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1. INLEDNING

Bakgrund
Kommunen har antagit en detaljplan för Bakarbystaden II. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en 
attraktiv, tät och funktionsblandad stadsdel inom en del av den blivande Barkarbystaden. För att skapa 
en stadsdel för boende och besökare behövs en blandning av verksamheter, kontor, förskolor, småska-
lig handel och bostäder. Bällstaån, som sträcker sig genom området, ska ges en utformning som bidrar 
till områdets attraktivitet. Den ska också klara av snabba flödesändringar.

Syfte
Detta kvalitetsprogram är ett komplement till detaljplanen för Barkarbystaden II. Kvalitetsprogrammet 
ersätter det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet för Barkarbystaden. Det är en fördjup-
ning av relevanta miljö- och gestaltningsfrågor inom aktuellt detaljplaneområde som är styrande för 
gestaltning, utformning och utförande av kvartersmark.  Programmet omfattar all kvartersmark i hela 
planområdet. Eftersom detaljplanen är relativt flexibel kommer detaljutformningen att regleras i avtal 
med stöd i kvalitetsprogrammet.

Illustrationen visar vilket område som omfattas av kvalitetsprogrammet. 
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Mål
Det övergripande miljö- och gestaltningsprogrammet anger ett antal målområden som detta kvalitets-
program utgår ifrån.

Den attraktiva Barkarbystaden

Barkarbystaden ska präglas av variation och utformas utifrån människans behov. Grunden för stads-
rummet bygger således på ett varierat utbud av funktioner, boendeformer, offentliga miljöer, aktivite-
ter, rekreation, och service.

Den sammanlänkade Barkarbystaden

En grundläggande förutsättning för att skapa en attraktiv och hållbar stad är stadsmiljöns strukturer 
och kopplingar. Dessa skapar ett samspel såväl inom staden som med närliggande tätorter och han-
delsplatser. Vidare ska människans behov av rörelse och tillgång till rekreation och samhällsfunktioner 
uppfyllas inom och utanför stadens gränser.

Den hälsosamma Barkarbystaden

Att erbjuda en trygg och hälsosam livsmiljö i Barkarbystaden innebär att den urbana strukturen ska 
erbjuda stadsmiljöer anpassade till olika behov såväl barn, unga, vuxna och äldre. 

Den grönskade och trivsamma Barkarbystaden

Den nya stadsdelen ska byggas stadsmässigt med en genomtänkt och högkvalitativ grönstruktur. Gröna 
stråk, vattendrag och anlagda parker ska bidra med kvaliteter till området som ska präglas av närheten 
till Järvafältets friluftsområden. Syfte är att skapa en integrerad grönstruktur som erbjuder flera eko-
systemtjänster för staden. Kyrkparken och den nya våtmarken utgör ett angränsande grönområde till 
Barkarbystaden II som ska mötas med en ”Grön kaj”- en markerad gräns mellan stad och natur. 

Den resurseffektiva Barkarbystaden

Vid utbyggnaden av Barkarbystaden II ska hushållning med naturresurser och energi ske. Byggna-
der i Barkarbystaden projekteras utifrån ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Stadsdelen ska därför 
kännetecknas inte bara av resurshushållning i materialval, byggande och förvaltande utan även av att 
åstadkomma goda förutsättningar för resurshushållning för de som bor och verkar i staden. Avfalls-
hantering, energisystem och VA ska utvecklas över tiden för att en ekologisk hållbar hushållning av 
naturresurser och energi.
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Gestaltningsidé -  åstaden

Utbyggnaden i planområdet i Barkarbystaden II ska bli en innovativ och tät del av Barkarbystaden där 
Bällstaån varit utgångspunkt för områdets struktur. Områdets unika kvalitet är Bällstaån där bebyggel-
sen ligger intill och präglas av ån. Pedagogiska lösningar som tydliggör vattnets kretslopp är ledande 
för gestaltningen. Arkitekturen i Barkarbystaden II ska bidra till att stärka områdets attraktionskraft i 
regionen. Stadsdelens visuella karaktär ska kännetecknas av en tät och urban stadsmiljö som erbjuder 
upplevelser. Det ska också uttrycka omsorg och kvalitet i utformning, utförande och materialval. 

 Kvartersstrukturen har en tydlig urban prägel och möter den bebyggelse som redan är byggd i Barkar-
bystaden I. Området har en hög täthet för att karaktärisera och tydliggöra målpunkten BAS Barkarby 
och kollektivtrafikknutpunkten Barkarby station med såväl tunnelbana, pendeltåg och bussterminal.

Inom planområdets kvarter skiftar de gestaltningsmässiga förutsättningarna från kvarter till kvarter. 
 Området ska ha en urban och hög bebyggelsefront mot E18. I områdets inre delar kantar bebyggelsen 
Bällstaån och i söder kommer bebyggelsen uppfattas på långt håll i det stora landskapsrum som Kyrk-
parken och den planerade nya våtmarken i söder utgör. 

 

Bebyggelsen samlas kring Bällstaån och dess omgivande parkytor.
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Kommersiella lokaler ska  
enligt detaljplanen utgöra 
minst 70% av fasadlängd 
mot Veddestabron samt 
kvartershörn enligt planbe-
stämmelserna f1 och f2.

2. KVARTERSMARK
Barkarbystadens genomgående kvartersstruktur ska ge utrymme för stor variation i utformning och 
innehåll. Kvartersmönstret kan ge utrymme för så väl byggnader som torg, park- och lekytor. Det ska 
finnas en tydlig gräns mellan det privata och det offentliga rummet. Stor vikt läggs vid bebyggelsens 
utformning i mötet med gatan. Kvalitetskraven avseende områdets bebyggelse ger ramar för grundläg-
gande kvaliteter som bedöms vara av betydelse för människors upplevelse av stadsmiljön. 

Mål
Varierad, upplevelserik och karaktärsfull byggd miljö.
Kvartersstad med omväxlande och stadmässigt uttryck.
Trygga bebyggelsemiljöer.
Anpassade miljöer för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Bebyggd miljö av hög arkitektonisk kvalité.
Levande kvarter med varierande utformning.

Gestaltningsprinciper
Aktiva och öppna bottenvåningar

Det bästa läget för kommersiell verksamhet är längs Veddestabron vilket är ett viktigt stråk och nav, 
även för intilliggande planområden samt för Barkarbystaden i sin helhet. Starkast flöden bedöms att 
vara nära Barkarby station mellan kvarter 3 och kvarter 5, här är den bästa platsen inom planområdet 
för restauranger, ca-
féer och snabba ärenden. 
Koncentrationen av verk-
samheter drar människor 
under dag och kväll och 
skapar en levande och 
trygg plats. 

Bottenvåningars utform-
ning bidrar till att gatan 
blir välanvänd och trygg. 
Bebyggelsen utförs 
huvudsakligen som slutna 
kvarter med aktiva och 
öppna bottenvåningar 
med handel i lämpliga 
lägen. Entrétäthet och 
en kontakt mellan inne 
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och ute är viktiga delar för en livfull gata som upplevs som trygg. Bottenvåningarna ska vara flexibla 
och kunna inrymma både bostäder och verksamheter om behovet ändras över tid. För att åstadkomma 
detta ska bottenvåningarna utefter vissa stråk ha ett djup och en höjd för att rymma både bostäder och 
lokaler för verksamheter. Lokalytor bör även utformas flexibelt för att möjliggöra olika typer av verk-
samheter över tid.  
 
Arkitektur och variation

För att skapa en intressant stadsmiljö är en variation i bebyggelsens färg och form eftersträvansvärd 
men ska inte ses som ett självändamål. Olikheter bör istället vara ett resultat av byggnadens innehåll 
och läge i stadsdelen. Mot gård får fasaderna utformas friare för att skapa en mer formell framsida och 
en lekfull gårdssida. Bostadshusens trapphus ska mot gator och gårdar ges olika identitet genom sin 
gestaltning. Varierade fasadkaraktärer och arkitektoniskt uttryck  kan uppnås med skillnader i färgsätt-
ning, byggnadshöjd, material och/eller fönstersättning. Även balkonger, franska balkonger, burspråk 
och andra byggnadsdetaljer kan användas i detta syfte. 
 
Tät och trygg stadsstruktur

Gatorna i området ska utformas som stadsgator fär bebyggelsen placeras i gatuliv eller förgårdsmark 
mot gata. Otydliga platser, nischer, prång mm ska undvikas.  
 
Solbelysta och tysta gårdar

Bostadskvarteren är utformade för att skapa tydliga gaturum och avgränsade gårdar. De ska också 
utformas så att goda förutsättningar ges för solinstrålning i kvarteren och utblickar mot parkstråket 
utmed Bällstaån. Området karaktäriseras av en hög bebyggelseram mot bullerkällorna E18 och Enkö-
pingsvägen för att stänga bullret ute.

Riktl injer för bebyggelse
Under detta avsnitt anges riktlinjer som är gemensamma för all bebyggelse. Därefter följer delar som 
beskriver de unika förutsättningarna i varje kvarter.

Skala och volym

Tätheten uppnås genom en kvartersstruktur där byggnadshöjderna huvudsakligen varierar mellan fem 
och åtta våningar med några enskilda högre byggnadsvolymer. 

Det är viktigt att byggnadernas skala och detaljeringsgrad bryts ned till mänskliga mått, anpassade till 
att upplevas i promenadtakt förutom utmed E18.

Byggnader ska ges goda proportioner och vara arkitektoniskt väl utformade. Det innebär att byggna-
dens olika delar så som fasad, fönster, tak, höjder, sockel, burspråk mm ska harmoniera med varandra. 

Tak

Taklandskapet är en viktig del av stadsbilden och bör därför ges en medveten och ambitiös utformning. 
Taklandskapet ska samordnas inom varje kvarter. Det innebär att lutningar, tekniska installationer, tak-
kupor och material ska samgestaltas. Takfoten ska integreras i den övriga byggnadens karaktär men får 
gärna markeras och ha en lätt karaktär. Taken får inte förvanskas av storskaliga genombrott. Hisstop-
par mm bör i första hand integreras inom takfallet. Trapphus får dock gärna skära igenom takformen 
och markeras tydligt för att ge en varierad arkitektur. Takkupor är tillåtna men får sammanlagt endast 
utgöra 1/3 av takfotens längd där varje enskild takkupa är max 1,5 meter bred. 
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Fasader

Fasader ska ges en tydlig vertikal artikulation för att bidra till upplevelser när man rör sig längs gatan. 
Detta ska dock samordnas med den övriga byggnadens gestaltning.

Där fasader utformas med fasadelement ska dessa vara underordnade byggnadens helhetsintryck och 
formges som en del i fasadens gestaltning. Särskild omsorg ska ägnas åt elementens material och 
storlek. Synliga elementskarvar ska undvikas. Eventuella elementskarvars placering ska vara inordnad 
i arkitekturens övergripande gestaltning. 

Portiker

Portiker ska undvikas, men kan i enstaka fall behöver för att klara av tillgänglighetskrav, uppställning 
av brandbil och dylikt. Portiker ska vara generösa i både höjd och bredd för att skapa en luftig och 
trygg känsla. I portikerna bör det finnas en öppnehet mellan inne och ute. Tvättstugor eller uppglasade 
cykel- och miljörum är ett sätt att öka känslan av trygghet i portiken. Ett alternativ är att orientera 
bostadsentréer eller lämpliga lägenhetsutrymmen med fönster mot portiken. 
 

Där inte lokaler i bottenvåningen är aktuellt kan bostadsentréer anordnas direkt från gatan. En mindre för-
gårdsmark bör då finnas för att möjliggöra t ex uteplatser.
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Bottenvåningars utformning

Bottenvåningars utformning kan bidra till att gatan blir välanvänd och trygg. Detaljplanen föreskriver 
i  ett flertal lägen hur bottenvåningen ska utformas. Nedan anges en miniminivå för de fasader som 
inte omfattas av någon utformningsbestämmelse i bottenvåningen. Om exploatören anser att det finns 
utrymme för lokaler och ett högre utbyte mellan gata och husens bottenvåningen är det lämpligt att 
denna utgår från de principer som anges på plankarta och i planbeskrivningen för bestämmelsen f1 och 
f2.

Där lägen för lokaler inte finns kan bottenvåningens fasad utformas med direktentréer till bostäder 
och andra lokaler (miljörum och cykelrum) med mindre eller större fönsteröppningar för att öka 
tryggheten. Upphöjda bottenvåningar från trottoaren medges liksom parkeringsinfarter. Föreningslo-
kaler, gemensamhetslokaler och tvättstugor är välkomna inslag i fasaden, särskilt vid kvartershörn. 
Om förgårdsmark skapas bör den vara grönskande och får gärna ha uteplatser som vetter mot gatan. 
Förgårdsmarken ska avskiljas tydligt från gatan med häck, mur eller smidesstaket som inte är för höga, 
(cirka 1-1,2 meter ). Avskiljningar ska utformas med trygghet och brottsförebyggande i åtanke, prång 
ska undvikas och siktlinjer mellan entré och gata ska finnas. Förgårdsmarkens bredd bör vara minst 2 
meter för att ge plats för bland annat cyklar och uteplatser.

Entréer och entrétäthet
Täthet mellan entréer ger variation längs en gata. Huvudentréer placeras utmed gator och markeras 
tydligt i fasaden och i förhållande till fönsterpartier. Profiler ska vara smäckra med god proportione-
ring. Lägenheter i bottenvåningarna kan ha egna bostadsentréer direkt från gatan. Om dessa entréer 
inte kan göras tillgängliga bör de även ha ingång från en tillänglig huvudentré. Portarna/entrépartierna 
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ska samordnas inom ett kvarter, men får gärna ges en individuell prägel inom ett tema. Entrédörrarna 
får inte svänga ut över allmän plats.

Fönster, balkonger och burspråk

Utstickande byggnadselement som förskjutningar i fasadliv, balkonger och burspråk är en möjlighet 
som ska tas tillvara för att ge en variation i bebyggelsen. Mot gatan bör de utstickande byggnadsde-
larna utanför fasadliv maximalt vara 1,5 meter över allmän plats med en minsta fria höjd om 3 meter. 
Detta med syfte att inte låta balkonger dominera gatubilden. 

Fönster ska ha en medveten placering och proportionering i fasaderna samt ge rikligt med ljusinsläpp.  
Fönsterutformningen i sockelvåningen ska tydligt skilja sig från fönster i resten av fasaden, såväl i 
höjd som bredd. Om bostäder är lokaliserade i bottenvåningen placeras fönstrens underkant så att in-
syn från gatan förhindras. Materialvalet i fönsterkarmar och bågar ska ägnas stor omsorg. Om alumini-
umprofiler används ska dessa vara nätta.

Riktl injer för bostadsgårdar

Mål

Kvarterer med skugga och solljus. 

Låg exponering för temperaturer inom och utomhus ska förebyggas. 

Tillvarata och utveckla förutsättningar för biologisk mångfald.

God kemisk och ekologisk vattenstatus i vattendragen.

Gemensamma ytor för de boende ska finnas inom kvarteret t ex en gemensam uteplats och/eller ytor 
för odling. Minst 15% av gårdsytan ska vara solbelyst minst 4 timmar vid vår- och höstdagjämning.

Privata uteplatser mot gård ska finnas för marklägenheter.

Gårdsmiljön ska utformas med hög standard avseende tillgänglighet och användbarhet för människor 
med olika former av funktionshinder.

Gårdsmiljön ska utformas så att växtligheten ges gynsamma förutsättningar. Gårdarnas vegetation ska 
gynna den biologiska mångfalden i området. 

Grönskande bjälklag byggs upp med hjälp av växtbäddar. Jorddjupet ska för träd vara minst 600 mm, 
för buskar minst 400 mm och för gräs minst 300 mm. Därtill kommer ett dräneringslager. Underbygg-
da gårdar ska ge goda växtbetingelser och vara möjliga att bevattna.

Lekplats

Närlekplats för barn 0-5 år ska finnas inom kvarteret. Den ska innehålla gunglek, rutschlek och möjlig-
het till att sitta, äta och springa. 

Grönytefaktor

Gårdarna ska utformas för att vara trivsamma boendemiljöer, men det är också viktigt att ta hand om 
och rena dagvattnet. För planområdet gäller en grönytefaktor 0,5 som är särskilt framtagen för de spe-
ciella förhållanden som gäller med närhet till Bällstaån. Grönytefaktorn är flexibel men grönska på tak 
är att föredra för att fördröja dagvatten. Syftet med grönytefaktor är att definiera och ge konkreta vill-
kor för att säkra och förbättra vattenmiljö, mikroklimat och lufthygien, jordkvalitet och vattenbalans. 
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Dagvattenhantering

Tak och hårdgjorda ytor ska ledas till biofilter/regnbäddar för att rening ska ske. Fördröjnings- och re-
ningsåtgärder ska utföras med en sammanlagd fördröjningsvolym motsvarande dagvattenavrinningen 
vid 20 mm nederbörd.

• Lösningar för uppsamling och bortledning av dagvatten dimensioneras för 10-årsregnet, med en 
klimatfaktor på 1,25 för att ta hänsyn till framtida mer intensiva regn. Utloppsanordningar utförs så de 
fungerar vid en dämningsnivå +9,4 i Bällstaån som beräknas uppstå vid ett 10-årsregn med klimatfak-
tor 1,25 eller enligt anvisningar från VA-huvudman.

• Flöden överstigande reningsåtgärdens dimensionerande kapacitet ska inte kunna orsaka urspolning 
eller på annat sätt motverka reningsfunktionen. Detta kan exempelvis ordnas genom en bräddnings- 
eller en by-passfunktion. Överskottsvatten från gröna tak liksom avrinning från konventionella tak 
avleds i första hand via stuprör med utkastare till regnbäddar.

Växtbäddarna dimensioneras så att ytan motsvarar 5 procent av ansluten takyta. Växtbädden utformas 
med (minst) en 150 mm ytlig fördröjningszon. Växtbäddens mäktighet bör vara minst 500 mm. Växt-
bäddens uppbyggnad kan varieras, en större area eller en djupare fördröjningszon ger större magasins-
volym. Samtliga växtbäddar ska förses med bräddningsmöjlighet.

Möjlighet för vatten att perkolera/infiltrera till underliggande mark är positivt. Om inte detta är möjligt 
eller lämpligt avleds överskottsvatten vid kraftiga flöden via bräddfunktion ytligt mot lägre liggande 
delar av gårdsytan. Om nivåförhållandena är besvärliga kan biofiltret utföras som en förhöjd växtbädd 
med bräddavlopp i nivå med närliggande mark.

Dagvatten ska renas innan det når Bällstaån. Bilden visar en princip för hur växtbäddar som tar hand om tak-
dagvatten kan dimensioneras.
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Dagvatten ska renas innan det når Bällstaån. Bilden visar en princip för hur ett luftigt bärlager kan skapas på 
kvartersmark som har samma funktion som växtbäddar.

I de fall taklutning och avsaknad av förgårdsmark leder till att avledning av takvatten till växtbäddar 
ej är möjlig kan takvatten via slutna stuprör ledas till underliggande fyllnadsmassor för rening och 
fördröjning. Reningen som går att uppnå kan då jämställas med vad som går att uppnå i ett makadam-
magasin.
• Stupröret bör anslutas till en perkolationsbrunn för effektiv spridning av vattnet samt möjlighet att 
lättare upptäcka driftstörningar.
• Perkolationsbrunnen ska förses med bräddfunktion.

Avrinning från hårdgjorda gator och parkeringar ska ledas till vegetationsklädd yta för rening och 
fördröjning innan det leds mot Bällstaån. Exempel på lämpliga dagvattenanläggningar är infiltrations-
stråk, nedsänkta växtbäddar/biofilter, skelettjordar för träd eller svackdike/gräsbeklädd yta. Samtliga 
lösningar ska utformas med bräddmöjlighet som vid större flöden leder dagvattnet till Bällstaån.
Om det finns risk för större olje- eller bensinläckage ska ytan avvattnas mot klass I oljeavskiljare, 
alternativt ska det säkerställas att isolering och sanering av en spillolycka kan göras innan det riskerar 
nå grundvattnet eller Bällstaån.

Cykelparkering

Cykelparkering på fastighetsmark ska anordnas 2,5 platser/lägenhet (bostäder). För 1-2 rok ska 1,5 
platser/lägenhet anordnas. Minst hälften av parkeringen ska placeras under tak eller i utrymme nära 
entrén. Cykelparkeringar ska vara lättillgängliga, vilket innebär att cykel kan ledas plant  eller via 
ramp med lutning motsvarande 1:12 och att ev dörrar kan öppnas med automatisk öppnare.
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Delområden
I detta avsnitt kommer de skilda gestaltningsförutsättningarna presenteras i varje kvarter för sig.
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Kvarter 1  och 2

I kvarter 1 finns ingen skyddsskärm utan där utgör parkeringshuset skydd mellan bebyggelse och E18. 
Parkeringshus utmed E18 ska ägnas stor omsorg i utformningen för att brytas ned i skala och volym.

Denna bebyggelse utgör en fortsättning på Barkarbystadens bebyggelse med kringbyggda gårdar och 
tydlig kvartersstad. Bottenvåningarna är förbredda för verksamhetslokaler  mot torget och Enköpings-
vägen. 

Referensbilder som visar tydlig kvartersstad och kringbyggda gårdar.
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Kvarter 3 - BAS Barkarby

BAS  Kultur-, Innovations- & Lärocenter i Barkarby Illustrationsbilaga Bygglov 2016-12-22 Sida 2

Stadskvarteret Barkarby BAS är en regional 
mötesplats för lärande, kultur och näringsliv 
vid den nya knutpunkten Stockholm Väst i 
Barkarby, Järfälla. Det är en unik plats för 
utveckling, forskning och livslångt, lustfyllt 
lärande. Samverkanstanken är grunden 
i projektet. Här sker erfarenhetsutbyte 
mellan människor, som bidrar till regional 
kunskapsutveckling, kompetensförsörjning 
och innovationskraft. 

Kvarterets storskalighet bryts ned i mindre 
delar som ansluter till den omgivande 
stadens, där de olika huskropparna ges 
egna uttryck. Gestaltningens målsättning är 
också att uttrycka värme och öppenhet, det 
ska kännas välkomnande och inbjudande 
att komma till kvarteret. 

De publika delarna som t.ex. innehåller 
multihall, blackbox, bibliotek, konsthall, 
danssal, gym, restaurang och matsal, 
projektverkstäder är förlagda till de 
nedersta våningarna, plan 1, 2 och 3. 
Byggnaden har två entréer, en på plan 3 
där Veddestabron ansluter mot byggnaden 
och en på plan 1 mot det stora parkrummet. 

De två entréerna på olika nivåer skapar 
ett flöde genom huset via de två 
huvudtrapphusen genom de publika 
delarna. Nivåskillnaden nyttjas rumsligt för 
att skapa ett invändigt tredimensionellt 
landskap som kopplar ihop nivåerna både 
visuellt och faktiskt och samtidigt bildar en 
stimulerande och rik invändig miljö som 
skall vara en förlängning och intensifiering 
av stadens liv. 

Våningarna plan 4-7 är avsedda för 
utbildningshyresgäster men kan även 
omvandlas till kontor. Kontorshuset har en 
egen entré på plan 3 som ansluter till ett 
separat trapphus. Utbildningslokalerna får 
en central placering i kvarteret, de placeras 
ovanpå det tredimensionellt utformade 
landskapet.

Stadskvarteret BAS Barkarby är en regional 
mötesplats för lärande, kultur och näringsliv 
vid Barkarby station. 

Kvarterets storskalighet bryts ned i min-
dre delar som ansluter till den omgivande 
stadens, där de olika huskropparna ges egna 
uttryck. Gestaltningens målsättning är också 
att uttrycka värme och öppenhet. Det ska 
kännas välkomnande och inbjudande att 
komma till kvarteret.

De två entréerna på olika nivåer skapar ett flöde genom huset via de två huvudtrapphusen genom de 
publika delarna. Nivåskillnaden nyttjas rumsligt för att skapa ett invändigt tredimensionellt landskap 
som kopplar ihop nivåerna både visuellt och faktiskt och samtidigt bildar en stimulerande och rik 
invändig miljö som skall vara en förlängning och intensifiering av stadens liv.

Högre byggnadsdelar kommer att uppfattas som landmärken för både de som rör sig över Veddesta-
bron och resenärer på E18 och Mälarbanan. Det är därmed viktigt att bebyggelsen har en hög arkitek-
tonisk kvalitet och formges för att få den regionala stadskärnan i Barkarby och Jakobsberg att utmärka 
sig från andra stadskärnor i Stockholmsregionen.

BAS  Kultur-, Innovations- & Lärocenter i Barkarby Illustrationsbilaga Bygglov 2016-12-22 Sida 5

Skärmtak 2 - Elevation mot parken - skala 1:200 Illustrerad elevation

Skärmtak 2 - Plan, entré från parken - skala 1:200 Skärmtak 2 - Sektion genom entré - skala 1:100

Skärmtakskontruktion klädd i Cortenstål

Skärmtak 2 - perspektivvy

Cortenstål på väggar

Perforerad Cortenstål i undertak 1200x600mm Cortenstål i undertak

Roterdörr

Cortenstål på vägg

Entréer - Parken, Plan 1
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BAS Barkarby ska ha transparenta bottenvåningar och ha 
en tydlig och välkomnande entré.

Huskropparna ska ges egna uttryck och brytas ner i mindre delar. 
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Kvarter 4

Kvarteret ligger vid torget. Bebyggelsen med sina 
torndelar samt sin karaktäristiska siluett gör kvar-
teret till ett landmärke i området. Byggnaderna an-
passar sig till de olika nivåskillnaderna på tomten.

Innergården är grön och omhändertar dagvattnet 
med en utformning som ger vistelse och umgänge.

För att göra gården så solig och attraktiv som möj-
lig är bebyggelsen lägst i sydväst mot årummet.

Torgkvarteret har ett prominent läge i Barkabystaden vid det nya parktorget. Sin kontext tillsam-
mans med sina torndelar samt sin karaktäristiska siluett gör kvarteret till ett landmärke i området. 
Byggnaden förankras ytterligare till platsen då den anpassar sig till de olika nivåskillnaderna på 
tomten. 

Torgkvarteret beräknas innehålla ca 270 bostäder i storlekar mellan ca 30-110 kvm. Lägenheterna 
är stringenta i sin layout och har maximerade gemensamhetsutrymmen.  

Torgkvarteret

Situationsplan 1:800

Innergården är grön och 
omhändertar dagvattnet. 
Utformningen berikar vistelse 
och umgänge på den.

Två portiker öppnar sig 
mellan gata och gård. Den 
ena vetter mot torget i söder 
och fungerar även som infor-
mella sittplatser. 

För att göra gården så solig 
och attraktiv som möjlig så 
har byggnaden en gestaltning 
som är som lägst i sydväst.

1

Perspektiv

UT
KA

ST

Fasad mot Enköpingsvägen 1:600

Fasad mot Lokalgatan 1:600

Våningsantalen varierar mellan 6-8 utöver de två tornen som är 10 respektive 16 våningar höga. 
Utöver en komposition av varierande hushöjder samt ett karaktäristiskt taklandskap varierar 
fasadgestaltningen för att uttrycka volymerna för respektive trapphus. I vissa fall ges även takvån-
ingarna ett uttryck som en del i den kompositionella gestaltningen av volymerna. Fem indragna 

berörda lägenheterna. Stommen är i betong med olika ytskikt som tegel, betong eller puts med 
olika struktur, kulör med små livförskjutningar för att arbeta in fogarna.

Fasad utsnittmot Enköpingsvägen 1:300

Sockelvåningarna är delvis artikulerade 
runt hela kvarteret och ges en gestalt-
ning som står i samklang med bearbet-
ningen av taken. Lokaler och entréer 
vätter naturligt ut mot gatan. Miljörum, 
cykelförråd har en mindre uppglasning än 
lokaler för att differentiera entréfasaden. 
Skyltning ges en tillägnad plats så att den 
underordnar sig arkitekturen. 2
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Utöver en komposition av varierande hushöjder samt ett karaktäristiskt taklandskap varierar fasad-
gestaltningen för att uttrycka volymerna för respektive trapphus. 
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Takvåningarna ges ett uttryck i gestaltningen. Va-
rierade höjder och lägre volymer bryter ned den 
stora skalan.  Sockelvåningarna är artikulerade 
runt hela kvarteret och ges en gestaltning som står 
i samklang med bearbetningen av taken. Lokaler 
och entréer vetter naturligt ut mot gatan. Miljö-
rum, cykelförråd har en mindre uppglasning än 
lokaler för att differentiera entréfasaden.

Skyltning ges en tillägnad plats så att den under-
ordnar sig arkitekturen.

Fasad mot Enköpingsvägen 1:600

Fasad mot Lokalgatan 1:600

Våningsantalen varierar mellan 6-8 utöver de två tornen som är 10 respektive 16 våningar höga. 
Utöver en komposition av varierande hushöjder samt ett karaktäristiskt taklandskap varierar 
fasadgestaltningen för att uttrycka volymerna för respektive trapphus. I vissa fall ges även takvån-
ingarna ett uttryck som en del i den kompositionella gestaltningen av volymerna. Fem indragna 

berörda lägenheterna. Stommen är i betong med olika ytskikt som tegel, betong eller puts med 
olika struktur, kulör med små livförskjutningar för att arbeta in fogarna.

Fasad utsnittmot Enköpingsvägen 1:300

Sockelvåningarna är delvis artikulerade 
runt hela kvarteret och ges en gestalt-
ning som står i samklang med bearbet-
ningen av taken. Lokaler och entréer 
vätter naturligt ut mot gatan. Miljörum, 
cykelförråd har en mindre uppglasning än 
lokaler för att differentiera entréfasaden. 
Skyltning ges en tillägnad plats så att den 
underordnar sig arkitekturen. 2
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Torgkvarteret har ett prominent läge i Barkabystaden vid det nya parktorget. Sin kontext tillsam-
mans med sina torndelar samt sin karaktäristiska siluett gör kvarteret till ett landmärke i området. 
Byggnaden förankras ytterligare till platsen då den anpassar sig till de olika nivåskillnaderna på 
tomten. 

Torgkvarteret beräknas innehålla ca 270 bostäder i storlekar mellan ca 30-110 kvm. Lägenheterna 
är stringenta i sin layout och har maximerade gemensamhetsutrymmen.  

Torgkvarteret

Situationsplan 1:800

Innergården är grön och 
omhändertar dagvattnet. 
Utformningen berikar vistelse 
och umgänge på den.

Två portiker öppnar sig 
mellan gata och gård. Den 
ena vetter mot torget i söder 
och fungerar även som infor-
mella sittplatser. 

För att göra gården så solig 
och attraktiv som möjlig så 
har byggnaden en gestaltning 
som är som lägst i sydväst.

1

Perspektiv

UT
KA
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Byggnadsvolymerna i kvarteret ska variera och ges olika uttryck. Nivåskillnaderna mellan bron och 
gatan tas upp i byggnadens gestaltning.

Bottenvåningens utformning ska avvika från övriga 
våningar.
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Kvarter 5

Kvarteret möter en park i öster, den upphöjda 
Veddestabron i väster, E18 mot söder och ett 
grönt stråk mot norr. Byggnaderna och gården 
läker samman dessa stadsbyggnads- och land-
skapselement till en helhet. Byggnaden närmast 
E18 skärmar av bulleret från motorvägen vilket 
gör gården relativt tyst. Entréerna anpassar sig 
efter de olika nivåerna och en trappa kopplar 
Veddestabron med gården. 

Kvarterets bärande formidé är tre byggnader som samsas kring en gemensam gård. Varje byggnads-
kropp får sitt eget uttryck och materialitet, vilket ger kvarteret ett varierat men samtidigt sammanhållet 
intryck. Gestaltningen för varje byggnad har både horisontella och vertikala komponenter som tillsam-
mans skapar de en varierad helhet.

Gestaltningskoncept
Kvarterets bärande formidé är att tre byggnader samsas kring en gemensam gård. Varje byggnads-
kropp får sitt eget uttryck och materialitet, men har en gemensam palett av form element, vilket 
ger kvarteret ett varierat men samtidigt sammanhållet intryck. Gestaltningen för varje byggnad 
utreder mötet mellan horisontella och vertikala komponenter. Varje byggnadskropp tolkar koncep-
tet på sitt eget vis. Hotellets fasad skapar kvad rater, kontoret lägger emfas på de vertikala kompo-
nenterna och äldreboendet på de horisontella. Tillsammans skapar de en varierad helhet.

Perspektiv från E18. Hotellet är kvarterets högsta byggnad och blir med sin karaktäristiska fasad och kulör ett landmärke som 
markerar Barkaby.

Brokvarteret

Situationsplan 1:2000
Kvarteret möter en park i öster, den 
upp höjda Veddestabron i väster, E18 
mot söder och ett grönt stråk mot norr. 
Byggnaderna och gården läker samman 
dessa vitt skilda element och skapar 
sammanhang i en svår situation. Hotel-
let skärmar av buller från E18 vilket gör 
gården relativt tyst. Entréerna anpassar 
sig efter de olika nivåerna och en trap-
pa kopplar  Veddestabron med gården. 
Kontors huset vid  Veddestabron huserar 
även publika verksamheter i bronivån 
för att förstärka det urbana stråket. En 
byggnad som huserar äldreboende och 
förskola riktar sig mot parken i öster 
och ger med sina trevliga balkonger ett 
mjukt och hemtrevligt intryck.
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Gestaltningskoncept
Kvarterets bärande formidé är att tre byggnader samsas kring en gemensam gård. Varje byggnads-
kropp får sitt eget uttryck och materialitet, men har en gemensam palett av form element, vilket 
ger kvarteret ett varierat men samtidigt sammanhållet intryck. Gestaltningen för varje byggnad 
utreder mötet mellan horisontella och vertikala komponenter. Varje byggnadskropp tolkar koncep-
tet på sitt eget vis. Hotellets fasad skapar kvad rater, kontoret lägger emfas på de vertikala kompo-
nenterna och äldreboendet på de horisontella. Tillsammans skapar de en varierad helhet.

Perspektiv från E18. Hotellet är kvarterets högsta byggnad och blir med sin karaktäristiska fasad och kulör ett landmärke som 
markerar Barkaby.

Brokvarteret

Situationsplan 1:2000
Kvarteret möter en park i öster, den 
upp höjda Veddestabron i väster, E18 
mot söder och ett grönt stråk mot norr. 
Byggnaderna och gården läker samman 
dessa vitt skilda element och skapar 
sammanhang i en svår situation. Hotel-
let skärmar av buller från E18 vilket gör 
gården relativt tyst. Entréerna anpassar 
sig efter de olika nivåerna och en trap-
pa kopplar  Veddestabron med gården. 
Kontors huset vid  Veddestabron huserar 
även publika verksamheter i bronivån 
för att förstärka det urbana stråket. En 
byggnad som huserar äldreboende och 
förskola riktar sig mot parken i öster 
och ger med sina trevliga balkonger ett 
mjukt och hemtrevligt intryck.
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Omsorg i kvarterets utformning mot E18 är viktig.
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Byggnaden vid Veddestabron har publika verksamheter mot Veddestabron för att förstärka det urbana 
stråket. Invid naturparken kan ett äldreboende och en förskola inrymas. Byggnaden riktar sig mot par-
ken i öster och ger med sina balkonger fasaden ett mjukt och varierat intryck.

En trappa från Veddestabron till gårdsnivån skapar en genväg för gående. Gestaltningen
av trappan blir en del i designen av hotellet och kontorsbyggnaden. Den skapar ett urbant sammanhang 
och en plats att vistas på. Hotellets verksamhet riktar sig både mot bron och mot gården. 

Elevation mot Veddestabron 1:400
Utformningen kring entrépartier studeras extra noggrant så att de skapar mervärde för både gatan och de boende. Sockelvåningarna på 
både hotell och kontorshus öppnar sig mot bron med inbjudande glaspartier. Varje byggnad har ett eget material och egen kulör, vilket 
skapar variation. 

Trappa mellan 
hotell och kontor

En trappa från  Veddesta bron 
till gårds nivån skapar en 
genväg för gående. Gestalt-
ningen av trappan inkorpo-
reras i designen av hotellet 
och kontorsbyggnaden för 
att skapa ett urbant sam-
manhang, en plats att  vistas 
på. Hotellets verksamhet 
riktar sig både mot bron 
och mot gården.
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Kvarteret utgörs av tre byggnader som samsa kring en gemensam gård. Mot Veddestabron är botten-
våningen uppglasad och välkomnande.
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Kvarter 6

Kvarteret avslutar bebyggelsen i nordost mel-
lan Veddestabron och Bällstaåns naturom-
råde. Kvarteret öppnar sig mot sol och natur 
med släpp mellan byggnaderna och en lägre 
husskala i söder. Om enkelsidiga lägenheter 
byggs ska de orienteras så att de får bästa 
möjliga solförhållanden. Gården erbjuder 
möjlighet för utevistelse med utblickar till 
årummet och natur.

Kvarteret består av flera byggnadsvolymer 
av varierande höjd och fasaduttryck. Fasad-
gestaltningen skiljer sig mellan stadsgatornas 
mer formella uttryck och parkfasadernas 
större grad av öppenhet. Gårdsfasaderna 
ges en ljus färgsättning för att ge bostäderna 
maximalt med ljus.
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Parkkvarteret består av fem byggnader av varierande höjd och fasaduttryck. Byggnaderna gestaltas 
med en strävan efter tidlöshet och hållbarhet. Fasadgestaltningen skiljer sig mellan stadsgatornas mer 
formella uttryck och parkfasadernas större grad av öppenhet. Gårdsfasaderna ges en ljus färgsättning 
för att ge bostäderna maximalt med ljus.

Vy från Bällstaån (från söder)

Parkkvarteret

Parkkvarteret avslutar 
projektområdet i nordost där 
det ligger mellan Veddestabron 
och Bällstaåns parklandskap. 
Kvarteret öppnar sig mot sol 
och natur med släpp mellan 
byggnaderna och en lägre 
husskala i söder. Kvarterets 
balkonger är orienterade för 
bästa solläge. Till största delen 
har kvarteret genomgående 
lägenheter. De få enkelsidiga 

orienteras så att de får bästa 
möjliga solförhållanden. 

Gården erbjuder möjlighet för 
utevistelse i en välgestaltad 
grönska med utblickar till park- 
och naturrum. 

Tak- och gårdsplan 1:1250
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Parkkvarteret består av fem byggnader av varierande höjd och fasaduttryck. Byggnaderna gestaltas 
med en strävan efter tidlöshet och hållbarhet. Fasadgestaltningen skiljer sig mellan stadsgatornas mer 
formella uttryck och parkfasadernas större grad av öppenhet. Gårdsfasaderna ges en ljus färgsättning 
för att ge bostäderna maximalt med ljus.

Vy från Bällstaån (från söder)

Parkkvarteret

Parkkvarteret avslutar 
projektområdet i nordost där 
det ligger mellan Veddestabron 
och Bällstaåns parklandskap. 
Kvarteret öppnar sig mot sol 
och natur med släpp mellan 
byggnaderna och en lägre 
husskala i söder. Kvarterets 
balkonger är orienterade för 
bästa solläge. Till största delen 
har kvarteret genomgående 
lägenheter. De få enkelsidiga 

orienteras så att de får bästa 
möjliga solförhållanden. 

Gården erbjuder möjlighet för 
utevistelse i en välgestaltad 
grönska med utblickar till park- 
och naturrum. 

Tak- och gårdsplan 1:1250

IL
LU

S
TR

AT
O

N
: V

A
R

G
 A

R
K

IT
E

K
TE

R

Kvarteret har varierande höjd och fasaduttryck.
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Bebyggelsen har en tydligt avvikande sockel mot En-
köpingsvägen. Byggnaden i hörnet mot Enköpingsvä-
gen har en hög sockelvåning med lokaler och bo-
stadsentréer. Sockelvåningarna gestaltas med omsorg 
och utformas med avvikande material eller struktur. 

Parallellt med Bällstaån har bostäderna bästa solläge 
och utsikt. Fasaderna ges en lättare gestaltning än mot 
stadsgatorna. Bostadsentréerna mot Bällstaån skulle 
kunna ha sina fasader indragna och en liten förgårds-
mark kan ge distans till förbipasserande på gatan 
utanför.

2
Fasadutsnitt sockel och entré, skala 1:200

Elevation mot Bällstaån (sydvästfasad) 1:600

Parallellt med Bällstaån har bostäderna bästa solläge och utsikt. Fasaderna ges en lättare gestaltning 

Sockel och entré
Sockelvåningarna gestaltas med omsorg 
och utformas med avvikande material 
eller struktur.  Sockeln hjälper till att ge 
fasaderna ett värdig avslut mot gata och 
park. 

kunna ha sina fasader indragna och en 
liten förgårdsmark kan ge distans till 
förbipasserande på gatan utanför. 

Mot Veddestabron uttrycker kvarteret en stram och tidlös elegans. Närmast brofästet har kvaretet 
en ljus mural fasad med en ordning som bygger på reliefverkan, alternativt skillnader i ytstruktur 
eller nyans. Den tydligt avvikande sockeln signalerar kvartershörnet och sockelutformningen 
hjälper till att ge liv och variation åt gatan. Byggnaden i hörnet mot Enköpingsvägen ges robusta 

 

Elevation mot Veddestabron (nordvästfasad) 1:600
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Parallellt med Bällstaån har bostäderna bästa solläge och utsikt. Fasaderna ges en lättare gestaltning 

Sockel och entré
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park. 
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Elevation mot Veddestabron (nordvästfasad) 1:600
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Mot Veddestabron finns en stor och generös sockelvåning som avviker från den övriga fasaden.

Parallellt med Bällstaån ska bottenvåningen 
ges ett annorlunda uttryck. Direktentréer 
kan skapa liv i fasaden.
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Kvarter 7

Bebyggelsen mot naturmarken exponeras mot ett stort, öppet landskapsrum och kommer att upplevas 
på långt håll. Det ställer stora krav på materialval och fasadernas färgsättning. Fasaderna bör bestå av 
matta och naturliga material i färger som är anpassade till och inspirerade av landskapets färger. Lämp-
liga material är puts, trä, cortenplåt och tegel.

UPPFÖLJNING
Som bilaga till detta kvalitetsprogram finns en checklista som kan användas i markanvisningar, 
bygglov och marklov. 
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