utförs som en del av 
ett övergripande arbete med att förbättra 
Bällstaåns vattenkvalitet. Innan åtgärderna 
har utförts i Veddestabäcken ska ett stängsel 
uppföras i plangränsen mot Veddestabäcken 
för att förhindra att människor kommer i 
kontakt med det förorenade sedimentet i 
bäcken.

Veddestabäcken idagInhägnade beteshagar vid Ormbackaskogen Odlingsröse i ängsmarken
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Parkområdet mot Veddestabäcken
Det planlagda parkområdet, PARK1, 
närmast Veddestabäcken har 
översilningsytor och tre dammar som 
hanterar överskottsvatten från bebyggelsen 
och de hårdgjorda trafikytorna. Vattnet 
från planområdet ska inte ledas ut orenat. 
Parkområdet utformas med ett lummigt och 
naturligt uttryck, med träd och vegetation  
som är lämplig för att bidra till fördröjning 
och rening av dagvatten. 

Dammarna ska fördröja större volymer 
vatten och är placerade i lågpunkter inom 
riskområde för ras och skred. Dammarna 
behöver därför projekteras med förstärkande 
åtgärder, och gång- och cykelstråk intill 
dammarna behöver utformas så att de inte 
drabbas av erosion vid större skyfall.
Parkområdet bryts vid handelsträdgården 
på Skälby 3:1516, då området är inhägnad 
privat mark som används för verksamhetens 
uppställning.

Lägen för dammar i parkmarken utmed södra delen av planområdet Exempel på svackdiken ner mot dammar

Exempel på gångstråk vid dammar och våtmark 
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Fornlämningar

Gravhögar
Två fornlämningar utgörs av samlingar av 
gravhögar orienterade på och mot kullar.
Fornlämningen Järfälla 42:1 ligger i södra 
delen av planområdet och är belägen 
inom ett område som är planlagt som 
NATUR. Området består av en skogshöjd 
med hällmark i nordvästra kanten. 
Gravhögarna ligger i torrängar och i skogen. 
Fornlämningen kan lyftas fram genom 
exempelvis barkbeströdda gångstigar och 
sittgrupper med information. 
Naturmarken avgränsas mot intilliggande 
kvartersmark så att området närmast 
fornlämningen inte privatiseras eller 
påverkas negativt. Fastighetsägaren ska 
samråda placering och utformning av 
avgränsningen med kommunen och med 
Länsstyrelsen för att inte inverka på 
fornlämningsområdet på ett negativt sätt, det 
kan komma att krävas tillstånd för åtgärden 
enligt Kulturmiljölagen.
Fornlämningen Järfälla 31:1 ligger i norra 
delen av planområdet, strax norr om 
Ormbacka torp. Ett befintligt uthus, som 
tillhör Ormbacka torp, är idag placerat dikt 
an mot fornlämningens södra avgränsning.

Idag betas fornlämningsområdet av får, 
vilket håller undervegetationen låg på ett 
varsamt sätt som inte skadar gravhögarna. 
Delar av det befintliga elljusspåret går över 
fornlämningen och fornlämningsområdet. 
Fornlämningen kan synliggöras genom 
skyltning om denna vid elljusspåret. 

Boplatslämningar och härdar
På ängsmarkerna, vid odlingsrösena, finns 
spår av tidigare boplatser. Det finns även 
spår av härdar belägna inom ängs- och 
betesmarkerna. Spåren framgår inte tydligt 
i landskapet och behöver lyftas fram. 
Lämpligtvis görs detta med informativ 
skyltning vid gångstråket på Ormbackavägen 
söder om boplatslämningarna eller på torget.

Skogshöjd vid fornlämning Järfälla 42:1

Fårbete vid fornlämning Järfälla 31:1
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