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INLEDNING

BAKGRUND Visionen för Södra Veddesta är att skapa en upplevelserik och 
intensiv stadsmiljö med många olika boendemöjligheter, arbets-
platser, kommersiell service och ett väl integrerat nav för kollek-
tivtrafik. Det här dokumentet beskriver riktlinjer för gestaltning 
av allmän platsmark och bebyggelse av etapp 1 inom Veddesta.

Den övergripande strukturen, som omfattar ca 86 hektar, utgår 
från platsernas funktion och hur de hänger samman. Huvud-
stråk kopplas samman över spår- och vägområdet och (Södra) 
Veddesta blir en del i Barkarbys stadsomvandling. Här skapas 
en finmaskig struktur med många korsningspunkter som ger po-
tential för stråk med stadsliv. Urbaniteten i stadsdelen förstärks 
genom att framsidor med aktiva bottenvåningar vänds mot 
gator, platser och parker. Med täthet och höjdvariation uppstår 
dynamik och spänning. Variationen ger förutsättningar för inbju-
dande offentliga rum som lockar till vistelse och möten.

Området för detaljplan Veddesta etapp 1 är lokaliserat i södra 
Veddesta. Området är ca 10 ha och avgränsas i öster av Mälar-
banan, i söder av ett existerande grönområde, Veddesta bäcken 
och Barkaby villaområde, i väster av nya föreslagna byggnader 
och i norr av Veddestavägen.

I anslutning till planområdet ligger Barkarby station som kommer 
att bli en nod för kollektivtrafik. Resenärer kan här enkelt byta 
mellan buss, pendeltåg och den nya tunnelbanan. Planområdet 
ligger således i ett attraktivt kollektivtrafikläge som kommer inne-
bära att fler människor rör sig genom området. 

Parallellt med Mälarbanan löper E18 och öster därom växer 
Barkarbystaden fram. En ny bro över E18 och järnvägen binder 
samman planområdet med Barkarbystaden och det närliggande 
handelsområdet Barkarby handelsplats.

Övergripande strukturplan för hela Veddesta, 2019

planområdesgräns
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SYFTE OCH MÅL Syftet med kvalitetsprogrammet är att säkerställa en hög kva-
litetsnivå på det byggda och att gestaltningsmässigt skapa en 
sammanhållen stadsbyggnadskaraktär för Veddesta. I detta 
dokument behandlas i första hand gestaltning av bebyggelse på 
kvartersmark, med fokus på mötet med det offentliga rummet. 
Utformningen av allmän platsmark behandlas inte här. 

Kvalitetsprogrammet beskriver gemensamma riktlinjer för ge-
staltning vid utbyggnaden av Veddesta detaljplan 1. Det utgör en 
bilaga till detaljplanen och knyts till kommande exploateringsav-
tal som träffas mellan kommunen och berörda byggaktörer.

Utformningen av Veddestas struktur utgår från det befintliga ga-
tunätet. Detta kompletteras med nya gator till en sammanhäng-
ande urban miljö. Huvudstrategierna för utformningen av planen 
kan sammanfattas i fem punkter: 

• Koppla samman huvudstråk 
• Integrera stationen i staden 
• Skapa inbjudande stadsrum 
• Skapa framsidor och insidor 
• Skapa förutsättningar för stadsliv

ÖVERGRIPANDE PLANIDÉ

E18 / Barkarbystaden / Märbanan
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KVARTERSMARK

ZONER

ZON 1: Huvudgata/ centrum
Den mest offentliga zonen. Högsta 
ambition i utförande och material.

ZON 2: Stadsfront
Storskalig bebyggelse med samordnade  
kulörer och material.

ZON 3: Inre stad
Småstadskaraktär med brokigare 
kulörer och enklare material.

ZON 4: Parkfront
Stadsfront i lägre skala. Hög kvalitet i  
utförande och material.

HUVUDDRAG / 
ALLMÄNNA RIKTLINJER

Generellt skall arkitekturen i Veddesta uppfattas som en modern 
tolkning av den traditionella stenstaden. Utformning av fasa-
der ska medvetet förhålla sig till klassiska begrepp som sockel, 
kropp och krön. Även materialäkthet och autenticitet i utförande 
eftersträvas. Variation inom kvarteret kan vara ett sätt att skapa 
stadsvärden men får inte ske på bekostnad av att området upp-
fattas som en sammanhängande helhet. 

Utformningen av bebyggelsen utgår ifrån vilken roll den har i det 
offentliga rummet. Området delas in i fyra zoner:

• Huvudgata/centrum
• Inre stad
• Parkfront

• Stadsfront

Zonerna har olika grad av urbanitet och offentlighet vilket på-
verkar gestaltningen. Indelningen sker utifrån gaturummet, det 
innebär att ett kvarter kan komma att ingå i flera zoner och ha 
olika utgångspunkter för olika sidor av samma kvarter. 
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KVARTERSMARK

Zonen sträcker sig ut med Veddestavägen, här finns krav på loka-
ler i alla bottenvåningar och ambitionen för arkitektur, utförande 
och material är det högsta. Byggnaderna kulörsätts i mättade 
toner i en dämpad färgskala.

Sockel
Fasaden gestaltas med sockelvåningen som huvudmotiv. Denna 
är till största del offentlig och utformas inbjudande med hög de-
taljeringsgrad. Sockelvåningsmotivet är minst 2-vånigt och artiku-
leras i gestaltningen. Material i sockelvåningsfasad är natursten 
eller tegel, vilka även kan utgöra fasadmaterial. 

Lokaler
Stora glaspartier till lokaler görs utan, eller med enbart låg, bröst-
ning, och utförs i stål, ev träbeklädda, detsamma gäller för portar 
och entréer. 

Fasad - Kropp
Fasader ovan sockelvåning kan utöver natursten och tegel även 
vara i puts, keramik eller terrazzo (slipad o polerad betong). 
Eventuella elementskarvar skall vara oläsbara och helt integrera-
de i gestaltningen. Fönster görs i generös storlek och rektangulära 
(stående eller liggande). I första hand placeras fönster regelbun-
det rytmiskt, med få littera. Även fönsterband kan övervägas. 

Balkonger 
Balkonger utförs antingen utanpåliggande eller indragna, alltid 
integrerade i fasadgestaltningen. Räcke skall vara genomsiktligt. 

Krön
Översta våningen skall markeras som krön genom indragen fasad, 
avvikande fönstersättning eller annan artikulering. I kapitlet om 
höga hus finns ytterligare gestaltningsprinciper för höga hus.

Sten och tegel i kombination i sockel, Saxon Court - 
Kings Cross, London.

Sockel vs huskropp, Tegel med olika textur, Fors-
karbostäder, Praksis Arkitekter, Carlsbergområdet, 
Köpenhamn

Balkonger och glaspartier i putsfasad, Oslo.

ZON 1: HUVUDGATA/CENTRUM

Räcken som integrerad del i fasad, Duggan Morris 
Architects

KVARTERSMARK
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KVARTERSMARK

Bebyggelsen utgörs i etapp 1 av två kvarter men ingår i en 
framtida, längre stadsfront som vetter mot E18 och Västerås-
banan. Fasaden gestaltas med medvetenhet om att den verkar i 
flera skalnivåer; på distans, från pendelstationen och i närskala. 
Byggnadsmassan skall, trots varierande höjder, bilda en sam-
manhängande helhet. Zonen kulörsätts i mättade kulörer, i en 
dämpad färgskala.

Sockel
Sockelvåningen utgörs till största del av resecentrum (tåg- och 
bussterminal) med speciella förutsättningar. Den är i högsta grad 
en offentlig miljö och fasadens materialval skall präglas av var-
aktighet och beständighet, t ex genom natursten eller tegel. Även 
detaljeringen skall utgå från beständighet och underhållsbarhet 
som begrepp. Stora glaspartier utförs i stål, ev träbeklädda. Det-
samma gäller för portar och entréer. 

Fasad - Kropp
Fasader ovan sockelvåning kan utöver tegel eller natursten även 
vara i puts, keramik eller terrazzo (slipad o polerad betong). 
Eventuella elementskarvar skall vara oläsbara och helt integre-
rade i gestaltningen. Fönster görs i generös storlek och rektangu-
lära (stående eller liggande). I första hand placeras fönster regel-
bundet rytmiskt, med få littera. Även fönsterband kan övervägas. 

Balkonger
Balkonger utföras antingen utanpåliggande eller indragna, inte-
grerade i fasadgestaltningen. Räcke skall vara genomsiktligt. 

Krön
Översta våningen skall markeras som krön genom indragen fasad, 
avvikande fönstersättning eller annan artikulering. I kapitlet om 
höga hus finns ytterligare gestaltningsprinciper för höga hus.

Släta fasader med integrerade balkonger/ franska fönster, i regelbundet varierande kompositioner. Exempel från London, Lyon och Oslo

ZON 2: STADSFRONT

Räcken som en del av fasadutformningenBalkonger som en del av fasaden, White Arkitekter Integrerade balkonger i Annedal, Kjellander Sjöberg
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Denna zon präglas av livfull variation och lägre skala. Fasadma-
terial är puts, keramik, tegel, plåt, betong eller trä. Eventuella 
elementskarvar skall vara oläsbara och helt integrerade i ge-
staltningen. Zonen kulörsätts i ljusa nyanser utan att vara vita. 
Materialegna kulörer (t ex tegel och trä) kan förekomma och då 
väljs en dämpad färgskala.

Sockel och entréer
Sockelmotivet kan utföras enklare, men entréer, glaspartier och 
portar är viktiga inslag i stadsbilden och utförs välstuderade och 
detaljerade. Fönsterproportionen är rektangulär (stående eller lig-
gande) och även fönsterband kan övervägas. 

Balkonger
Balkonger utförs antingen utanpåliggande eller indragna men 
alltid som en integrerad del av fasadgestaltningen, med genom-
siktliga räcken. 

Grunda burspråk och fasadkrön, Sluseholmen, 
Köpenhamn.          

Grunda balkonger och keramisk fasad, Köpenhamn

Bostäder i gatunivå, gatugrönska, Nordhamnen, Köpenhamn

ZON 3: INRE STAD

Bostäder i gatunivå, gatugrönska, Grynelökka, Oslo

Sammanhållen variation i fasad Sammanhållen variation i fasad, integrerade bal-
konger, Joliark

Träfasad och varierat men sammanhållet 
balkonguttryck
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KVARTERSMARK

Veddestas sydöstra stadsfront har en något lägre skala och vetter 
mot den gröna parkzonen mot Barkarby villastad. Bebyggelsen 
karaktäriseras av en öppen fasadgestaltning med större fönster, 
glaspartier och balkonger. I alla delar är detaljer och byggkom-
ponenter omsorgsfullt utformade. Zonen kulörsätts i mättade 
nyanser och materialegna kulörer, tegel och trä kan förekomma.

Sockel, entréer och uteplatser
Sockelvåningens fasad formges för att skapa ett attraktivt möte 
med parkgatan, t ex genom små uteplatser eller växtlighet. 
Entréer, glaspartier och portar är viktiga inslag i stadsbilden och 
utförs välstuderade och detaljerade. 

Fasad - material och fönstersättning
Fasadmaterial är puts, keramik, tegel, plåt, betong eller trä. 
Eventuella elementskarvar skall vara oläsbara och helt integre-
rade i gestaltningen. Fönsterproportionen är rektangulär (stående 
eller liggande) och även fönsterband kan övervägas. 

Balkonger
Balkonger utföras antingen utanpåliggande eller indragna, inte-
grerade i fasadgestaltningen, med genomsiktliga räcken. 

Portik
Vid eventuella öppningar i kvarter/portiker ska avgränsande mur 
och/eller räcke samgestaltas med byggnaden och skapa en tydlig 
gräns mellan privat och offentligt. 

Uteplatser mot gångbana i Köpenhamn.

TAKLANDSKAP Taklandskapet ska bilda en vacker siluett. Volymvariationen kan 
understrykas genom att olika tak ges olika karaktär. Låga tak kan 
t ex göras gröna för visuellt intryck från högre byggnader och/ 
eller tillgängliga för utevistelse. Gröna tak kan nyttjas för ekosys-
temtjänster, som t ex biologisk mångfald, odling, som plats för 
solenergiproduktion eller för dagvattenhantering. 

Lutande takytor kläs med plåt, bandtäckt, och i mörk, dämpad 
kulör. Tak kan utföras med eller utan utskjutande takfot. Räcken/ 
barriärer till takterrasser kan utgöra fasadkrön. Tekniska installa-
tioner på tak ska material- och kulörmässigt integreras i tak- och 
terrassutformningen.

Levande taklandskap En variation av gröna tak inom samma kvarter

Räcke som del av gestaltning i terrassering

ZON 4: PARKFRONT

ytterligare bild med tydligare portik
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KVARTERSMARK

Inom planområdet skapas möjligheter för högre bebyggelse. Då 
dessa byggnader kommer bli extra synliga i det offentliga rum-
met ställs högre krav på omsorgsfull gestaltning av dessa. Även 
de höga byggnaderna ska gestaltas med en tydlig uppdelning av 
sockel, kropp och krön. 

Sockel och krön
Sockelmotivet kan vara högre än för de lägre kvarteren och kan 
innefatta ytterligare två våningar utöver bottenvåningen. Sockeln 
och krönet ska artikuleras i gestaltningen exempelvis med en 
ökad detaljeringsgrad eller materialval. Krönet kan omfatta mel-
lan två till fyra våningar.

Kropp
Byggnadens kropp kan gestaltas antligen med ett horisontellt 
eller vertikalt uttryck. Byggnadsvolymen kan artikuleras på olika 
sätt. Byggnaden kan exempelvis delas upp med förskjutna voly-
mer eller med slits för att förstärka en vertikal riktning. Volymen 
kan även delas upp på ett fritt sätt med volymer i olika höjder 
eller staplade volymer. Oavsett valt uttryck ska sockel, kropp och 
krön artikuleras i gestaltningen.

PRINCIPER FÖR HÖGA HUS

Horisontalitet, 2 vånings sockel Blandad horisontalitet och upplöst  
vertikalitet, sockel och krön

Vertikalitet, sockel och krön

Sockel
2-3 våningar

Kropp

Krön
2-4 våningar

Sockel, kropp och krön
principskiss AIX

Staplade volymer och horisontalitet

Ny men traditionell tolkning av Sockel, 
kropp och krön i Brooklyn


