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INLEDNING
Bakgrund/detaljplanen
Bakgrund

Vad är ett gestaltningsprogram?

Läsanvisning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-06 § 36 att
ge planutskottet i uppdrag att upprätta ett förslag
till detaljplan för ny bebyggelse inom planområdet. Detaljplanens syfte är att skapa en ny varierad
och funktionsblandad stadsbebyggelse med bostäder, skola, kontor, handel och park mm. En viktig
utgångspunkt är att säkerställa att den kunskapsintensiva verksamhet som SAAB bedriver blir kvar i
området. Planområdet är cirka 20 hektar stort och
ligger i norra Veddesta, direkt söder om Bällstaån
och med Järfällavägen som begränsning i väster och
söder.

Ett gestaltningsprogram innehåller råd och riktlinjer för utformning av allmänna platser, bebyggelse
och kvartersmark. Det beskriver vad som är viktigt
att beakta vid fortsatt utformning av området för
att skapa en harmonisk helhet som är trivsam och
tilltalande. Det här gestaltningsprogrammet består
av två huvuddelar: en för allmän plats och en för
kvartersmark.

Gestaltningsprogrammet har fyra avsnitt. Först
finns en inledande del, följt av ett avsnitt om allmänna platser och ett avsnitt om kvartersmark. Den
sista delen beskriver tematiskt hur vissa övergripande strukturer och funktioner är tänkta att lösas.

Syfte

Delen om kvartersmark riktar sig till kommande
byggherrar och beskriver gestaltningsidén i olika
delområden.

Detaljplan

Med planförslaget möjliggörs ca 2000 lägenheter,
ett nytt kontor för SAAB´s verksamhet med kompletterande verksamheter som hotell, förskolor och
skola. Den nya bebyggelsestrukturen innebär en
stadsdel med tydlig stadskarkatär med en genomsnittligt hög täthet och kvartersbebyggelse med en
blandning av funktioner.
Bebyggelsestrukturen har parker och grönska som
kompletterar den relativt höga exploateringsgraden.
Den nya bebyggelsen kantar gator så att trygga
stadsgator skapas. I strukturen samordnas parkeringen i gemensamma parkeringshus och parkeringsgarage. De offentliga rummen är varierade och
integrerade i gatunätet.
4

Syftet med att ha ett gestaltningsprogram är att
beskriva åtgärder som stärker stadsdelens gestaltningsidé. Gestaltningsprogrammet kompletterar
planbeskrivningen och visar en tydligare bild av
hur området kan gestaltas. Gestaltningsprogrammet
illustrerar kommunens och markägarens vision och
målbild för områdets utbyggnad och är en överenskommelse om områdets kvalitetsnivå. Gestaltningsprogrammet utgör därmed ett stöd vid bedömning
av bygglov och kommer att knytas till kommande
exploateringsavtal.

Delen om allmänna platser är riktad till kommunen
och kan ligga till grund för fortsatt projektering av
allmänna platser så som parker, torg och gator.
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Vision
Visionen för områdets utveckling är att skapa en
modern, klimatsmart och flexibel stadsdel
Modernt och hållbart

Området är utformat utifrån framtida behov och
med tekniskt moderna och innovativa lösningar.
Området har en låg miljöpåverkan under dess livstid
från materialutvinning till dess att områdets anläggningar är uttjänta och måste rivas. I området ska
det även finnas en strävan efter en hög självförsörjningsgrad av naturresurser som vatten och energi.
Möjlighet till integrerad stadsodling uppmuntras
också.

Klimatsmart och grönskande

Flexibelt över tid

Den klimatsmarta stadsdelen strävar efter att sänka
koldioxidutsläpp genom få transporter, energiåtervinning och återbruk. I stadsdelen görs anpassningar
till ett framtida klimat genom att göra plats för översvämningar från Bällstaån och framtida skyfall. Ett
gott stadsklimat med mycket växtlighet och öppet
vatten innebär lägre risk för att urbana värmeöar
uppstår. Bällstadelen är en promenadvänlig stadsdel med ett sammankopplat och tryggt cykelvägnät
och hög kapacitet i kollektivtrafiken som bidrar till
minskat transportbehov. Det gör även användning
av sopsug och miniåtervinningscentral med plats för
återbruk. En klok hantering av massor i byggskedet
kan begränsa påverkan på klimatet under byggtiden.

Byggnader och allmänna platser utformas flexibelt så att de kan användas på olika sätt nu och i
framtiden. Detaljplanen möjliggör olika användningsområden i kvarteren. I fortsatt projektering
bör bottenvåningen utformas för att kunna inrymma
olika typer av verksamheter och kunna användas för
olika ändamål. Bostäder utformas så att personer i
olika livsskeden, unga, barnfamiljer, medelålders
utan barn och äldre, ska finna det attraktivt att bo i
området.

R
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Gestaltningsidé- stad och natur i kontrast och samspel

Bällstadalen är staden vid Å-rummet. Två kontrasterande karaktärer, det urbana och det vilda
naturliga, är utgångspunkt för gestaltningen av
området.
Bällstadalen har innerstadens kvaliteter som förebild. Det är högt och tätt i strikt kvarterstuktur
men genom medveten arkitektonisk variation
och bearbetning av fasader, tak, socklar mm
skapas en småskalighet i gatunivå som bidrar
till trivsel och trygghet. Två strikta urbana stråk
utvecklas, utmed Järfällavägen och Nettovägen med strama fasader och alléplanteringar.
Längs de tvärgående lokalgatorna tillåts en
friare fasadutformning men gemensamt för
gaturummen är den intima skalan, rikligt med
växtlighet samt vändplaner gestaltade som
små vackra torg. Längs några lokalgator leds
dagvatten i regnbäddar.
Bällstaåns natur letar sig upp längs lokalgatorna som kännetecknas av en vildare karaktär än
stadsdelens huvudgator. Begreppet ”det susar
i säven” kan gärna inspirera till landskapsarkitektur som bejakar det vajande, susande,
skimrande, lekfulla. I gaturum och på torg ges
den vilda naturen en mer gestaltad form som
kontrast mot det fritt böljande å-rummet. Byggnadernas färgskala ska gå i varma ljusa naturtoner med mörka inslag.
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Bällstadalen har innerstadens kvaliteter som förebild. Det är högt och tätt i strikt kvarterstuktur men genom medveten
arkitektonisk variation och bearbetning av fasader, tak, socklar mm skapas en småskalighet i gatunivå som bidrar till
trivsel och trygghet. Förgårdsmark och gatuplanteringar längs lokalgator ges en vildare karaktär med inspiration från
naturen.
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ALLMÄNNA PLATSER

R

R
Trivsamma, och trygga platser för alla

• De publika rummen är gestaltade för att inbjuda till vistelse, gemenskap och möten mellan
människor. Det finns många trivsamma platser,
både på torgen och i Å-rummet. Platser för alla
åldrar, för rörelse och aktivitet likväl som för
rofyllda naturupplevelser.
• Områdets publika rum är variationsrika, trygga
och erbjuder olika upplevelser under året och
under alla timmar.
Variation inom en sammanhållen gestaltning

• Sammanhållen gestaltning och god kvalitet kännetecknar gator, torg och gräns mot kvartersmark.
Möblering, konst och ljussättning används för att
ge olika karaktär.
•

Materialkvaliteté , miljö- och underhållsaspekter ska alltid beaktas.

Integrerad natur i kvartersstaden

• Gestaltningen bygger på kontrast och samspel
mellan staden och den omgivande naturen.
• Naturen i Å-rummet utformas böljande och fritt.
• Naturen i staden tar inspiration från Å-rummet
men hanteras inom geometrisk form.
• Naturen väver sig framförallt in längs nord-sydliga lokalgatorna och ger dessa en vildare karaktär.

• Siktstråk och utsikt mot omgivande natur tillvaratas i gatugestaltningen.
• Naturen värde för barns fantasi, lek och lärande
tillvaratas vid lekplatser men också på många
andra ställen längs promenadstråk och allmänna
platser.

som skapar vattenkänsla, porlande vatten på torg,
design och mönster osv.
• Översvämningar är en del av områdets identitet.
Olika vattennivåer kan inspirera till utsmyckning
och konst.
• Djurens boplatser kan också ge inspiration.

Biologisk mångfald

Klimatanpassning

• Ekologiska värden knutna till gräsmarker, gamla
tallar, lövsumpskog och vattenmiljöer ska värnas
och i möjligaste mån bevaras. De utgör viktiga
lokala värdekärnor i den ekologiska infrastrukturen.
• Ny natur anläggs som stärker dessa artgrupper
och deras livsmiljö. Att medvetet arbeta med
utformning av biotoper och habitat är framförallt
viktigt inom landskapssambandet längs Bällstaån
men kan även utvecklas inom stadsmiljön.
• Viktiga artgrupper att arbeta med är pollinerande
insekter, groddjur och hackspettar.

• Parkytor, utrustning, broar mm inom översvämningszonen för 100 -års regn utformas för att
klara detta.
• Allt regnvatten fördröjs och renas via regnbäddar,
trädens skelettjordar och vegetationsbevuxna
översilningsytor innan det leds till Bällstaån.
• För att motverka värmeöar och bidra till svalka
och skugga planteras många träd och flerskiktade
planteringar på torg och gator.
• Alla planteringar utformas för att bidra med så
många ekosystemtjänster som möjligt. Stödjande,
reglerande, kulturella.

Naturen som inspiration

• Ängs- och vattenlandskapet längs Bällstaån inspirerar till växtval, gestaltning och utsmyckning
inne i kvarterstaden exempelvis; gräs- och ängsplanteringar, flerstammiga träd, stort inslag av
inhemska arter, belysning i form av vajande säv,
markmaterial med inslag av det blanka/slipande
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Torg

R

Längs med Nettovägen förläggs två allmänna torg
med olika funktion och karaktär. Kvarterstorget som
ligger i anslutning till skolan och till gång-och cykelstråket i väster har mer karaktär av lokalt kvarterstorg. Centrumtorget med placering mitt i området blir en naturlig mötesplats för hela stadsdelen.

R

•

Torgen ska vara trivsamma och inbjudande
med formella och informella sittplatser.

•

De ska vara användbara och inbjuda till vistelse
och samvaro under hela dygnet och under alla
årstider.

•

Det ska finnas tillgång till både sol och skugga.

•

Torgen ska vara tillgängliga för alla och följa
Boverkets föreskrifter och riktlinjer ALM 2.

•

Torgen ska vara trygga platser med ljussättning
som både uppfyller ljuskrav längs rörelsestråk
och bidrar med stämningshöjande effekter.

•

Torgen ska vara mångfunktionella och dagvattenhantering i största möjliga utsträckning samordnas med växtlighet. Dagvatten ska fördröjas
och renas på torgen och leds i första hand till
regnbäddar och skelettjordar. Där så krävs kan
magasin anordnas under torgen.

KVARTERSTORGET
CENTRUMTORGET

TECKENFÖRKLARING
Torg
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Centrumtorget -stadsdelens centrala torg
Funktion

Centrumtorget är stadsdelens centrala torg och
mötesplats med många sittplatser, uteservering och
flexibla ytor för torghandel, tillfälliga installationer
m.m. På torget ges också utrymme för lek och fest.
Det soliga läget tillvaratas genom öppenhet men
här finns också tillgång till skuggade platser sommartid. Torget avskärmas mot cykelbana med låga
murar och häckar. Cykelparkering anordnas utanför
torget.

Växtlighet

På torget föreslås ljusa träd som ger ett exotiskt uttryck och som släpper igenom sol på våren och ger
en skir lövskugga på sommaren. Exempelvis korstörne Gleditsia triacanthos ’Skyline’ eller robinia,
Robinia pseudoacasia ’Bessoniana’. Perennplante-

ringar innehåller en stor andel prydnadsgräs för att
ge ett frodigt och lite vilt intryck och knyta an till
naturen längs Bällstaån. En låg häck längs murens
insida mot torget mjukar upp de annars hårda formerna i gaturummets stadsmässiga utformning.
Illustration Centrumtorget

Karaktär

Karaktären är lekfull, färgglad och trivsam. Det
långsmala torget ges en tredelad rumslighet med
två träddungar och en öppen plats däremellan. Den
östra dungen är en plats för lek och fest med linspänd belysning och öppna ytor under träden. I den
västra dungen skapas en mer ombonad rumslighet
med upphöjda planteringar med sittbänkar.

Korstörne och robinia bildar ljusa och
skira krontak

Material

Torget ges en sammanhållen gestaltning vad gäller
formspråk och material. Ett sammanhängande golv
som fortsätter ut på Parkgatan, exempelvis med
granithällar i olika dimensioner och i gråa nyanser.
Murar och upphöjda planteringar utförs i slät natursten och ges ett enhetligt uttryck. Trädetaljer kan ha
en avvikande färg som kontrast till betong och sten.
Gärna med en varm ton.

10

Centrumtorget illustration
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Bänkar i soligt läge på torget blir en naturlig samlingsplats på
våren.
Linspänd belysning skapar en effektfull rumslighet på kvällarna i torgets östra del. Spänns mellan fristående stolpar.

Centrumtorget perspektiv
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Kvarterstorget - vardagstorget
Funktion

Växtlighet

Kvarterstorget är ett mindre torg för vardagliga aktiviteter och möten i en knutpunkt där många passerar. Rum för uteserveringar, sittplatser, schackspel,
lekskulptur, brädspelshörna och möjlighet till digital
uppkoppling är exempel på hur torget kan utformas
som en interaktiv mötesplats. Cykelparkering bör
anordnas utanför torget.

Som karaktärsfullt vårdträd föreslås exempelvis
valnötsträd Juglans regia. Valnöt ger en inbjudande kontinental känsla som passar torgets karaktär.
Utmed torgets gräns mot gaturummet föreslås träd
som förstärker torgets rumslighet och ger en spektakulär blomning på våren, exempelvis japansk magnolia, Magnolia kobus. Mot murarna planteras låga
buskar, blommande perenner och prydnadsgräs.

Karaktär

Torget kan gärna utformas som en inbjudande
terrass med parkutsikt. Det attraktiva läget intill parken tas till vara, gärna med uteservering i
kvällsolsläge under ett karaktärsfullt vårdträd. Låga
murar och planteringar avgränsar mot gatan. Torget
smyckas med lekvänlig konst och gärna inslag av
vatten. Ljudet av vatten minskar upplevelsen av
trafikbuller och skapar ett sinnligt samband med
Bällstaåns vattenlandskap. Ljussättning används för
att tillföra både estetiska värden och trygghet under
mörka timmar. Ljuset bör betona torgets rumslighet.
Material

Beläggning av marksten med inslag av granit kan
bilda ett golv och ge platsen en sammanhållen
gestaltning. Ett karaktärsfullt men enkelt mönster
i förslagsvis ljusgrå och mörk sten skulle bidra till
torgets livfullhet. Murar och trappor bör vara av
grå, slät natursten.
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Ovan. I torgets nordöstra del föreslås ett större, karaktärsfullt
träd exempelvis valnöt.
Nedan. Offentligt schackspel skapar mötesplatser på torget.

Nedan. Magnolia föreslås på torget utmed lokalgata
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Kvarterstorget illustraion

Kvarterstorget perspektiv från nordöst
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Gator med olika karaktär
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Tillgänglighet

Området ska vara tillgängligt för alla och ALM ska
följas. Områdets topografi medför att lokalgator 3, 4
och 5 söder om lokalgata C kommer att få lutningar
på ca 7%. Tillgänglighet löses i byggnader och via
alternativa anslutningar från gårdar till lokalgata C
och Nettovägen (B).
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Alla gator har kantstensparkering på minst en sida
samt möbleringszoner där träd, planteringar, parkbänkar, cykelställ kan samordnas. Linspänd gatubelysning eftersträvas.
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C

Grö

Tvärgående mindre lokalgator och bostadsgator med
och utan regnbädd förbinder områdets södra delar
med Bällstaån i norr. Dessa gator ges en grönskande, lite ”vildare” karaktär med förgårdsmark och
gatuplanteringar under träden. Centralt i området
anläggs en parkgata prioriterad för gående.

ator

Bällstadalen planeras som en modern tolkning av
klassisk kvartersstad med gator av olika bredd,
funktion och karaktär. Nettovägen och Järfällavägen
utgör områdets strika stadsgator.

Järf

5

4
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n

TECKENFÖRKLARING
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Huvudgatan Nettovägen (B)

Lokalgata utan regnbädd (C)

Cykelförbindelse till Söderdalen

Nettovägens förlängning (A)

Lokalgata med regnbädd

Gata med regnbädd eller trädrad

Lokalgata m. cykelväg

Parkgatan

Järfällavägen
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Material

Material ska vara av hög kvalitet och hållbara över
tid. En enkel, tydligt avläsbar och sammanhållande
gestaltning eftersträvas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gator, kantstensparkeringar och cykelbanor-asfalt
Gångbanor - betongplattor
Kantsten - granit råhuggen
Refuger och avskiljande linjer mellan olika funktionella ytor - gatsten
Murar - granit
Stolpar och annat stål - pulverlackeras i enhetlig
kulör.
Markgaller och trädskydd i enhetlig kulör
Övergångställen och ledstråk utformas enligt
kommunens standard för tillgänglighet.

Växtlighet

Vändplaner-små torg

Gatuträd tar ned skalan på höga byggnader och är
ett sätt att ge gatan identitet, bidra med ekosystemtjänster, upplevelse av årstidsväxlingar m.m.

Samtliga lokalgator (3,4,5,6) och Parkgatan avslutas
med en vändplan som även fungerar som ett mindre
torg. Utformningen av dessa ska variera men ändå
skapa ett sammanhang i kvartersstadens utformning.
Kontrasterande markmönster, sittplatser, effektbelysning och planteringsytor används för att skapa
en tydlig rumslighet som samtidigt är öppen och
multifunktionell.

Längs urbana strikta gator väljs formstarka träd som
lind, avenbok, ekar. Ambitionen är att längs bostadsgator och lokalgator tillföra så mycket grönska som möjligt i planteringar under träden och på
förgårdsmark. Trädvalet anpassas efter gatans bredd.
Längs de ”vildare” lokalgatorna anläggs frodiga
och flerskiktade planteringar med en stor variation
av arter. Arter med rik fruktsättning och vindpollinerade arter bör undvikas i gatumiljö. Exempel på
landskapsarter är lind, lönn, ornäsbjörk, tall, oxel,
avenbok, pyramidavenbok, rönn, hagtorn. Mer
exotiska arter som också kan användas är robinia,
korstörne, magnolia, ullungrönn, prydnadsaplar och
olika mindre lönnar.

R

Dagvattenhantering

Målsättningen är att så stor andel som möjligt av
dagvatten på gator och torg ska omhändertas i regnbäddar och skelettjordar. Dagvattet leds till regnbäddar via brunnar dvs inte på ytan. Allt dagvatten leds
sen via skelettjordar till översilningsytor på parkmark. För att skapa goda växtbetingelser och öka
reningsgraden utförs växtbäddar och skelettjordar
med biokol.

15
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Järfällavägen
Funktion

Järfällavägen avgränsar planområdet i söder och tillhör huvudvägnätet i kommunen. Kollektivtrafiken
föreslås förstärkas med ett stomlinjenät för buss på
Järfällavägen. Befintlig gång- och cykelbanan på
södra sidan kompletteras med trottoar även på norra
sidan. Dagvattnet från körbana och trottoar fördröjs
och renas i ett svackdike med trädrad innan det leds
vidare till översilningsyta 1 och därefter ut i Bällstaån.
Karaktär

Järfällavägen ges på sikt en strikt, men grön urban
karaktär med trädallé och ett öppet skåldike för
dagvattenhantering.
Material

Se material för gatuutformning generellt.
Växtlighet

I svackdiket på östra sidan planteras en trädrad
mellan körbana och gångbana. Träden måste tåla
både fukt och torka samt salt. De bör inte vara
bredare än 6-8 m. Ett exempel är naverlönn Acer
campestre ’Elsrijk’, en sort som är symmetrisk med
tät krona och rak stam och som är värme-, salt- och
vindtålig. Växtligheten i diket behöver utgöras av
en fuktängsblandning som är robust och salttålig
(vägsalt). Ängssådden kan kompletteras med buskar
och perenner efter behov.
16

Ovan: Naverlönn är exempel på träd
Nedan: Gräsdike med trädplantering
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Nettovägen, centrala delarna (B)

R

Funktion

Nettovägen är stadsdelens huvudgata och kommersiella ryggrad. Här finns utrymme för bil, gående
och cyklister men även buss. Två busshållplatser
anordnas längs gatan. Dagvatten hanteras i skelettjordar samt i regnbäddar på torgen.
Karaktär

Stadsmässig, strikt huvudgata. Gatan utformas med
möbleringszon mellan träden med plats för cykel-parkering och sittplatser.
Material

Nettovägen utformas med asfalt i körytan, cykelbana, betongplattor i trottoar och kantstöd av granit.
En fris av storgatsten markerar gång- och cykelbana
samt parkeringsfickor. Träd förses med markgaller
och trädskydd.

Ovan. Dubbelsidig trädplantering längst Nettovägen bildar en stadsmässig grön inramning.
Vy Enterarkitektur

Växtlighet

Den strikta karaktären förstärks med formstarka
träd. Här planteras större trädarter som samspelar
med skalan i det breda gaturummet planteras, exempelvis glanslind eller ek. Där Nettovägen möter de
tre torgen får den en mer framträdande gestaltning
med häckplantering i trädraden exempelvis blåbärtry i skuggigare läge och liten rönnspirea i soliga
lägen.
BYT UT se
Sweco
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Nettovägen, västra delen (A)
Funktion

Fortsättningen på stadsdelens centrala huvudgata
och anslutningsväg till Järfällavägen. Trafikeras
av buss och med trottoar enbart på södra sidan. På
norra ansluter gång- och cykelvägar från parken.
Karaktär

Väster om skolan och Kvarterstorget ändrar Nettovägen karaktär med stadsmässighet i form av byggnader, gatuträd och parkering endast på södra sidan
medan den norra sidan öppnar sig direkt mot parken
och utsikten ned mot Bällstån.
Material

Nettovägen västra utformas med asfalt i körytan
betongplattor i trottoar och kantstöd av granit. En
fris av storgatsten markerar parkeringsfickor. Träd
förses med markgaller och trädskydd.
Växtlighet

Här väljs ett mer smalkronigt träd. Endast träd på
6-8 m bredd ryms mellan byggnad och gata. För att
ändå binda samman nettovägens två delar föreslås
exempelvis en lite mindre lind, Tilia cordata ’Rancho’, i det fall lind väljs som gatuträd. Avenbok kan
vara ett alternativ om ek väljs som gatuträd längs
övriga Nettovägen. På parksidan planteras några
större trädarter på strategiska platser för att på sikt
balansera byggnadernas skala och definiera gaturummet. I övrigt planteras grupper med lägre träd,
exempelvis hagtorn, i slänten mot parken.
18

Ovan: Exempel stadsgata med enkelsidig trädrad
och parkering längst gatan.
Nedan: Bryn anläggs ned mot den öppna marken
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R

Parkgatan

R

Funktion

Parkgatan är ett gatustråk prioriterat för gående som
förbinder Centrumtorget med å-rummet. Biltrafik
är underordnad andra trafikslag men tillgänglighet
till fastigheterna för boende, för hämtning av avfall
samt för räddningstjänst ska fungera. Mellan planteringarna finns en fri körbar yta på 4,5 m samt plats
för angöring. Längs gatan anordnas regnbäddar för
dagvattenhantering.
Karaktär

Karaktären är mer park än gata. Här leds å-rummets
och parkens natur in i stadsrummet via regnbäddar
som präglas av en naturlik och lite ”vild” växtgestaltning. Dessa planteringar görs bredare och frodigare
planterade än på övriga lokalgator. Inslag av trä och
gallerdurk bidrar till både modern, stadsmässig och
vild naturlik karaktär.

Ovan. Målbilden är att skapa en gata med lummig och flerskiktad grönska.
Nedan. Exempel på större regnbädd med lummig
växtlighet, spänger och sittplatser.

Material

Gatan bildar ett sammanhållet golv av naturstenshällar och betongmarksten i olika nyanser, med inslag av
grusytor. Mönsterläggning samordnas med Centrumtorget. Regnbäddens kanter utformas i exempelvis
cortenstål. Spänger och plattformar av trä alternativt
lackad gallerdurk.
Växtlighet

Parkgatan planteras med en blandad flerskiktad vegetation med olika arter av träd, buskar och perenner
som tål både periodvis torka och tillfälliga översvämningar. Flerstammiga träd och växter som ger
en frodig karaktär samt vajande gräs kan med fördel
användas.

19
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Lokalgata med regnbäddar (3, 4 & 6)
Funktion

Lokalgatorna är mindre trafikerade bostadsgator
som går i nord-sydlig riktning med lutning ned mot
Bällstaån. Gatorna är utformade med trädrader i
regnbäddar som fördröjer och renar dagvatten samt
enkelsidig parkering.
Karaktär

Lokalgatorna är bostadsgator och utformas så att
de upplevs grönskande, småskaliga och trivsamma.
Förgårdsmark och träd i regnbäddar bidrar med
grönska.
Material

Gatan utformas med asfalt i körbana, betongplattor
i trottoar, granitkantstöd samt fris av storgatsten
mellan körbana och parkeringsfickor. Regnbäddarna
utformas som nedsänkta planteringsytor med kanter
i granit eller cortenstål.
Växtlighet

20

Förslagsvis planteras blommande träd eller träd med
speciellt lövverk så att gatorna ges olika karaktär.
Exempel på arter är magnolia, ligustersyrén, ginko,
silveroxel eller ullungrönn. Gatuträden planteras
i regnbäddarna. Här föreslås en variation av (6-8
meter breda) träd som tål omväxlande torka och
översvämning. Föreslagna träd är Flikbladig-Al
(Alnus glutinosa ’Laciniata’), Am. Bäralm (Celtis
occidentalis) och Rödlönn (Acer rubrum). Regnbäddarna planteras även med buskar, perenner, och
vajande prydnadsgräs.

Ovan. Flikbladig klibbal är ett av de föreslagna
gatuträden för regnbäddarna på lokalgatorna.
Nedan. Exempel på regnbädd i gatumiljö, Norra
Djurgårdsstaden i Stockholm.
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Lokalgata med cykelväg (1 & 5)

R

Funktion & Karaktär

Lokalgata 1 och 5 är utformade med cykelbana,
parkering och trädplantering på sidan av gatan.
Material & Utformning

Gatan utformas med asfalt i körbana och cykelbana,
betongplattor i trottoar, granitkantstöd. Gångbanor
och möbleringszon utgörs av betongplattor och
marksten. En fris av storgatsten markerar mellan
gång- och cykelbana samt parkeringsfickor.
På lokalgatorna 1 och 5 finns utrymme att plantera
gatuträd med en bredd på 6-8 meter. Föreslaget träd
för lokalgata 1 är Silveroxel Sorbus incana och för
lokalgata 5 är föreslaget smalkronig Bergskörsbär
(Prunus sargentii ’Rancho’).
Gatuträden planteras i öppna planteringbäddar
i vilka låga och marktäckande buskar planteras,
förslagsvis Dvärgblåtry (Lonicera cerulea ’Anja’),
Björkspirea (Spiraea betulifolia ’Tor’) och Tuvsnöbär (Symphoricarpus ’Arvid’).

Ovan. Exempel på utformning av vändplaner
som små torgbildningar.
Nedan. Gatuträd i öppen buskplantering på
lokalgata.

21
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Lokalgata utan regnbädd (C)
Funktion & karaktär

Lokalgata i östlig-västlig riktning inne i kvartersstaden. Gatan utformas med en enkel trädrad i skelettjord på norra sidan. Förgårdsmark på norra sidan
mot bebyggelsen.
En mindre och lugnare tvärgata med ett lägre tempo
och en typisk kvartersstadskaraktär. Möbleringszon
mellan träden ger utrymme för cykelparkeringar
och sittbänkar. Träd och grönskande förgårdsmark
skapar lummighet.
Material & Utformning

Körbana utgörs av asfalt. Gångbanor och möbleringszoner utgörs av betongplattor och marksten.
Kantsten och murar mot förgårdsmark av granit. En
fris av storgatsten markerar parkeringsfickor.
Förgårdsmarken utformas med upphöjda planteringar utmed gångbana och fasad med buskar och
perenner.
Gaturummets utrymme möjliggör att plantera träd
med en bredd på 6-8 meter. På grund av dess läge
i öst-väst mellan höga byggnader kommer gata C
vara mycket beskuggad. Som gatuträd föreslås därför smalkronig Avenbok (Carpinus betulus ’Fastigiata’). Gatuträden planteras i öppna planteringbäddar
i vilka låga skuggtåliga och marktäckande buskar
planteras, förslagsvis Dvärgblåtry (Lonicera cerulea
’Anja’) och Tuvsnöbär (Symphoricarpus ’Arvid’).
22

Ovan. Smalkronig avenbok ’Fastigiata’är ett bra
alternativ för en skuggig gatumiljö där utrymmet
är ganska begränsat. Foto: Tönnersjö.
Nedan. Grön förgårdsmark mot gångbana i form
av upphöjd planteringsbädd med granitmurar.
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R
Gång- och cykelbroar
Över Bällstaån planeras två gång- och cykelbroar.
Den ena ingår i cykelkopplingen till Söderdalen från
Nettovägen. Den andra bron anläggs vid Gata 4 och
kopplar över mot regionala cykelstråket på andra
sidan samt vidare norrut mot Söderdalen, Söderhöjden och Jakobsberg
Cykelvägen passerar genom skolan på en upphöjd
vägbank mellan fotbollsplanen och skolgården.
Bommar anläggs på vardera sidor av skolgården för
att bromsa cyklisternas hastighet.

Exempel på funktionell och estetisk ljussättning. Kyrkdammen Järfälla

R

Broarna passerar lågt över Bällstaån, ”flyter fram
över våtmarken” på + 11.2. De måste tåla översvämningar vid extrema regn. De ska upplevas
integrerade i Bällstaåns naturkaraktär men kan ha
ett modernt uttryck. Trä ska ingå. Broarna kommer behöva vara 5 m breda, längden uppskattas
till 25 m. De kan utföras som pålade betongbroar
eller stålbroar. I båda fallen kan brokonstruktionen
göras tunn. Viktigt att de upplevs smäckra och lätta.
Räcken bör vara genomsiktliga. Broarna ljussätts
med tillräckligt ljus för cyklister och gående men så
att det begränsar störning för djurlivet vid ån.
Räcken kan utföras i trä eller stål men vara genomsiktliga för att ge ett lätt intryck.

23

GESTALTNINGSPROGRAM BÄLLSTADALEN

Parken - å-rummet
Å-rummet sträcker sig längs med Bällstaån från
väst till öst och omfattar ömse sidor om ån. Då
parken kommer upplevas som en helhet redovisas
hela årummet i detta gestaltningsprogram även om
detaljplanen endast omfattar den södra sidan.

Inom området finns mycket att lära av naturen särskilt för barn. Information och kunskap kan förmedlas på många olika sätt med allt från skyltar till olika
digitala plattformar.

Funktion

Karaktär

Å-rummet utgör buffertzon vid översvämning och
här ska biologiska värden utvecklas och de ekologiska landsskapssambanden stärkas. Samtidigt blir
å-rummet en viktig park för de boende, med plats
för möten, spontan aktivitet och lek. Översvämningarna ger en zonering i höjdled kopplat till vattenstånd. De rekreativa funktionerna ger en zonering i
längsled med aktiva och rofyllda delar.
De aktiva består av ytor för lek, bollspel, samt
skolidrott och ligger intill korsande stråk, skola och
förskola. Här finns ytor som också kan nyttjas för
olika evenemang. Mellan dessa aktiva zoner finns
trivsamma platser för vistelse i lugn och ro på
någon av bryggorna i å-kanten.
30 m på ömse sidor om Bällstaån ingår i åns ”närområde” och höga krav ställs på utformning som
gynnar ekologisk variation och biologiska strukturer. Hårdgjorda ytor och anläggningar bör undvikas.
Genom området löper rörelsestråk. En 2,5 m bred
gångväg sträcker sig genom hela å-rummet med
flera anslutningar över Bällstaån till parkståket på
norra sidan. Sammantaget en slinga på ca 1,5 km.

24

Bällstaåns naturligt meandrande vattendrag med
våtmark och ängar ger Å-rummet en stark naturkaraktär. De ständiga variationerna i vattenstånd
skapar dynamik och variation i landskapet där Bällstaån ibland svämmar till en bred å och ibland är
nästan försvunnen. Vid enstaka tillfällen inträffar
den stora översvämningen.

Nedan: Bryggor för vistelse i naturen

Det öppna, böljande ängslandskapet utgör konstrast
till de slutna stadskvarteren. Mötet med bebyggelsen ska präglas av ”hus i park” och bebyggelsefronterna mjukas upp med träddungar.
Som accenter och arkitektoniska utropstecken
fungerar bryggor som skjuter ut i strandängskanten.
Naturen letar sig in i staden men staden letar sig
också ut i naturen och bidrar med kontrast och färg.

Nedan: Det meandrande vattendraget. Vissa partier
görs bredare så att vattenspeglar skapas.
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Material

Inom å-rummet där översvämningar kan ske gäller
kraven för miljökvlitetsnormer för vatten. Det innebär att material som kan tillföra oönskade ämnen
till vattnet intefår används. Det ställer stora krav på
material och färger.
Ekologiska material samt betong och stål kan
användas. Dock inte material som kan avge zink
eller koppar. Galvat stål får inte användas. Plaster,
konstgräs, gummiasfalt, asfalt ska också undvikas.
Inom vattendraget får naturgrus användas, något
som annars undviks för att begränsa användning av
ändliga resurser. Träskydd bör vara kiselbehandlat
och ska följa kommunens miljöplan. Bryggorna har
Nedan: Bryggor bör vara trä. Stål ska vara
målat. Exempel Våtmark i Arninge
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stikta former, kvadrater eller rektanglar och färgsätts
i naturfärg som exempelvis engelskt rött.
Växtlighet

För att gynna biologisk mångfald tillskapas nya
vattenmiljöer, ängs- och gräsmarker, fågelsnår och
bryn inom å-rummet. Längs å-rummet planteras trädgrupper och busksnår med inslag av sälg,
nyponrosor, slån, vildapel, fläder, hagtorn och andra
lokala arter. Mot bebyggelsen kan planteras större
träd som lönn och ornäsbjörk. Vid vattnet planteras
vide, al och hägg. Träden inom å-rummet behövs för
att både ”bädda in” bebyggelsen och skapa skuggade miljöer på land och i vattnet.
Nedan och th: Ängar för fjärilar och andra pollinatörer

Inom svämplan och översvämningszon väljs växtlighet som är anpassad till de olika vattenstånden.
På svämplanet som regelbundet översvämmas
används arter som trivs i fuktig till blöt jord, exempelvis tuvtåtel, skogssäv, fackelblomster och olika
starrarter. Kring normalvattennivån på + 8.80 kan
planteras exempelvis svärdsliljor, svaltning och
andra växter som trivs i sumpzon och grunt vatten.
Strandängskanten behöver bestå av gräs och blommande örter som klarar av stående vatten med ca
1-10 års återkomsttid. Den biologiska mångfalden
gynnas av arter som lockar till sig fjärilar, exempelvis smörblommor, åkervädd, ängsvädd, rölleka och
rödklint.
Den befintliga lövskogen i väst bevaras och underhålls med viss röjning och gallring vid behov.
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Perspektiv å-rummet en eftermiddag i september

27

GESTALTNINGSPROGRAM BÄLLSTADALEN

Bällstaåns å-fåra
Hydromorfologi och ekologi

Bällstaån men rak åfåra och återkommande kulverteringar uppfyller idag inte krav avseende miljökvalitetsnormerna för vatten. För att ges möjlighet
till förbättrad vattenkvalité både avseende bottensubstrat, form, struktur och växtlighet kommer
därför Bällstaån på sträckan mellan Söderdalen och
Bällstadalen omdanas och utformas som ett naturligt
meandrande vattendrag.

En bredare å-fåra grävs ur och dagens raka fåra
ersätts av en smalare slingrande djupfåra omgiven
av flacka svämplan som översvämmas och successivt utvecklar en våtmarksmosaik. För att förbättra
struktur i vattendraget kommer också död ved och
sten placeras ut på vissa ställen.
Inom åns närområde, som räknas 30 m på ömse
sidor, ställs också särskilda krav på att minimera
hårdgjorda ytor och att grönytor ska innehålla natur
med arter som stödjer lokalt växt- och djurliv. Längs

Bällstaån vattenstånd idag
•

Normalvattenyta (NVY) +8.8 möh, pendlar ofta till 9.5 möh

•

Vattenyta vid 100-årsregn utan klimatfaktor +11,7 möh

•

Vattenyta vid 100-årsregn med klimatfaktor (1,25) +12,1 möh

•

Vattenyta vid beräknat Högsta Flöde (BHF) +13,1 möh

Åfåra omfattar all mark upp till
släntkrön. Svämplanet kallas området närmast ån där översvämningar sker regelbundet. Strandängskanten ovanför översvämmas
mer sällan och parken högre upp
endast vid extrema regn.
28

		

Bällstån finns ett av kommunens spridningsstråk för
insekter och pollinatörer knutna till ängar och öppen
mark. Målsättningen är att området kring ån ska
utformas med ängsmarker, busksnår och träddungar
som gynnar arter knutna till dessa miljöer.
Ny utformning med naturlig å-fåra

Å-rummets funktion som buffertzon mot översvämning ger en zonindelning i höjdled. På ömse
sidor om den meandrande djupfåran finns ett flackt
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I huvudsak etableras växtlighet genom frösådd och
plantering med örtpluggplantor, se växtmaterial sid
26. Natursten, kokosnät och på vissa ställen färdigplanterade strandmattor kan placeras ut för att styra
meandringen, motverka erosion och skapa habitat.
Markförhållandena är dåliga. Ris- eller rustbäddar
kan behöva användas för att sten ska kunna ligga
kvar och inte sjunka ned i den lösa leran.

svämplan med våtmark som översvämmas när åns
vattennivå stiger. Djupfåran meandrar fram genom
svämplanet.
Vattennivån inom å-fåran varierar och de nedre
delarna av slänterna är utformade för att tåla höga
vattenstånd. Närmast bebyggelsen ovanför själva
å-fåran, finns parkstråket med ängs- och gräsytor
som kan utgöra buffertzon för översvämning vid
mycket extrema regn exempelvis 100-årsregn.

Djupfåran är generellt ca 1 m bred
men vidgas och fördjupas på flera
ställen så att vattenspeglar och djuphålor skapas.
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Stenar och dödved placeras på svämplanet
Svämplan som översvämmas ofta:
tuvtåtel, fackelblomster, olika starrarter.

Djupfåra och vattenspegel/sumpoch grundzon: svärdsliljor, svaltning,
kråkklöver, vasstarr

Strandängskant och slänter som
översvämmas mera sällan: Fuktäng,
skogssäv vänderot, hampflockel,
fackelblomster.
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Bryggor och paviljonger
Funktion

Längs Bällstaån uppförs några bryggor och paviljonger. Störningar på växt- och djurliv kring ån ska
begränsas. Här är funktionen rofylld avkoppling,
lugn och ro och naturupplevelse. Platser för att läsa,
fika, sola, meditera och samtala i avskildhet. De
flesta bryggor placeras i strandängskanten och ges
olika riktningar för att fånga både morgonsol och
kvällsol. Alla anläggningar måste tåla översvämningar. Inga anläggningar får placeras inom svämplanet.
Karaktär

Bällstaåns vattenlandskap inbjuder till lugn och
ro. Stort fokus på naturupplevelse, naturljud och
sinnliga upplevelser. Längs Bällstaån , anläggs
vistelseytor integrerade i naturen. De flesta diskreta
träbryggor men några kan vara paviljong med tak.
Kvällstid ger paviljongerna intryck av ljuslyktor i
strandkanten genom dämpad ljussättning utformad
med stor hänsyn till natur och djurliv. Bryggor och
plattformar ljussätts inte.
Material

I princip alla naturmiljöer är känsliga för slitage
och störning men med bryggor och spänger tillgodoses tillgänglighet för alla utan att naturen skadas.
Bryggorna utförs i huvudsak av trä. Räcken kan
utföras i målat stål men ska alltid ha överliggare i
trä. Träbryggor/plattformar utförs i trä som behandlas enligt kommunens kemikalieplan. Inga giftiga
kemikalier får användas inom Bällstaåns närområde.
30

Paviljonger utformas och färgsätts på ett sammanhållet sätt i engelskt rött, ockra eller oxidgrönt.
Bryggor och paviljonger grundläggs på pålar. För
lång hållbarhet rekommenderas stålpålar.
Växtlighet

Solljus och utsikt är allmänt viktigt och tillvaratas
vid vistelseytor. Även tillgång till lövskuggade platser är viktig sommartid. Träd placeras för att bidra
med lövskugga och inramning. Intill bryggor och
broar koncentreras blommande strand-och vattenväxter såsom svärdsliljor, fackelblomster, valeriana,svaltning,sjöranunkel med många flera.

Nedan: Paviljonger och bryggor av trä

Ovan: Exempel på miljövänligt trä - kiselbehandlat
Nedan: Vass kommer stt dominera längs vattnet men med
inslag av andra strand -och vattenväxter - t.ex.svärdsliljor
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Naturlekplats - Hackspettsgläntan

R

Funktion

R

I å-rummets västra del, intill fuktskogen/lövskogen iordningställs en naturlekplats för i första hand
åldersgrupperna 2-9 år. Här ska finnas gung- sandoch klätterlek samt möjlighet till naturlek inom
gräs- och skogsmark. En balansstig med stenar och
stockar anordnas exempelvis i kanten av lövskogen.
Lekplatsen är en mötesplats och utformas även för
”vuxenhäng”. Här anordnas sittplatser, möjlighet
till grillning och vind- och regnskydd. Kanske en
större brygga i kanten mot Bällstaån. Ett högre hus,
ett torn med utsikt kan tillföra värden i lekparken.
Lekplatsen ska utformas så att här finns tillgång till
både sol och skugga. Solförhållanden på lekplatsen
under kvällstid studeras vidare vid projektering

Spänger anläggs
genom fuktskogen för
att spara den känsliga
marken

Brygga för samvaro och lärande
vid vatten

Karaktär

Vid utformning av lekplatsen hämtas tema och inspiration från lövskogen där täta snår, död ved m.m.
utgör lämplig livsmiljö för hackspettar. Under temat
”Hackspettsgläntan” ges lekhus och annan utrustningen naturkaraktär och inspiration från fågelholkar. Naturelement såsom spindelnät, blommor, djur,
ägg, fågelbon m.m. kan också bidra med idéer, både
till utformning och lek. Spänger leder mellan lekutrustning och in i fuktlövskogen, något som både
minskar slitagerisk och bidrar till karaktären.

Lekutrustning och fallskyddsytor placeras in mellan befintliga björkar. Komplettering med nya träd.

Gräsyta för
rörelselek
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Material

Lekhusen (kojorna) och lekutrustningen utförs
i trä, och utformningen ska vara lekfull, krokig
och naturlik (se inspirationsbilder). Färgskalan
kan vara lekfullt varierad i engelskt rött, ockra
och oxidgrönt för att passa in i naturen. All målning och ytbehandling ska följa kommunens kemikalieplan och uppfylla krav som med hänsyn
till miljökvalitetsnormer gäller inom Bällstaåns
närområde.
Lekplatsens hårdgjorda ytor utgörs av stenmjöl
och som fallskydd föreslås bark och sand. Detta
innebär att gummiasfalt och konstgräs inte får
användas. Naturmaterial som stenar och stockar
kan med fördel användas på olika sätt.
Spängerna bör vara 2 m breda och förses med
avåkningsskydd. De utförs i trä och/eller gallerdurk, som målas.
Växtlighet

Befintlig fuktskogsnatur ska värnas. Här växer
hägg, salix och björk och på marken funns en
rik flora av lundväxter. Spänger minskar risken
för slitage på naturmarken. Ny växtlighet kring
lekplatsen ska anpassas till och kompletterara befintliga naturen. I brynzonen som skapas
kring lekplatsen ska hagtorn, körsbärsplommon,
fågelbär, slån, sälg, nyponros och andra typiska
brynväxter planteras, vilka stärker fågel- och
insektslivet.
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Ovan: Lekutrustning gärna naturlik och knotig

Ovan: Platser för picknick och samvaro, enkelt och naturnära

Nedan: Fuktlövskogens växtlighet inspirerar nyplanteringar

Nedan: Spänger leder genom fuktlövskogen
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R

R

Ovan, nedan och nedan th: Inslag som stimulerar fantasi
och lek för både för små ....

Ovan: En högre byggnad med möjlighet till utsikt och
överblick
......och lite större barn
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Dagvattenlösningar

Skelettjordar

Allt dagvatten ska renas och fördröjas inom området
innan det leds till Bällstaån. Behov och förslag till
olika dagvattenlösningar har tagits fram av Sweco i
särskild rapport.

Skelettjordar är växtbäddar för träd bestående av
makadam och växtjord, uppbyggda för att rena och
fördröja dagvatten. För att skapa goda växtbetingelser och öka reningsgraden kan växtbäddar och
skelettjordar i torg och gaturum utföras med biokol.

För allmän platsmark föreslås regnbäddar och
skelettjordar på gator och torg, ett svackdike längs
Järfällaägen samt översilninsytor i parkmark på två
ställen. Här illustreras exempel på hur dessa lösningar kan gestaltas. Tematisk karta för dagvatten se
sid 60.

Vattnet leds till skelettjordar via dagvattenbrunnar med sandfång,alternativt via kombinerade
luftnings- och dagvattenbrunnar. Djupet för
skelettjordar har beräknats som 0,8 meter varav
de första 0,2 m består av ett makadamlager.
Resterande material utgörs av makadam med
nedspolad växtjord med porositet på 15 %. En
dräneringsledning placeras i botten av anläggningen.
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Anläggning av skelettjordar föreslås för gata B
(Nettovägen), C, 1 och 5 samt för torgen.
Översilningsytor

Det är i dagsläget svårt att veta hur mycket vatten
som kommer att rinna över ytorna. Ytorna gestaltas som gräsbevuxna svagt sluttande ytor. Inslag
av spänger av lackad gallerdurk och trä möjliggör
passage över ytorna.

Ovan och nedan: Gräskläddda svackdiken
föreslås längs Järfällavägen
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R

Regnbäddar

R

Regnbäddar är växtbäddar utformade för att rena
och fördröja dagvatten. Regnbäddar föreslås för
Gata 2,3,5 och Parkgatan.
Material

Regnbäddarna utformas nedsänkta med ett översvämningsdjup på 0,3 meter och med kantstöd av
exemelvis cortenstål eller natursten. Räcken utförs i
stål och kan med fördel integreras i kantstöden.
Växtlighet

Växtlighet väljs som tål både torka och tillfälliga
översvämningar. Växtligheten ska också bidra till
den lite vilda karaktären, exempelvis flerstammiga
träd och buskar med knotigt växtsätt och lummigt
bladverk, olika gräs och halvgräs, barrväxter. Exempel på arter är freemanlönn, videkornell, try, tall, al,
oxel, rörflen, bunkestarr, strandråg, fackelblomster,
videört, rudbeckia, älggräs.
Svackdike längs Järfällavägen

Längs Järfällavägen föreslås ett svackdike med
trädrad. Diket ges en maxlutning på 4 % . för att
rena trafikdagvattnet. Då vägen lutar 10 % krävs att
diket indelas i sektioner med små vattenfall däremellan.

Ovan och th: Exempel på regnbäddar.
Regnbäddarna utformas nedsänkta med ett översvämningsdjup på 0,3 meter. Deras totala djup uppgår till
1,0 meter. Vatten kan ledas till anläggningarna via nollad kantsten och/eller dagvattenbrunn med sandfång.
I botten av anläggningen anläggs ett gruslager (grus
4-8 mm) som förses med en dräneringsledning som
kopplas till dagvattenledningsnätet. Ovanför gruslagret
sätts ett lagom genomsläppligt filtermaterial med 0,5
meters djup. Bredden sätts till 2,0 meter.
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KVARTERSMARK
Bällstadalens byggda delar utgår ifrån den klassiska kvartersstaden som kontrast till å-rummets mer
naturliga gestaltning. Fasaderna ska samspela
med gatornas bredd och utformning för att skapa
en harmoni i mötet mellan hus och gata. De enskilda kvarteren ges egna, starka och tydliga uttryck
för att därigenom skapa variation.

Gestaltningsprinciper

I nord-sydlig riktning tillåts parkrummets växtlighet
att spränga sig in i gatumiljön, vilket även kan prägla byggnadernas fasader. Här kan fasadgestaltningen
vara mer lekfull, ha fler utstickande byggnadselement och inte ha samma strikta indelning av fasaden
i horisontalled. Utmed de inre bostadsgatorna ska
byggnaderna placeras ordnat och nära gatan, men
kan placeras tvärställda eller med en del indrag för
att skapa dynamik.

Inbjudande sockelvåningar

Sockelvåningarna mot de strikta stråken, Nettovägen och Järfällavägen m fl, utformas som aktiva och
öppna fasader. Sockelvåningen markeras i minst en
våning och har detaljer som ger djupverkan och vertikala proportioner. Sockelvåningen ska vara öppen
och transparent mot gaturummet.

En jämn höjdskala

Den nya bebyggelsen liknar äldre kvartersstad med
bebyggelse i 6-7 våningar med en indragen översta våning. Bebyggelsen trappar ner i höjd längs
sluttningen mot Bällstaån för att betona områdets
topografi.
I korsningspunkter med Järfällavägen och i områdets östra del kan vissa högre partier accepteras,
men i övrigt ska en jämn höjd på bebyggelsen
eftersträvas.
SAAB:s nya kontorshus kommer att sticka upp
långt över den övriga bebyggelsen och måste ges
särskild omsorg
Strikta och ”vilda” stråk i kontrast

Utmed Nettovägen och Järfällavägen skapas striktare stråk med stramare och klassiska fasader. Det
karaktäriseras av få utstickande byggnadsdelar och
en klassisk indelning av fasaden i sockel, kropp och
krön. Utmed dessa gator är sockelvåningens utformning av stor vikt och byggnaderna ska placeras med
långsida eller gavel i bebyggelsegräns mot gata.
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Klassiskt möter det samtida

Arkitekturen ska utgå från kvartersstadens klassiska
element som fasade hörn, gavelmotiv, frontespiser,
pilastrar och friser men med en omtolkning till vår
samtid. I fasader och på tak kan mötet med klassicismen och moderna anordningar så som solceller,
stadsodling och dagvattenhantering användas för att
skapa nya och spännande uttryck.
Målsättningen är att bygga upp en struktur mer likt
en äldre kvartersstad. Den höga stadsmässiga skalan
ska behandlas med känsla och detaljering för att ge
arkitekturen en småskalighet och närhet.
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NYA BILDER FRÅN INGELA

R

Byggnader

R

Fasader mot allmän plats ska utformas med särskild
arkitektonisk omsorg vad gäller fasadernas huvudkomposition och indelning. En tydligt baserad
geometri och gestaltningsmässiga enheter ska åstadkommas inom varje kvarter. Det kan uppnås t ex
genom vertikal indelning, reliefverkan, skugg- och
djupledsverkan, materialverkan, volymförskjutningar och val av fönsterplacering.
Fasadmaterial, husvolymer, detaljer och därmed karaktär varierar men genom anpassning i övergångar
dem emellan är ambitionen att skapa en helhet av
kvarterets olika delar.
Fasadvariation där trapphusens indelning avspeglar sig
i fasaden.

Bebyggelse i Norrköping som har en viss variation samt
indelning i sockel, fasad och tak.

Sektion som visar indelning i tak, fasad och sockelvåning
37
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Sockelvåning

Sockelvåning är den del av bottenvåningen som är
vänd mot allmän plats. Bottenvåningars utformning
ska bidra till att gatan blir välanvänd och trygg.

Strikt stråk- Järfällavägen

Järfällavägen är områdets största huvudgata där
bottenvåningens utformning ska ha en avvikande
utformningfrån fasad och krön. De två understa
våningarna får gärna markeras som en hög sockelvåning. Egna bostadsentréer direkt från gatan kan
skapa en variation där lokaler inte kan åstadkommas. På förgårdsmark kan cykelparkering anordnas,
dock bakom mur eller häck.

Mot Järfällavägen kan egna bostadsentréer skapa liv
och variation mot gatan.

Bild som visar diagram från gestaltningsprincip

Sockelvåningen följer terrängen och markerar de två
nedersta våningarna
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Bebyggelse utmed Järfällavägen
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Strikt stråk - Nettovägen

Hela bottenvåningens fasad har en utformning
som lockar till kontakt och utbyte mellan stadslivet och verksamheter i byggnaden. Det sker till
exempel med många entréer, stora sammanhängande glaspartier och kommersiella lokaler. Bottenvåningen är tillgänglig från trottoaren utan trappor
eller trösklar.
För att skapa rymd i byggnaden är minsta tilllåtna
våningshöjd i bottenvåningarna 4,0 meter, utefter
Nettovägen. Uteserveringar och dylikt placeras på
gatumark.

Bild på fasad med många skyltfönster osv

Bild som visar diagram från gestaltningsprincip

Bebyggelsen utefter Nettovägen ska ha en tydligt utfromad bottenvåning med stora glaspartier.
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Öppna stråk- tvärstråken

Bottenvåningens fasad och framförallt viktiga lägen
som kvartershörn, har en utformning som ger ett
samspel mellan gatulivet och verksamheten i byggnaden. Det sker till exempel med entréer och stora
fönster. Eventuella bostäder i bottenvåningen bör
utformas så att de är direkt tillgängliga från gatan.
Parkeringsinfart kan göras i den öppna fasaden, men
stor vikt ska läggas på dess placering och utformning.
Bild som visar diagram från gestaltningsprincip
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Vy Kvarterstorget
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R
Vilda och lekfulla stråk - bostadsgatorna

R

Bottenvåningens fasad utformas med entréer till
bostäder och andra lokaler med mindre eller större
fönsteröppningar. Upphöjda bottenvåningar från
trottoaren medges liksom parkeringsinfarter. Kommersiella lokaler, föreningslokaler och gemensamhetslokaler är välkomna inslag i den stilla fasaden,
särskilt vid kvartershörn. Lägenheter med bostadsentréer direkt ifrån gatan är önskvärt.

Bild på bottenvåning med direktentréer

Bild som visar diagram från gestaltningsprincip

Fasadutsnitt mot bostadsgata
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Balkonger och burspråk

Balkonger och burspråk mot allmän plats ska utgöra
en del av byggnadens arkitektur.
Vilda och lekfulla stråk - bostadsgatorna
Strikt stråk - Nettovägen

Utmed bostadsgatorna får balkonger och burspråk ta
ett större utrymme (max 1,4 meter).

Balkonger, burspråk och andra utstickande
delar mot Nettovägen ska vara grunda (max 1,0
meter), indragna eller franska för att skapa en
stramare karaktär.

Öppna stråk - tvärstråken
Strikt stråk - Järfällavägen

Balkonger, burspråk och andra
utstickande delar får ej förekomma
mot Järfällavägen. Mot denna gata
får balkonger utföras indragna.
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Balkonger, burspråk och andra utstickande delar
mot de öppna stråken ska vara grunda (max 1,0
meter), indragna eller franska för att skapa en
stramare karaktär.
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R

Bild 3

Bild 1

Bild 2

Bild 1 och 2 visar exempel på grunda balkonger som kan finnas mot de öppna stråken (gula) och
Nettovägen (röd). Bild 3 visar en fasad med indragna balkonger som utefter Järfällavägen (blå) och
bild 4 en gata där balkongerna utgör en stor del av gatans karaktär (gröna).

Bild 4
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Entréer och portar

Entréer ska vara orienterade mot gata och ha en
särskilt omsorgsfull gestaltning som skapar identitet och trygghet. Entréer och portar ska markeras i
fasad och vara upplysta med hög grad av genomsiktlighet. Bostadsentréer ska kunna skiljas från
entréer till lokaler t ex genom inramning, material,
gestaltning, färgsättning eller kontrastverkan.
Täthet mellan entréer eftersträvas liksom trapphus
som är placerade i fasad mot gata. Trapphus ska
vara genomgående, men det behöver inte vara i
samma plan.
Portik mot innergård ska vara generös i bredd och
höjd där bredden är minst samma som höjden.
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Detaljer

R

I varje kvarter ska minst en fasad mot allmän plats
ha en eller flera omsorgsfullt utformade detaljer som
är integrerade i byggnadens arkitektur. Det kan vara
konstnärlig, hantverksmässig eller arkitektonisk
detaljering t ex utsmyckning, skulptering, materialmässiga detaljer, reliefer mm. Klassiska element
som fasade hörn, gavlar, frontespis, pilastrar, friser
med mera uppmuntras, men bör omtolkas för att få
ett samtida uttryck.
På fasader i fonden invid torg eller utmed siktlinjer
ska ha detaljen utförd på större delen av fasaden.
Gärna i kombination med ljussättning. Kvarter som
inte utgör fondmotiv ska i första hand ha detaljer
i ögonhöjd. Utmed de lugnare bostadsgatorna får
detaljerna gärna vara taktila och med särskilt fokus
på barn.

Bildtext
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Tak och indragen våning

Indragna våningar skapar möjlighet för takterrasser och bidrar till att minska upplevelsen av fasadernas höjd. Eventuell takfot och krön utformas
med särskilt arkitektonisk omsorg.
Installationer och funktioner på tak ska integreras som delar i taklandskapets gestaltning, under
sadeltak eller pulpettak och ej synliga från gatan.
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Färgsättning

R

En varierad material- och färgpalett präglar den nya
stadsdelen för att skapa en levande, trygg och välkomnande stadsmiljö. Byggnadernas färgskala ska gå
i varma ljusa naturtoner med mörka inslag. I Bällstadalen förespråkas de kulturfärger som tagits fram av
Riksantikvarieämbetet. Mot gårdarna ska kulörerna
vara ljusa.
Material

Naturliga och gedigna material som natursten, puts
och tegel bör prägla arkitekturen i stadsdelen. Fasadutformning med synlig prefabricerad betong ska
undvikas och en hög detaljering kring fasaderna eftersträvas. Inte minst i kvarterens gatunivåer ska en mer
bearbetad och varierad utformning gälla.

Ockra, engelskt rött, umbra och oxidgrönt är färger som passar i området ihop med ljusare färeger

Naturmaterial som tegel, puts, trä, sten och keramiska plattorär passande material i området som kombineras på olika sätt.
47
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Förgårdsmark
Gräns mellan förgårdsmark och trottoar ska vara
tydligt markerad med låga murar eller häck. Murarna bör inte vara högre än 1m. Minst 50 % bör vara
planterad och ytorna får nyttjas till fördröjning och
rening av takvatten.
En stadsmässig grön karaktär efterträvas. Ambitionen är att längs bostadsgator och lokalgator tillföra
så mycket grönska som möjligt på förgårdsmark.
Karaktären kan gärna vara lite vild, framförallt
längs gatorna ned mot å-rummet.
Murar utförs i natursten eller i annat material som
samspelar med socklar och fasader längs ett kvarter.
Murarna ska hålla hög kvalitet
Längs de ”vildare” lokalgatorna anläggs frodiga och
flerskiktade planteringar med en stor variation av
arter.

Gräs och perenner bidrar till frodigt intryck
längs förgårdsmark.
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Gränsen mellan trottoar och förgårdsmark ska vara tydlig.
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Gårdar

R

Gårdarna är de boendes gröna uterum med plats för
samvaro och lek men också vila och avkoppling.
Här eftersträvas både sol och skugga, flera sittplatser, gärna gräsyta för bollspel samt plats för odling.
Växtbäddsdjup på minst 1 m ska garanteras även på
underbyggda gårdar. Alla gårdar ska vara tillgängliga för funktionshindrade.
Dagvatten kommer behöva fördröjas och renas inom
gårds- och kvartersmark. Höjdsättning och markuppbyggnad utformas så att översvämning respektive försumpning inte uppstår.
Grönskande, lummiga gårdar eftersträvas. Minst 50
% av gården ska vara täckt av växtlighet. Gårdarna
kan med fördel ha trädgårdskaraktär med blommande träd, fruktträd, buskar och örter. Vertikal
växtlighet på fasader och pergolor kan med fördel
användas för att bidrar till grön rumslighet och till
att bryta ned storskaligheten. Dagvattenlösningar
integreras i gårdsgestaltningen.
Material ska vara miljövänliga, hållbara och av god
kvalitet.
Växtlighet anpassas till platsspecifika förutsättningar på gårdarna. Med fördel väljs växter som stödjer
lokala ekosystem, som blommar och som ger frukt
och bär. Alla gårdar bör ha några större vårdträd.
Växter som kan ge allergier undviks.

Exempel gårdsmiljöer
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Förskolegårdar
Förskolegårdar ska i första hand vara minst 3000
kvm. Gården ska delas in i tre delar; den trygga
zonen, den rörelsefyllda zonen och den vilda zonen.
På gården ska det finnas möjlighet att uppleva olika
rumsligheter utifrån ett barns perspektiv. Förskolor
som är integrerade med bostäder ska ha en tydligt
definierad och inhägnad trygg zon. Resterande yta
av bostadsgården kan fungera som rörelsefylld zon
och ska då ha grindar ut mot gatan. Avsteg kan
göras utifrån kommunens ”Lekvärdesfaktor”.

av redskap och leksaker. Vagnsförvaring ska vara
under tak och kunna låsas. Cykelparkering ska
utföras med ramlås och utgå från kommunen parkeringsnorm. Plats för cykelkärror och lastcyklar
bör finnas. Cykelparkering och vagnsförvaring ska
placeras strategiskt i förhållande till rörelsestråk och
entréer.

Förskolegården bör ha en varierad topografi med ett
flertal plana ytor för spel- och aktivitetsytor och social samvaro men också kuperad terräng. Möjlighet
till skapande lek och klätterlek ska finnas.
Det ska finnas ett samspel mellan inomhusmiljön
och gården, med god utsikt över grönska. Barnen
ska ha möjlighet att uppleva årstidsväxlingar och
följa naturens kretslopp exempelvis genom naturliga partier, odlingsmöjligheter och kompostering.
Upplevelser av olika material, bevarad natur eller
anlagda grönytor med naturlik och vild karaktär är
att föredra.
Barn med särskilda behov ska kunna ta sig runt
förskolebyggnaden, ut på stora delar av gården, till
områden i alla förskolegårdens zoner. En kontrasterande färgsättning kan förenkla för personer med
synnedsättning.
Förskolegårdarna ska ha nödvändiga utrymmen
för cykelparkering, vagnsförvaring och förvaring
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Skolgård
Gården bör delas in i olika rumsligheter för att ge
möjlighet till social samvaro men också möjlighet
till avskildhet i lugn och ro.
Lek- och friytor behöver finnas i direkt anslutning
till skolbyggnaden. Med hjälp av rumssammanhang,
vegetation, höjdskillnader och lekredskap som
integreras i öppna och slutna ytor kan man skapa
ett attraktivt lekområde med många möjligheter. I
lek och friytorna bör det finnas plats för hårdgjorda
ytor där hopphagar och spontant bollspel kan ske.
Här ska det även finnas möjlighet till klätterlek,
balansträning och samarbetsredskap.

GESTALTNINGSPROGRAM BÄLLSTADALEN

R
Samlingsplatser kan vara av olika karaktär. Mera
påkostade platser med väderskydd kan kompletteras
med en cirkel av stenar eller stubbar på en naturyta.
Odlingsmöjligheter på gården kan anordnas i pedagogiskt syfte, men också för att ge barn möjlighet
att påverka och smycka sin egen gård. Vegetation på
gården ger möjlighet till naturlek och skugga. Enligt
kommunens grönytefaktor ska 4/10 av tomten bestå
av grönska vid förskolor och skolor. I grönytorna
kan även dagvattenhantering integreras.
Friytan på skolgården ska vara minst 5000 kvm.
Utöver det ska skoltomten har nödvändiga ytor för
parkering.

Nät och annan idrottsutrustning bör vara lätt att
flytta för att möjliggöra flexibilitet och alternativ
användning. Nät, stängsel och annan utrustning
färgsätts nedtonat i grågrönt.

R

Kring det öppna gräslandskapet anläggs kantzoner
med ängsmark och inslag av t ex nyponrosor och
hagtorn som stärker det ekologiska landskapssambandet för fjärilar och insekter.
Trygghet och överblickbarhet är viktigt varför lägre
växtlighet kan behöva användas, framförallt i brantare slänter mot skolan och Nettovägen.

Bollplanen- idrottsyta för alla

Inom skolans västra del finns plats för en yta för
idrottsundervisning. Ytan ingår i skolans område
men är en viktig aktivitetsyta inom å-rummet som
kommer att vara tillgänglig efter skoltid. I sluttningen upp mot skolgården och gång- och cykelvägen
kan en läktare anläggas. Läktaren kan ges olika utförande men bör integreras som en del i sluttningen.
Sambandet med å-rummets lekplats och gräsytan
däremellan i kombination med kvällsolsläge och
utsikt gör att platsen kan bli mycket attraktiv. Här
finns plats för olika kulturella evenemang och
underhållning såsom idrott, teater, musik m.m.Ytan
måste utformas för att klara extrema översvämningar. Den utförs i gräs eller grus då konstgräs inte får
användas inom Bällstaåns närområde.

Läktaren kan ger olika utförande, exempelvis som enkla
gradänger i sluttningen. Ett annat alternativ är en lekfull
och lite spännande läktare som tillåts sticka upp något i
bakkant för att möjliggöra förråd o dyl i kanterna.
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Diagram som visar delområden
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Delområden
”Buisiness district”

Runt SAABs nya kontor utmärker sig bebyggelsen
genom att vara högre än omgivningen och den nya
bostadsbebyggelsen. Det skiljer sig även genom att
ha ett annat innehåll än övrig bebyggelse.
SAABs kontor kommer att vara över 20 våningar
vilket ställer höga krav på dess utformning. Det
kommer att synas från flera av kommunens komundelar.

R

Kontor, hotell och parkeringshus bör urskilja sig
från övrig bebyggelse i Bällstadalen genom materialval och utformning. Här kan ett modernt uttryck
med koppling till Veddestas industriella historia
med tillverkning av kommunikationsradios, radarer, eldledningsutrustning, zonrör, skrivare och
fotoframkallning. Exempel på passande fasadmaterial är glas och plåt.

R

Vasagatan

Vy Nettovägen österut med ”buissiness district” i fonden. Bild Enterarkitekter

Mälarvägen
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Kvarteren utmed Järfällavägen

• Byggnader ska placeras i linje mot gata.
• Fasaderna ska ha en strikt indelning i sockelvåning, fasad och tak. De två nedersta våningarna
får gärna markeras som en sockel för att bidra till
ett ”pampigt” uttryck.
• Direktentréer får gärna förekomma.
• Förgårdsmark ska inramas med mur eller häck.
• Mot gata får inga utstickande byggnadsdelar
förekomma.

Kvarteren utmed Nettovägen

Diagram som visar delområden
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• Ingen förgårdsmark utan byggnaderna ska placeras i gatulivet.
• Fasaderna ska utformas som kontinuerliga fasader och kvartershörnen ska bebyggas, portiker för
förekomma i fasaden.
• Fasaderna ska ha en strikt indelning i sockelvåning, fasad och tak.
• Sockelvåningen ska vara uppglasad med många
entréer och skyltfönster.
• Balkongerna ska vara indragna, franska eller
endast sticka ut 1 m. Burspråk får också sticka ut
max 1 meter mot gata.
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R
Parkkvarteren

I parkkvarteren ska närheten till parken ge uttryck
till bebyggelsens karaktär. Träfasader, gröna väggar
och generösa balkonger och terrasser mot parken
kan vara dessa kvarters signum. Mot områdets gator
ska dock balkonger sticka ut max 1,4 meter.
I övrigt gäller samma utformningspinciper som i
bostadskvarteren med förgårdsmark som ramas in
av mur eller häck, direktentréer till bostäder och en
friare utformning av fasaderna.

Bostadskvarteren

Diagram som visar delområden

• Bebyggelsen ska ha förgårdsmark som ska avgränsas med mur eller häck.
• Direktentréer till bostäder får gärna förekomma.
• Fasaden kan ha en friare utforming och har inte
samma krav på indelning som mot de striktare
stråken.
• Mot dessa gator kan balkongerna vara mer generösa och får sticka ut max 1,4 meter från fasaden.
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ÖVERGRIPANDE STRUKTURER OCH FUNKTIONER
Samhällsfunktioner
Inom området utvecklas grundläggande samhällsfunktioner i form av en grundskola och fyra förskolor. Detta kompletteras med lokaler i bottenvåningen
längs Nettovägen samt i kvartershörn utefter vissa
gator. I områdets östra del byggs ett parkeringshus
där besökande kan parkera. Intill parkeringshuset
utvecklas kontor och hotell.

TECKENFÖRKLARING
Skola / Förskola

Hotell

Parkeringshus

Kontor, lokal i bottenvåning

Förskola
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Landskapssamband och ekosystemtjänster

R

En mångfald av ekosystemtjänster ska utvecklas
inom Bällstaåns natur med strandzoner, omgivande
ängsmarker och park. Landskapssamband för
pollinatörer och fåglar ska stärkas inom området,
framförallt i norra delen.

R

TECKENFÖRKLARING
Spridningssamband fjärilar och andra pollinatörer
Mindre spridningssamband fjärilar och
pollinatörer
Område där utformning och plantering särskilt ska gynna fjärilar och andra pollinatörer

Spridningssamband barrskogsarter
Befintlig tall- och barrskog
Trädplantering längs gator
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Publika rum
Inom området finns många parker och publika rum.
Inom området finns två allmänna torg. Centrumtorget och Kvarterstorget längs Nettovägen. Entrétorget är en privat plats intill SAAB´s huvudkontor
men delvis med karaktär av publikt rum.
Å-rummet längs Bällstaån är som helhet en mångfunktionell stadsdelspark för både Söderdalen och
Bällstadalen. Inom parken finns många mötesplatser
promenadvägar och ytor för spontana aktiviteter.
Här finns exv. en bollplan för skolidrott m,m. samt
en lekplats med naturen som tema. I strandkanten
mot Bällstan ligger bryggor och paviljjonger för
rofylld naturupplevelse. Möjlighet finns också att
skapa publika platser i anslutning till de många
småtorg som avslutar gatorna genom att till dessa
förlägga servering eller annan service.

Söderdalen

”Lövskogen”

”Hackspettsgläntan”
Fotbollsplan

”Å-ru

mme

Park

t”

Bälls

taån

Kvarterstorget
Centrumtorget
Bällstadalen

TECKENFÖRKLARING
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Närnatur

Bollplan

Stadspark -Å-rummet (hela)

Torg

Naturlekplats

Små platsbildningar
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Kollektivtrafik och cykelnät

R

Järfällavägen och Nettovägen är utformade för att
trafikeras av buss. Hållplatser kan förläggas var som
helst utefter gatorna där lutningarna så tillåter. På
Nettovägen anläggs hållplats lämpligen vid skolan
och mellan SAABs kontor och Centrumtorget.

R

De regionala cykelstråken kvarstår utmed Bällstaån
och Järfällavägen. Dessa kompletteras med lokala
cykelvägar utmed tvår tvärgator, vilket kopplar ihop
området med Viksjö, Söderhöjden, Söderdalen och
Jakobsberg.

Bälls

Nett

Kvarterstorget

Jär

fälla

väg

oväg

en

taån

Cen

trum

torge

t

en

TECKENFÖRKLARING
Möjligt läge för busshållplats

Regionalt cykelstråk

Kollektivtrafik

Lokalt cykelstråk
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Dagvatten
Allt dagvatten ska renas och fördröjas innan det
bräddas till Bällstaån. Det sker på kvartersmark
respektive allmän plats via växtbäddar, regnbäddar
och skelettjordar. Bräddvatten och dräneringsvatten
från området leds därefter till två översilningsytorna
i parkens respektive ändar där ytterligare rening och
fördröjning sker innan dagvattnet leds till Bällstaån.
Till översilningsytan i väster leds även dagvatten
från intilligande verksamhetsområde.

TECKENFÖRKLARING
Översilningsyta

Regnbädd med träd och skelettjord

Dike

Skelettjord med träd

Flödesriktning
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Belysning

R

Omådet som helhet ska upplevas tryggt. Ljussättning anpassas till funktion med god belysning längs
gång- och cykelstråk, lek och vistelseytor.

R

Ljussättning av intressanta objekt. Belysning och
ljussättning ska även anpassas till naturmiljön. Vissa
områden kan få vara mörka.

TECKENFÖRKLARING
Linspänn

Belysning torg och platsbildning

Belysning bro

Huvudgata linspänn

Belysning lekplats, fotbollsplan

Gatubelysning

Parkbelysning

Belysning paviljong
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Återvinning och avfall
Avfallshanteringen inom planområdet utgår ifrån att
en sopsug med optisk sopsortering och miniåtervinningscentral kommer till stånd inom området, vilket
skulle innebära att miljörum och återvinningsstationer inte behövs inom området.
Planförslaget har dock utformats på ett flexibelt
sätt som möjliggör att återvinningsstationer kan
förläggas inom parkeringsytor på gatumark. Alla
återvändsgator har också utrymme för vändplaner
för sopbil.
Kartan visar var uppställning av sopbil kan ske vid
hämtning av avfall från miljörum eller tömning av
matavfallstank. Utmed tvärgatorna, där cykelvägar
inte finns, kan miljörummen ersättas med så kallade
underjordsbehållare vid behov.

TECKENFÖRKLARING
Möjligt plats för miljörum

Vändmöjlighet sopbil

Förgårdsmark möjlighet till

Sopsug

Uppställning sopbil

underjordiska behållare

Mini-återvinningscentral
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INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH SAMRÅDET
Detajplanen upprättas med ANGE planförande enligt följande tidplan:
Samråd			
andra kvartalet 2018
Granskning		
fjärde kvartalet 2018
Beslut om antagande första kvartalet 2019
Samråd/granskning pågår under tiden dag månad år – dag månad år. Planhandlingarna
finns tillgängliga på kommunens hemsida jarfalla.se. Planhandlingarna finns även att läsa
hos kommunens kundtjänst, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg samt i kommunalhusets entré,
Vasaplatsen 11 i Jakobsberg.
Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast dag månad år till
Kommunstyrelseförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 177 80 Järfälla.

Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
Förnamn Efternamn, planarkitekt
08-580 2xx xx
fornamn.efternamn@jarfalla.se

Järfälla kommun
177 80 Järfälla
08-580 285 00
www.jarfalla.se

