
Kvalitetsprogram till detaljplan för
ORMBACKA C
 



JÄRFÄLLA KOMMUN | 20212 (28)

Dnr Kst 2020/85

KVALITETSPROGRAM ORMBACKA C

2021-02-08

Medverkande 
Järfälla kommun
Per Rinde, planarkitekt
Hannah Linngård, exploateringsingenjör (konsult)

Bonava
Suzanne Skoglund, projektutvecklare
Sara Mendoza. arkitekt
Linnéa Gustafsson, landskapsarkitekt

Atkins
Sofie Nilsson, landskapsarkitekt
Hanna Rehnberg, landskapsarkitekt

Illustrationsplan och illustrationer
Illustrationsplaner och illustrationer under avsnitt 1. Kvartersmark är 
framtagna av Bonava.
Illustrationsplan och illustrationer under avsnitt 2. Allmän plats är 
framtagna av Atkins.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Medverkande  ........................................................................2

1. Kvartersmark
Inledning .................................................................................3
Metoder ..................................................................................3
Vision ......................................................................................4
Strategier ................................................................................5
Illustrationsplan ......................................................................6
Vy över fjärilshusen ................................................................7
Källor ....................................................................................12
Allmänna förutsättningar ......................................................13

2. Allmän plats
Inledning ...............................................................................15
Gator, cykelbanor och gångbanor  ......................................16
Stigar och spänger i parkmark  ...........................................19
Gestaltning av parkmark  .....................................................19
Parkområdet - sydost om kvartersmarken vid 
Veddestabäcken ..................................................................21
Naturområdet - befintliga skogen norr och nordost om 
kvartersmark ........................................................................23
Fortsatt arbete ......................................................................27



JÄRFÄLLA KOMMUN | 2021 3 (28)

Dnr Kst 2020/85

KVALITETSPROGRAM ORMBACKA C

2021-02-08

1. KVARTERSMARK

Inledning
Ett kvalitetsprogram är ett dokument som upprättas 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 allmän platsmark. 
Det här kvalitetsprogrammet utgör ett komplement till detaljplanen 
för Ormbacka C. Programmet ger en fördjupad bild av de kvaliteter 
som ska eftersträvas inom detaljplaneområdet samt hur en god 
miljöanpassning ska erhållas. 
Genom att tidigt klargöra ambitioner för utformning av 
kvartersbebyggelse och dess möte med allmän plats ökar möjligheten 
att förutse och säkerställa kvaliteten vid genomförandet. 

Syfte
Kvalitetsprogrammet redovisar kommunens ambitionsnivå för 
allmän plats och byggherrens ambitionsnivå för kvartersmark. 
Kvalitetsprogrammets syfte är att utgöra 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 kommunfullmäktige i samband med 
detaljplanens antagande. 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 C ska upplevas. Visionen är nedbruten i X strategier, 
varje strategi innehåller ett antal mål. Vid respektive avsnitt följer 
sedan en fördjupande text för att uppnå målen. 
Inom ramarna för angiven kvalitetsnivå kan mindre förändringar göras 
om det kan ske med bibehållen eller högre kvalitet.

Metoder
Byggherrens egenkontroll 
Byggherren ska beskriva, utföra, dokumentera och redovisa 
egenkontroll för att säkra efterlevnad av utformningen enligt 
kvalitetsprogrammet. Avvikelser ska dokumenteras med motivering 
och förslag till åtgärd eller alternativ lösning. 

Förvaltningsskede
För att upprätthålla standard och krav i förvaltningsprocessen 
ansvarar byggherren för att de dokument som tas fram 
enligt kvalitetsprogrammet överlämnas till fastighetsägaren/
fastighetsförvaltaren.
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Vision
Visionen för Ormbacka C - Fjärilshusen 
- är ”en blomstrande plats för små larver 
att växa upp till flygfärdiga fjärilar”. En 
modern trädgårdsstad som knyter an 
till de naturvärden som finns på platsen 
idag där boendemiljön upplevs trygg 
och omhändertagen. Enfamiljshus är 
placerade i en tät struktur med både 
egna trädgårdar och gemensamma 
samlingsplatser för umgänge och 
aktivitet. Samlingsplatserna knyts 
samman med gångstråk som gör 
det lätt att röra sig i området och 
bidrar till ett socialt, jämställt och 
engagerat grannskap för stora och små. 
Fjärilshusen, vars namn inspirerats 
av platsens karaktär som utgörs av 
bland annat äng, skog och ett myller 
av fjärilar, blir ett hållbart och levande 
grannskap där människor känner 
tillhörighet, trivs och vill vara.

Figur 1: Visionsbild över Fjärilstorget en sommarkväll. Ett modernt parktorg med taktila material som lockar 
till både lek, vila och aktivitet. I bakgrunden skymtas ett långbord i sommargrönskan med ekgläntan i fonden. 
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Strategier
Den sociala trädgårdsstaden
• Fjärilshusen innehåller en variation av gemensamma samlingsplatser 

där sociala kvaliteter och biologisk mångfald utgör kärnan i 
grannskapets utformning. Centrerat i området ligger Fjärilstorget, 
ett gemensamt parktorg som inbjuder till lek, en fikastund, att 
sitta i solen, klädbytardagar eller en grillfest i större sällskap. I 
områdets södra del finns två samlingsplatser som inbjuder till lek 
och umgänge, och anspelar på platsens karaktär av äng och skog. En 
variation av programmerade ytor och friytor gör att området inbjuder 
till spontana möten, lek och aktivitet, en balans som gör Fjärilshusen 
trivsamt. 

• Genom att samla gemensamma funktioner som exempelvis 
verktygsförråd, strategiskt placerade i området skapas möten och 
uppmuntran till delningsekonomi i Fjärilshusen. 

• Rummen mellan husen utgör Fjärilshusens tredje rum, ett utrymme 
utanför bostaden som existerar med syftet att främja sociala 
aktiviteter. Det är här som boende möts, lär känna varandra 
och förenas i gemensamma aktiviteter. Grannskapet präglas av 
gemenskap, trygghet och omtanke för varandra. 

Den trygga trädgårdsstaden
• Områdets småskalighet och bebyggelsestruktur skapar trygghet i 

grannskapet - en “bullerbykänsla”.
• En varierad färgsättning mellan individuella huskroppar och längor 

både mellan och inom kvarteren gör det lätt för både stora och små 
att hitta hem. 

• Genom att placera gemensamma funktioner vid områdets 
parkeringsplatser skapas liv och rörelse även vid dessa ytor som 
bidrar till en större trygghetskänsla. Genomgående i Fjärilshusen 

prioriteras även god belysning som en viktig komponent för 
trygghetsaspekten.  

• Kvartersgator utformas med både säkerhets- och trygghetsaspekten i 
åtanke.

• Gångstråken, krokarna, inom kvarteren gör det tryggt och säkert 
för även områdets barn att röra sig mellan husen och vistas på de 
närliggande samlingsplatserna.

Den produktiva trädgårdsstaden
• Platsens nuvarande kvaliteter av äng och skog samt historiken 

av handelsträdgårdar präglar de gemensamma rummen inom 
kvartersmarken. Dessa kan exempelvis innehålla odlingar och 
fruktträd som dels bidrar till biologiska kvaliteter, dels uppmuntrar 
till möten såsom äppelplockardagar och skördefester. 

• Genom plantering av vegetation som bidrar till en större artrikedom, 
exempelvis bärande buskar, träd och perenner, i området förvaltas 
områdets ekologiska arv.  

Den rekreativa trädgårdsstaden
• Det natursköna läget med skog, ängsmark och park ger både 

utflyktsmöjligheter och vardagskontakt med natur och grönska för 
alla åldrar. 

• Gemensamma gröna rum, det naturnära läget liksom närheten 
till Upplandsleden som kopplar samman Fjärilshusen med andra 
rekreationsområden, naturreservat och golfbana gör att boende kan 
vara aktiva utomhus året runt. 

• Spännande smitvägar, krokar, mellan de olika platserna i området 
liksom samlingsplatsernas varierande karaktär uppmuntrar till 
rörelse och aktivitet för stora och små. 

• Grönskande gårdar och gator med årstidsvariation liksom närhet 
till skog och natur ger värdefulla sinnesintryck och berikar även 
inomhusmiljön.
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Illustrationsplan

Figur 2: Illustrationsplan med förslag på gatu- och kvartersnamn
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Vy över fjärilshusen
 

Figur 3: Axonometri över området med föreslagen bebyggelse.
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Gestaltningsprinciper
Bebyggelsen i Fjärilshusen hämtar inspiration i förebilder som 
trädgårdsstaden liksom från platsens historia och natur. Ambitionen är 
ett område med höga biologiska, estetiska och sociala kvaliteter - ett 
trivsamt grannskap att leva i. Gestaltningsprinciperna bygger på att 
skapa upplevelserika kvarter som gestaltas med omtanke för mänskliga 
sinnen, liksom en balans mellan kontraster, variation, ordning och 
upprepning, som resulterar i en harmonisk helhet. 

Karaktär 
Bebyggelsen i Fjärilshusen består av enfamiljshus i en tät struktur 
inspirerade av trädgårdsstaden. Husen placeras huvudsakligen i längor 
med entréer längs med gatorna för tydliga och levande gaturum. I 
områdets mitt ligger parktorget Fjärilstorget som en axel upp mot 
skogsbrynet. Omhändertagna gaturum, gemensamma grönskande 
mötesplatser med smitvägar mellan husen, krokar1, som komplement 

1 ”Grönområden s k krokar som ligger inne i kvarter […]” (Stockholms stadsmuseum 1977 s. 16)

till mindre privata trädgårdar mellan gårdarna är kvaliteter som 
karaktäriserar området. 

Skala 
Området utmärks av en småskalig tät bebyggelse i två våningar vilket 
både möter den befintliga bebyggelsen i området och smälter in i det 
omgivande landskapet. Den småskaliga bebyggelsen ger området en 
mänsklig skala vilket har en positiv inverkan på sociala aspekter som 
bland annat trygghet, och går i linje med trädgårdsstadens ideal. Den 
enhetliga skalan bidrar även till ett sammanhållet helhetsintryck och ett 
gott mikroklimat. 

Fasader
Fasadernas färgsättning gestaltas omsorgsfullt för att bidra till att 
området upplevs varierat likväl balanserat. Färgsättningen inspireras 
av platsens historia och natur vilket tar sig till uttryck i olika 
färgpaletter som ger kvarteren och området en tydlig identitet. De olika 

Figur 4: Inspirationsbilder som visar exempel från trädgårdsstäder. Figur 5: Inspirationsbilder som visar exempel på färgsättning.
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färgpaletterna bidrar även till god orienterbarhet och tillgänglighet 
inom Fjärilshusen. Färgpaletterna kan koppla an till färger som 
förknippas med karaktärerna äng och skogsbryn. Vertikal variation i 
färg ger intressanta gaturum samtidigt som viss upprepning bidrar till 
en balanserad helhet. Variation uppnås även med hjälp av en blandning 
av hustyper och uppbrutna längor. Husfasaderna utgörs av träpanel, 
både för att koppla an till den typiska trädgårdsstaden och föra tankarna 
till Bullerbyn likväl av anledningen att trä är ett klimatsmart material. 

Tak
Taken utgör en viktig del av områdets karaktär och ska bestå av 
sadeltak som formmässigt håller ihop helheten och anknyter till ”ett 
modernt Bullerbyn”. Taken utförs huvudsakligen i betong- eller 
tegelpannor och kan bestå av olika färger för att harmonisera med 
fasadkulörer och detaljer, liksom förstärka variationen inom området. 

Figur 6: Inspirationsbilder från tidigare Bonavaprojekt som visar en sammanhållen bebyggelse med variation i hustyp, färgsättning samt utförande av 
fönster och tak.

Figur 7: Visionsbild över kvartersgatan som löper genom Fjärilshusen i öst-
västlig riktning. 
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Kvartersgator
Kvartersgatorna utmärks av tydliga gaturum tack vare husens placering 
och gatuträd. Byggnaderna orienteras mot gaturummet och entréerna 
kan markeras med grönska för att ge en omhändertagen och estetiskt 
tilltalande upplevelse. Gatorna utformas körbara, på vissa ställen 
som gångfartsgator och gestaltas med omtanke för lekande barn. 
Kvartersgatorna kantas även av riktad belysning och planteringar 
med träd på lämpliga platser som bidrar med årstidsvariation, 
biologiska och estetiska kvaliteter samt omhändertagande av 
dagvatten.  Byggnadernas placering nära kvartersgatorna möjliggör 
dessutom större privata baksidor för de boende vilket både balanserar 
gemensamma och avskilda ytor samtidigt som placeringen bidrar till en 
trivsam och trygg plats för boende och förbipasserande. 

Förgårdsmark mot gata
Förgårdsmarken gestaltas med syftet att ge ett välkomnande och 
omhändertaget intryck. Förgårdsmarken kan till exempel utformas 
med prunkande entréplanteringar och mindre träd på lämpliga platser, 

liksom med genomtänkt belysning och markmaterial samt möjliggöra 
utrymme för sittgrupper och cyklar. För att möjliggöra att så många 
som möjligt i området får en uteplats i kvällssol får vissa längor därför 
större framsidor, och till en del hus ingår även en parkeringsplats på 
förgårdsmarken. 

Egna trädgårdar
Varje hus har en egen trädgård med terrass och förråd samt 
avskärmning mot grannen. Majoriteten av trädgårdarna ansluter till 
någon av de gemensamma krokarna som gör området lekvänligt 
och tryggt. Trädgårdarna ska gestaltas övergripande grönskande 
för att kunna hantera dagvatten och bidra till platsens karaktär. Mot 
allmän park och natur avskärmas trädgårdarna tydligt för att det 
ska vara enkelt att förstå vad som är privat kvartersmark respektive 
kommunalägd allmän plats. 

Figur 8: Inspirationsbilder från tidigare Bonavaprojekt som visar gemensamma ytor och mötesplatser för boende
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Gemensamma samlingsplatser
I området finns flera gemensamma samlingsplatser vilka har fokus 
på biologiska, estetiska och sociala värden där platsens kvaliteter 
bevaras och förstärks. Artrikedom utgör ett ledord och de olika 
platsernas karaktärer tydliggörs i uttryck med hjälp av koncepten äng 
och skogsbryn som även knyter an till Ormbackas karaktär. Detta gör 
att de gemensamma ytorna kompletterar varandra och bidrar till en 
variation som uppmuntrar både stora och små att röra sig i grannskapet. 
Dessa teman är också genomgående för de olika kvarteren. Till 
koncepten kopplas även platsens växtmaterial som bidrar med bland 
annat årstidsvariation och artrikedom, till exempel en lång och tidig 
blomning, nekargivande växter, tilltalande dofter samt frö- och 
fruktställningar. Vegetationen bör dessutom vara rumsbildande och 
bidra med kvaliteter som till exempel svalkande lövskugga varma 
sommardagar, för att utemiljön ska upplevas tilltalande året runt.  
Centralt placerat i området i en axel upp mot skogsbrynet ligger 
parktorget Fjärilstorget, där den långa blomningen på torget gör att 

Figur 10: Inspirationsbilder till Fjärilshusens gemensamma ytor över platser med goda biologiska, estetiska och sociala kvaliteter.

Figur 9: Visionsbild som visar en sommarvy över Fjärilstorget.
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både människor och fjärilar trivs, en plats som inbjuder till sociala 
sammankomster och spontana möten.  Norrut mynnar Fjärilstorget ut i 
en gemensam park i anslutning till den allmänna skogen. Där avgränsas 
kvartersmarken tydligt mot skogsbrynet för att förklara vad som är 
kvartersmark respektive allmän plats. 
Fjärilshusen består av två områden, ett på vardera sida om Fjärilstorget, 
och inom respektive kvarter finns gemensamma ytor för boende att 
mötas på som bidrar till att stärka gemenskapen i grannskapet. De 
gemensamma platserna är lokaliserade till områdenas södra delar med 
betoning på lek och umgänge, platser där det finns utrymme för både 
spontan lek, aktivitet och vila.  Hela grannskapet knyts samman av 
lekfulla krokar mellan husen som gör det enkelt och tryggt att röra sig 
mellan de olika samlingsplatserna, grannar och lekkamrater likt ett 
nutida Bullerbyn.  

Komplementbyggnader
Komplementbyggnader som underlättar en hållbar livsstil med 
delningsekonomi och sopsortering placeras strategiskt i området 
där boende naturligt passerar på vägen till andra målpunkter. 
Komplementbyggnaderna kan till exempel innehålla ett gemensamt 
verktygs- och trädgårdsförråd med häcksax, eldrivna gräsklippare och 
trimmers sida vid stegar, borrmaskiner och skruvdragare. I anslutning 
till komplementbyggnaderna placeras även parkeringsplatser, utifrån 
kommunens parkeringsnorm. Att samla funktioner görs med syftet att 
öka rörelsen och därmed tryggheten på platsen. Parkeringsplatserna 
omgärdas av planteringar där dagvatten omhändertas. Ytterligare 
en funktion som lämpligen kan placeras i anslutning till 
komplementbyggnaderna är cykelpump som underlättar för de boende 
att välja cykeln. 

Dagvatten
Inom kvartersmarken ska dagvattnet fördröjas lokalt, kommunala 
riktlinjer ska följas och dagvattenstrategin utgår från en långsiktigt 
hållbar dagvattenhantering. Baserat på detta synsätt föreslås öppna 
dagvattenlösningar som härmar naturens sätt att hantera nederbörd. 
All dagvattenhantering möjliggörs i en genomtänkt höjdsättning och 
omhändertas så nära källan som möjligt. Exempel på lösningar är; 
uppsamling av takvatten, genomsläppliga ytor för infiltration eller 
fördröjning och rening, nedsänkta planteringar, dammar eller ytliga 
magasin. Vegetation används med fördel för att fördröja och rena 
dagvatten och bör dessutom bidra med estetiska kvaliteter samtidigt 
som dessa lösningar innebär goda förutsättningar för att främja 
biologisk mångfald. Vid extrema nederbördsmängder som skyfall ska 
säkra vattenvägar avleda vattnet från kvartersmarken till allmän plats 
med skyfallsanläggning.  

Källor
Carmona, Matthew (2010). Public places - urban spaces: the 
dimensions of urban design. 2. ed. Oxford: Architectural Press/Elsevier
Gehl, Jan (2010). Cities for people. Washington: Island Press
Sjöman, Henrik & Slagstedt, Johan (red.) (2015). Träd i urbana 
landskap. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
Hållbar dag- och dränvattenhantering: råd vid planering och 
utformning. 1. utgåvan (2011). Stockholm: Svenskt vatten
Järfälla kommun - Grönstrukturplan, 2018 
Järfälla kommun - Riktlinjer för dagvattenhantering, 2016
Stockholms stadsmuseum (1977). Gamla Enskede: 
byggnadsinventering 1974, kompletterad 1976. Stockholm: Stockholm 
stadsmuseum
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Allmänna förutsättningar
Grönytefaktor och vegetation
Kommunens riktlinjer för grönytefaktor ska följas.
Gårdsmiljön ska utformas så att växtligheten ges gynnsamma 
förutsättningar. Vegetationen ska följa årstidsväxlingar med inslag av 
fruktträd och nektarväxter som möjliggör biologisk mångfald under 
större del av året. Med fördel samlas regn i dagvattentunnor som 
används för gårdarnas bevattning.

Dag- och skyfallsvatten
Riktlinjer för dagvattenhantering ska följas. De gemensamma gårdarna 
kan användas för dagvattenhantering och avledning av skyfallsvatten. 
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 tomterna översvämmas.

Parkering
Parkeringsbehovet för att parkera bilar och cyklar inom kvarteren 
ska lösas enligt kommunens parkeringsnorm . Parkering för boende 
och besökare anordnas på kvartersmark. Ingen parkering utmed gata 
planeras i området.

Lokalklimat 

Buller

Ljusförhållanden
Höga temperaturer i kvarter ska förebyggas genom en reglering av 
solexponering, luftomsättning och avdunstning. Solexponering och 
avdunstning ska regleras genom anläggning av träd, vegetation, ribbtak 
eller annan lämplig temperaturreglerande åtgärd.

Platser för lek ska förses med växtlighet och skuggande element på 
särskilt exponerad kvartersmark. 

Teknik och system

Material
Järfälla kommuns kemikalieplan ska följas.
Klimatpåverkan vid produktion och transport av byggvaror bör 
redovisas med målsättning att ge en minskad klimatpåverkan.

Energisystem
Lämpliga delar av fasad eller tak kan med fördel 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. Systemen utformas 
med fördel så att de möjliggör för en fastighetsägare/förvaltare att 
visualisera den egna energiförbrukningen för brukaren.

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. Järfälla kommun förespråkar 
och arbetar för maskinell hantering av avfall. Avfallstransporter inom 
området bör minimeras. Avfall som uppkommer inom fastigheterna bör 
hanteras inom fastigheten. 
Restprodukter från entreprenaden ska sorteras i minst följande 
fraktioner: farligt avfall, elavfall, papper, trä, plast, metall, gips, 
betong, tegel och andra mineraliska material. Mängden byggavfall ska 
minimeras genom god planering.
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Figur 11: Illustrationsplan samt skisser på glänta i naturområdet och naturlig lek i parkområdet.

2. ALLMÄN PLATS
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Figur 12: Vy från cirkulationsplatsen på Växthusvägen över Ormbacka C-området. Bild från Google maps.

Inledning
Detaljplanen för Ormbacka C omfattar ett planområde 
om ca 3 ha vid Växthusvägen i södra Järfälla, Järfälla 
kommun. Detta gestaltningsprogram beskriver 
övergripande vision för gestaltning och karaktär för 
Ormbacka C:s allmänna platsmark, park- och naturmark. 

Gestaltningsprogrammet utgör tillsammans med övriga 
handlingar underlag till detaljplanens bestämmelser om 
kvartersmark och allmän plats. Gestaltningsprogrammet 
utgör underlag för kvalitetsprogram och 
projekteringsförutsättningar för detaljprojektering.
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Gator, cykelbanor och gångbanor 
Gaturummen utförs med olika bredd och variation på 
innehåll som gångbana, cykelbana och trädrad, vilket ger 
gatorna olika karaktär.
Samtliga gator förses med en ensidig trädrad, vilket 
ger ett grönt inslag, skugga, bryter ner skalan och ger 
småstadskaraktär. Träd i gatumiljö kan även bidra till 
bättre luftkvalité och att hastigheten längs gatan dämpas. 
Träden placeras på den sida av gatan som vetter mot 
parkmark och avgränsar cykel- och gångbanan från 
vägbanan. 
Trädval anpassas till lämplig höjd, bredd och art för 
gatumiljön. Antingen samma art i samtliga gator för att 
få en helhet för området eller tre olika arter för att öka 
orienterbarheten. Träden placeras med c/c 10 m. 
Trädens gräsklädda planteringszon fungerar som en yta 
för att fördröja och rena dagvatten från de hårdgjorda 
vägbanorna. 
Körbana, cykelbana och gångbana utgörs av asfalt. 
Kantstöd utgörs av granit och smågatsten används vid 
utfyllnad. Inga kantstöd utförs mellan gata och gräsklädda 
ytor för att möjliggöra dagvattenhantering. 

Entrén till bostadsområdet i sydväst 
Entrén till området utformas så den känns öppen, trygg 
och välkomnande. Det är en yta man kommer röra 
sig igenom och inte uppehålla sig så länge på. Entrén 
omges av vitblommande träd, exempelvis körsbär, 
utspridda i öppna gräsmattor med inslag av låg, riklig 
vårlöksblomning. Träden accentuerar entrén med sin 
blomning och färgsprakande höstfärg och bryter av mot 
den befintliga vegetationen som omger platsen. 
Från Växthusvägen leds man in i Ormbacka C-området 
norrut på infartsgatan, gata 1 som leder vidare till 
områdesgata, gata 2 del 1 södra, som i sin tur leder vidare 
till områdesgata, gata 2 del 2 östra. 
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Gata 1, sektion A-A och återvinningsstation 
Infartsgata gata 1, som är den bredaste i området, kantas 
av träd i gräsklätt dike samt gång- och cykelbana på västra 
sidan och gångbana på östra. Dagvatten från de hårdgjorda 
trafikytorna leds till det gräsklädda diket med träd. Diket 
väster om gång- och cykelbanan samlar upp det dagvatten 
som kommer västerifrån. 
Väster om gatan bevaras den befintliga vegetationen och 
topografin i så stor utsträckning som möjligt genom att 
vägens slänter anpassas så att de gör så lite intrång som 
möjligt på de befintliga värdena. 
Slutet av gatan utformas som en vändzon. Gatan kommer 
i framtiden ansluta till framtida exploateringsområde som 
ligger utanför planområdet.
En återvinningsstation placeras en bit in på gatan. 
Norrifrån kan boende och lastbilar angöra i en stoppficka 
samtidigt som trafiken flyter på i gatan. Cykelväg och 
gångväg ligger i anslutning till återvinningsstationen, 
vilket även gör den tillgänglig för cyklister och gående. 

Gata 2, del 1 södra, sektion B-B
Gata 2, del 1 södra kantas av träd i gräsklätt dike samt 
cykelbana på södra sidan och gångbana på norra. 
Dagvatten från de hårdgjorda trafikytorna leds till det 
gräsklädda diket med träd. 
Gång- och cykelbanan ansluter mot befintlig GC-väg vid 
cirkulationsplatsen i sydost.
En bit söder om gatan och cykelbanan löper en 
bullerskyddsskärm med plank- och glaspartier längs 
Växthusvägen. Mitt för glaspartierna placeras ett träd samt 
grupper av träd i anslutning till detta i gräsytan. Skärmen 
täcks delvis av klätterväxter. 

Gata 2, del 2 östra, sektion C-C
Gata 2, del 2 östra, som är den smalaste gatan i området, 
kantas av träd i gräsklätt dike på östra sidan och gångbana 
på västra. Dagvatten från de hårdgjorda trafikytorna leds 
till det gräsklädda diket med träd. 
Gatan angränsar till parkmarken i öster och från gatan leds 
man in i parkmarken på grusstigar. 
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Figur 13: Gatusektioner A-A, B-B och C-C
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Figur 14: Spänger med kanter som motverkar avåkning och 
möjliggör käppning för synnedsatta.

Figur 15: På öppna högväxta gräsmattor klipps stigar fram som 
grässtigar.

Figur 
14

Figur 
15

Stigar och spänger i parkmark 
Befintliga grusstigar i parkmarken bevaras och nya utformas 
i grus. 
Veddestabäckens vattennivå stiger i dag vid vissa tider 
på året, vilket gör att området runt bäcken blir fuktigare. 
Med hjälp av spänger kommer besökaren nära bäcken och 
upplever den även då dess vattennivå stiger, vilket ger en fin 
upplevelse och inspirerar barn till spring och lek. Spänger 
utformas tillgängliga med kanter som motverkar avåkning 
och möjliggör käppning för synnedsatta. 
På öppna högväxta gräsmattor klipps stigar fram som 
grässtigar. Andra stigar i parkmarken bildas naturligt av 
vanligt förekommande rörelsemönster och slitage.

Gestaltning av parkmark 
Parkmarken består av parkområdet sydost om 
kvartersmarken vid Veddestabäcken och naturområdet, den 
befintliga skogen norr och nordost om kvartersmarken.  
Parkmarken uppfattas som ett sammanhållet grönområde 
med olika karaktärer och funktioner. 
Området fungerar som en samlingsplats för både unga och 
gamla med varierande aktiviteter så som möten, avskildhet, 
rekreation och lek under hela året. Lekplats kommer 
finnas på fastighetsmarkens innergårdar och utförs inte i 
parkmarken. Det finns dock många möjligheter till naturlig 
och spontan lek på stenar, stubbar, spänger och öppna 
ytor samt i gläntor och buskage i park- och naturområdets 
varierande karaktär. 
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Figur 16: Figur 16: IllustrationsplanIllustrationsplan
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Figur 17: Gruper av träd med undervegetation av buskar med olika 
karaktär.

Figur 18: Variation mellan öppna och slutna rum.

Figur 
17

Figur 
17

Figur 
17

Figur 
18

Parkområdet - sydost om 
kvartersmarken vid Veddestabäcken
Den befintliga vegetationen bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt och kompletteras med ny vegetation. 
Parkområdet ges en lummig och naturlik karaktär där ny 
vegetation främst består av inhemska arter som upplevs 
naturliga. Några enstaka utstickande artval utgör utropstecken 
och ger platsen karaktär och städsegröna arter ger ökade 
upplevelsevärden året om. Arterna väljs med stor variation 
i storlek, karaktär, habitus - växtsätt, årstidsvariation, 
blomning, doft samt blad-, stam- och höstfärg, för att ge olika 
upplevelsevärden och främja den biologiska mångfalden. 
Området ligger i anslutning till ekologiska samband för bin 
och fjärilar, respektive grod- och kräldjur, specifikt finns det 
populationer av salamander och fjärilar i närheten. Artval 
anpassas för att gynna och stärka detta. Sådd av blommor på 
öppna marker bidrar till att förstärka fjärilsbiotoper.
Ny vegetation består till största del av samlade trädgrupper 
som placeras på öppna gräsytor eller med friväxande buskar 
som undervegetation. Buskytorna ges en oval eller mjuk 
organisk form så att upplevelsen blir naturlik. Större träd 
placeras som solitärer i gräsytan. Placering av trädgrupper och 
buskar, vegetationsvolymernas storlek och artkombinationer 
varieras inom parkområdet.
Trädgrupper med friväxande buskar som undervegetation 
placeras utspritt i parkområdets utkanter för att dämpa 
intrycket av bullerskyddsskärmen, pumpstationen, avgränsa 
upplevelsen av Växthusvägen och för att rama in och 
omfamna platsen.
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Figur 19: Naturlig lek i naturen och spänger vid Veddestabäcken.

Figur 20: Träd med vit blomning och sprakande höstfärg vid entréer.

Figur 21: Spänger vid Veddestabäckens fuktigare område.

Figur 22: Befintliga stigar bevaras och nya utformas i grus. 

Figur 
19

Figur 22

Figur 
20

Figur 
21

Innanför den omgärdande ramen av träd- och buskvolymer 
skapas en stor öppen gräsyta som ger möjlighet till 
bollspel, picknik och umgänge. Gräsytan skålas i den 
sydväxtra delen parkområdet för att även fungera som 
översilningsyta.
Gräsytorna i området utformas både som klippta partier 
och partier med naturlikt högt gräs med inslag av blommor 
närmast Veddestabäcken. 
Parkområdet ges en variation av öppna och slutna rum.
Värdena som finns i dag i anslutning till Veddestabäcken, 
som finns öster om planområdet, bevaras och förstärks 
genom att stigar och spänger leder besökaren fram till 
bäcken. Vid Veddestabäcken väljs vegetation som är 
lämplig för fuktig miljö.
Besökaren leds runt i parkområdet på slingrande grusstigar 
som leder vidare mot naturområdet. Befintliga grusstigar 
bevaras.

Entrén till parkområdet i öster 
Entrén till området för gående och cyklister utformas så 
denkänns öppen, trygg och välkomnande. Entrén omges av 
vitblommande träd, exempelvis körsbär, utspridda i öppna 
gräsmattor med inslag av låg, riklig vårlöksblomning. 
Träden accentuerar entrén med sin blomning och 
färgsprakande höstfärg och bryter av mot den befintliga 
vegetationen norr om platsen. 
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Figur 23: Glänta med  lek/sittmöbel.

Figur 24: Känslan av en upplyst glänta i skogen.

Figur 25: Glänta där solens strålar söker sig ner på marken.

Figur 26: Glänta med grillplats.

Figur 23 Figur 
24

Figur 
25

Figur 26

Naturområdet - befintliga skogen norr och 
nordost om kvartersmark
Skogen ingår i barrskogsnätverk med häckningsområden och 
är utpekat som potentiellt naturvärde av naturvårdsverket. En 
naturvärdesinventering kommer att utföras då värdefulla ekar på 
kullen och stenröse påträffats inom området. 
Befintlig vegetation och topografi bevaras i sin utsträckning och 
karaktär i så stor utsträckning som möjligt. Särskilt viktigt är det 
att bevara ekarna och stenröset och andra ev. naturvärden som 
framgår av naturvärdesinventeringen. Åtgärder i den befintliga 
vegetationen görs med stor försiktighet så naturvärden, 
häckningsområden, kvalitéer m.m. inte påverkas negativt 
utan bevaras och lyfts fram. Ekarna ligger i anslutning till 
kvartersmarken och kan upplevas fint från denna. 
Området runt stenröset hålls så öppet att röset blir solbelyst så 
att det kan hålla värmen under vår och höst. Rösen utgör en 
livsmiljö och tillflyktsort för många arter av insekter, groddjur, 
kräldjur, fåglar och mindre däggdjur. 
Gallring utförs där död och skadad vegetation samt mindre 
värdefulla arter tas bort till förmån för värdefulla arters 
ökade utrymme. Detta ger möjlighet till utveckling av 
vegetationsbeståndet i den riktning Järfälla kommun önskar. 
Gallring sker på utvalda lämpliga ställen, exempelvis där mindre 
värdefull vegetation finns, för att bilda öppna gläntor i olika 
storlekar i den täta vegetationen. Dessa gläntor används som 
sitt/grillplatser, umgängelsesytor, utsiktsplatser på höjden och 
lekytor. 
Befintliga stigar bevaras och nya grusstigar skapas som leder 
från kvartersmarkens gång- och cykelvägar in till gläntorna 
och runt i naturområdet så att det blir mer tillgängligt och kan 
upplevas mer. 
Naturområdet ligger till största del utanför planområdet.
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Figur 27: Exempel på utrustning:  
1. Soffor med ett enkelt och stilrent uttryck. 2. Möbleringsgrupper 
med ett enkelt och stilrent uttryck. 3. Snurrstol med utstickande 
färg. 4. Informella sitt- och mötesplatser. 5. Cykelställ. 6. Lekdjur 
kanin. 7. Lekdjur sniglar. 8. Grillplats.

2.1.

4.
3.

7.
6.5.

8.

Utrustning
Utrustningen utförs med ett enkelt och stilrent uttryck i en 
lugn färgskala i svart eller grafitgrått för att smälta in och 
harmoniera med omkringliggande bebyggelses färger och 
park- och naturmark. 
På en utsiktsplats eller i en glänta väljs snurrstolar 
i en utstickande färg för att ge ett starkare uttryck 
och ge orienterbarhet åt platsen. Bänkar placeras vid 
gångstigarna, möbleringsgrupper i gläntorna och i 
anslutning till busk- och trädvolymerna i parkområdet.
Informella sitt- och mötesplatser skapas på mer 
avslappnade möbler som exempelvis den böljande mattan 
i betong, se bild nr 4. Möbeln fungerar som ett ställe man 
samlas och hänger på för ungdomar eller klättrar och leker 
på för barn. Dessa placeras på den öppna stora gräsytan i 
parkområdet i anslutning till busk- och trädvolymerna eller 
i en glänta där man sitter/ligger och tittar upp mot himlen 
omgiven av en ring av tät vegetation. 
Betongdjur är vackra inslag i de öppna partierna av 
parkområdet och främjar till lek.
Exempelbilderna visar utrustningens karaktär.
Sopkorg och hundlatrin framgår av Järfälla kommuns 
möbleringsprogram.
Om annan utrustning, exempelvis pollare och räcke, 
tillkommer ska de harmoniera med övrig utrustning, 
bebyggelse och omgivande park- och naturmiljön. 
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Figur 28: Bullerskyddsskärmens fönster- och planksektion.

Figur 29: De befintliga bullerskyddsskärmarnas utseende vid 
Ormbacka A. Bild från google maps.

Figur 28

Figur 29

Bullerskyddsskärm
Bullerskyddskärm uppförs söder om Ormbacka C mot 
Växthusvägen. De befintliga bullerskyddsskärmarnas 
utseende vid Ormbacka A framgår av bild nr 2 och 
skärmarna vid Ormbacka B kommer få ett liknande utseende. 
Bullerskyddsskärmen vid Ormbacka C utförs i samma utseende 
som skärmarna vid Ormbacka A och B för att Växthusvägen ska 
få ett fint helhetsintryck och lugn. 
Bullerskyddsskärmen byggs upp av plank- och fönstersektioner. 
Se plank- och fönstersektionernas utseende och uppbyggnad i 
bild 1.
Fönstersektionerna bryter upp den långa bullerskyddsskärmen 
och ger variation då de placeras med olika avstånd mellan 
varandra. Fönstersektionerna bidrar även till att skärmen 
känns kortare, luftigare och öppnare. Fönstersektionerna 
placeras med sex planksektioner dem emellan i ytterkanterna 
av skärmen och i mitten av skärmen placeras de glesare med 
tolv planksektioner dem emellan. Skärmens början och slut 
består av tre planksektioner innan första fönstersektionen. Se 
skärmens uppbyggnad i elevation i bild 1 sid 15 och sektion D-D 
i illustrationsplanen på sid 9.
Planksektionerna utförs i stående plank med stående läkter, 
målat virke i färg ”Djurgårdsgrön” täcklasyr NCS S3010 G40Y. 
Stolparna varmförzinkas och utförs i lackerad RAL 1207010 
”Djurgårdsgrön”. 
Skärmen utförs i 2,10 m breda planksektioner och 2,34 m 
breda fönstersektionerna, uppdelade i två fönsterpartier. 
Fönstersektioner monteras i skärmens linje. Skärmen förses med 
en överliggare i svart takplåt som monteras i våg. 
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Figur 30: Elevation bullerskyddsskärm.

Figur 31: Den befintliga bullerskyddsskärmens utseende söder 
om Växthusvägen och Ormbacka C. Bild från google maps.

Figur 30

Figur 31

Bullerskyddsskärmen lägsta höjd ska vara minst 2,5 m 
över Växthusvägens vägmittshöjd. 
Då trappning av skärmen krävs pga topografin görs det 
med 6 cm åt gången. Målet är att trappning av skärmen 
ska utföras med samma höjd och med samma avstånd 
mellan trappningarna för att få en så följsam trappning och 
ett så lugnt uttryck som möjligt. 
Skärmen anpassas mot mark med mineritskiva för att 
få en tät anslutning mot mark. Skärm monteras utanför 
vägräckets arbetsbredd.
Se bullerskärmens utbredning i plan i illustrationsplanen 
sid 9.
Befintlig bullerskyddsskärm söder om Växthusvägen, 
se bild nr 2, föreslås målas om i samma färg som den 
vid Ormbacka C för att vägrummet ska uppfattas 
som ljusare och öppnare samt att samma färg på alla 
bullerskyddsskärmar längs med Växthusvägen gör att 
vägen uppfattas som en helhet.

Vegetation vid bullerskyddsskärmar
Mitt för glaspartierna norr om skärmen placeras ett träd 
och grupper av träd i anslutning till detta i gräsytan. 
Träden dämpar intrycket av skärmen för de boende och de 
kan även upplevas fint från Växthusvägen. 
Klätterväxter planteras på insidan av skärmen, vilket 
mjukar upp, döljer och mildrar intrycket av den långa 
skärmen. Klätterväxterna kan även upplevas från 
Växthusvägen om de hänger över skärmens kant. I öster 
döljs skärmen från parkområdet med buskage i mjuka 
former.
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Fortsatt arbete
Nedanstående utredningspunkter ska behandlas i 
processen framåt i detaljplanen och detaljprojekteringen. 
Arbetsmoment:
• Ta fram gestaltningsförslag för gaturummen och park-

marken med park- och naturområdet.
• Ta fram förslag på artval för parkområdets och 

gaturummens nya vegetation.
• Området ligger i anslutning till ekologiska samband för 

bin och fjärilar, respektive grod- och kräldjur. Anpassa 
gestaltning och artval för att stärka båda dessa. Specifikt 
finns det populationer av salamander och fjärilar i 
närheten. 

• Kontrollera gaturumsträdens placering så de fungerar 
med kvartersmarkens funktioner och ändamål samt 
avvattning.

• Kontrollera trädplaceringars kravställda avstånd till 
ledningar, belysning, hus, bullerskyddsskärm och övrigt 
som påverkas av trädens volym och rötter.

• Inventera befintlig vegetation och skick för att ta 
fram förslag på vad som ska gallras av den befintliga 
vegetationen för att skapa gläntor och stigar i 
naturområdet. Upprätta röjnings/rivningsplan för 
åtgärderna där man går varsamt fram och tar hänsyn till 
områdets naturvärden och upplevelsemässiga värden. 

• Ta del av grönstrukturplan och utredningen om 
betydande miljöpåverkan i gestaltnings- och 
projekteringsarbetet. 

• Beakta naturvärdesinventeringens resultat. 
Gestaltningen och projekteringen ska säkerställa att de 
värden som belyses i Naturvärdesinventeringen inte 
påverkas negativt utan bevaras och framhävs. Särskilt 
viktigt är värdefulla ekar och stenrösen i naturområdet.

• Belysa kompensationsåtgärder i MKB för eventuell 
påverkan på värdefulla ekar och rösen i naturområdet.

• Se över dagvattenhanteringen i gaturummen och ta 
fram förslag på växtbäddar/regnbäddar/skelettjord för 
gaturumsträden.

• Ta fram utrustningsförslag och placering av utrustning i 
naturområdet och parkområdet.

• Utföra ny bullerberäkning för att säkerställa att 
bullerskyddsskärmens höjd, nya avstånd från vägmitt 
och ny utsträckning i plan uppfyller den bullerdämpande 
effekten. 

• Arbetsmoment om bullerberäkningen kräver ny 
placering, höjd och längd för bullerskyddsskärmen: 
ta fram nytt förslag på elevation för skärmens nya 
utbredning med planksektioner och fönstersektioner. 
Förslaget ska följa samma gestaltningsprincip och 
uppbyggnad som beskrivs under Bullerskyddsskärm sid 
14-15. Stämma av skärmens föreslagna utseende mot 
utseendet på skärmarna i Ormbacka A och B så det är 
samstämmigt.

• Gestalta området vid återvinningsstationen så att 
intrycket av den döljs, exempelvis med plank och 
buskar.
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