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Omslagsbild: Illustrerad flygvy över Barkarbystaden IV, Tovatt Architects and Planners, 2018
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INLEDNING
Ett kvalitetsprogram är ett dokument som 
upprättas av kommunen för att samordna 
och kvalitetssäkra kvartersbebyggelse 
och dess samspel med den yttre miljöns 
utformning och funktion. Avsikten med 
ett kvalitetsprogram är att lägga fast en 
kvalitetsnivå för de enskilda byggprojekten 
på kvartersmark och säkerställa ett väl 
genomtänkt möte med intilliggande kvarter 
och allmän platsmark. 
Det här kvalitetsprogrammet utgör 
ett komplement till detaljplanen för 
Barkarbystaden IV och omfattar främst 
kvartersmark. Allmän plats beskrivs till viss 
del för att förtydliga bilden av områdets 
karaktär. Programmet ger en fördjupad 
bild av de kvaliteter som ska eftersträvas 
inom detaljplaneområdet samt hur en god 
miljöanpassning ska erhållas. 
Genom att tidigt klargöra kommunens 
ambitioner för utformning av 
kvartersbebyggelse och dess möte 
med allmän plats ökar möjligheten att 
säkerställa kvaliteten vid genomförandet. 
I de markanvisningsavtal som kommunen 
kommer att teckna förbinder sig respektive 
byggaktör att följa kvalitetsprogrammet.

Tillämpning
Kvalitetsprogrammet ska tillämpas i 
samband med markanvisning och försäljning 
av kommunal kvartersmark. Programmet 
utgör underlag för byggherrarnas 
projektering och ansökan om bygglov. 
Programmet har en övergripande vision 
om hur stadsmiljön inom detaljplan för 
Barkarbystaden IV ska upplevas. Visionen 
är nedbruten i fyra strategier, varje strategi 
innehåller ett antal mål. Vid respektive 
avsnitt följer sedan en fördjupande text 
för att uppnå målen. Till respektive avsnitt 
finns ett antal krav sammanställda i en 
checklista tillhörande kvalitetsprogrammet. 
Checklistan ska användas som ett verktyg 
för att säkerställa att krav som är ställda 
i kvalitetsprogrammet är uppfyllda inför 
markanvisning och bygglovsansökan 
samt vid uppföljning av genomförande 
av bebyggelsen. Byggherren fyller i 
checklistan i samband med markanvisning  
och kommunen gör en avstämning mot 
checklistan. Uppföljning sker kontinuerligt 
genom den följande processen fram till 
färdigt kvarter. 
Inom ramarna för angiven kvalitetsnivå kan 
mindre förändringar göras om det kan ske 
med bibehållen eller högre kvalitet.

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

Kvalitetsprogrammets giltighet
Kvalitetsprogrammet godkänns av 
ledningsgruppen för Projekt Barkarbystaden. 
Programmet ska utvärderas och uppdateras 
vid behov inför markanvisning av 
kvartersmark. Projekt Barkarbystaden 
ansvarar för utvärdering och uppdatering av 
kvalitetsprogrammet i samråd med berörda 
förvaltningar.
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VISION
Barkarbystaden IV upplevs som attraktiv, trygg och trivsam. 

Den hållbara staden är byggd på en kvartersstruktur med upplevelserik arkitektur och grönska.

Strategier

Den hållbara 
Barkarbystaden

Den variationsrika 
och attraktiva 
Barkarbystaden

Den trygga 
och trivsamma 
Barkarbystaden

Den grönskande 
Barkarbystaden

1. Kvarteren ska 
vara resurs- och 
energieffektiva.

2. Kvarteren ska utformas 
medvetet för att kunna 
möjliggöra framtida 
omställning av 
energisystem.

3. Kvartersbebyggelsen 
ska präglas av hög 
gestaltningsmässig 
kvalité och variation i 
uttryck, material och 
skala. 

4. Sockelvåningarnas 
utformning ska ges 
särskild omtanke och 
förstärka upplevelsen av 
den attraktiva staden.  

5. Kvarteren ska bidra 
till ett rikt stadsliv 
genom en variation 
av verksamheter i 
sockelvåningen.  

6. Entréer, utfarter och 
dörrar mot staden ska 
utformas medvetet och 
ska upplevas trygga med 
en hög arkitektonisk 
kvalité. 

7. Kvarterets belysning 
ska utgöra en del av 
den trygghetsskapande 
upplevelsen i staden.

8. Gränsen mellan privat 
och offentlig plats ska 
vara tydlig.

9. Balkonger och fasader 
mot gata samt tak ska 
möjliggöra inslag av 
grönska.  

10. Kvarteren ska 
möjliggöra åtgärder för 
att stärka den biologiska 
mångfalden. 

11. Kvarteren ska bidra 
till att förbättra 
luftkvaliteten i staden.
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Visionsvy utmed Barkarbyvägen (Tovatt)
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METODER

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

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

Miljösäkring
På marknaden idag finns ett flertal 
tredjepartscertifieringssystem för 
byggnaders egenskaper, energianvändning 
och byggprocessen till exempel BREEAM, 
Miljöbyggnad och LEED. Byggherren ska 
vid markanvisning välja och redovisa ett 
tredjepartscertifieringssystem som kommer 
att följas i den fortsatta processen. 
Den valda lägsta nivån i 
tredjepartscertifieringsystemet ska motsvara 
Miljöbyggnad Silver eller Svanen. 
Inför inlämning av bygglov ska 
byggherren redovisa hur byggnaden 
kan komma att uppfylla kraven i valt 
tredjepartscertifieringssystem samt redovisa 
hur krav och dokumentation förs vidare 
under bygg- och förvaltningsprocessen. 
Inför slutbesked ska byggherren redovisa 
att byggnaden uppfyller kraven i valt 
tredjepartscertifieringssystem samt att 
dokumentation av certifieringshandlingar 
samt handlingar/verifikat för möjlig 
verifiering av certifiering har överlämnats till 
fastighetsägaren/förvaltaren. 

Tredjeparts- 
certifiering
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Barkarbystadens kvartersstruktur ska ge 
utrymme för grönska och stor variation 
i utformning och innehåll inom de givna 
ramarna. Kvarterens utformning och 
gestaltning utgår från läge, orientering, 
byggrätt och relation till närliggande 
bebyggelse. Grönska ska säkerställas genom 
att kommunens grönytefaktor används. Stor 
vikt ska läggas vid byggnadernas utformning 
i mötet med gator och torg. Gränsen mellan 
det privata och det offentliga rummet ska 
vara tydlig. 

GESTALTNINGSPRINCIPER

Illustrationsplan för Barkarbystaden IV (Tovatt)
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Volymer och byggrätt
I detaljplanen används en kombination av 
fotavtryck, våningsantal och bruttoarea 
för att skapa en definierad byggrätt med 
möjlig variation i volymer och gestaltning. 
Begränsningarna innebär att det inte går 
att åstadkomma det högsta våningsantalet i 
hela kvarteret. Kvarterets högsta delar ska 
orienteras mot särskilda lägen.
Bruttoarean i detaljplanen 

Referenshöjder
Gatorna i Barkarbystaden har olika 
funktioner och karaktär. Mot huvudgator 
är det lämpligt att volymerna som princip 
blir högre, medan volymerna som princip 
bör vara lägre mot lokalgator. Därför har 
referenshöjder satts mot olika gator som 
motsvarar tänkta principer för våningsantal. 
Volymer som överstiger referenshöjderna 
ska hanteras varsamt.
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7 våningar

4 våningar

6 våningar
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Schematisk redovisning av referenshöjder/våningsantal
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Fotavtryck
Detaljplanen avgränsar kvarterets fotavtryck 
i olika zoner med olika djup, som möjliggör 
en variation i byggnadsdjup samt indragna 
och utskjutande fasadpartier mot gården. 
Den yttre zonen är orienterad mot allmän 
plats och får bebyggas i sin helhet. 

3

Volymbearbetningen förklaras genom att använda 
kvarter 3 som exempel

Den yttre zonen ska bebyggas ut mot allmän plats

Den inre zonen får bebyggas upp till 30 %

Innergården kan 
underbyggas

Det går 
därför inte att 
uppnå högsta 
våningsantalet i 
hela kvarteret.

Den möjliga byggrätten 
begränsas vidare 
av största tillåtna 
bruttoarea

Djupet i zonerna avgörs 
av läge i staden, 

lämplig användning och 
kvarterets proportioner

Som princip 
motsvarar den 

yttre zonen upp 
till referenshöjd 

den största tillåtna 
bruttoarean inom 

kvartetet.

Den inre zonen, som betecknas med e2, får 
bebyggas upp till 30 %. Den inre zonen får 
även underbyggas, exempelvis med garage, 
förråd eller lokaler där det är lämpligt. 
Längst in i kvarteret finns innergårdens 
mark. Denna betecknas med 
ringprickning och kan underbyggas. 
Vissa komplementbyggnader tillåts på 
innergården.
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Våningsantal och volymer
Som princip ska större delen av kvarteret 
understiga referenshöjden i sitt våningsantal. 
Det högsta antalet våningar ska finnas i 
utvalda delar och accentpunkter, som hörn 
mot korsningar eller viktiga lägen i siktlinjer 
och mot torg. Övriga delar som överstiger 
referenshöjden ska vara indragna och med 

fördel ha en annan utformning för att skapa en 
variation i taklandskapet. 
Volymer som överstiger referenshöjd ska 
inte sträcka sig utmed hela kvarterslängden. 
Referenshöjden anpassas efter gatornas lutning 
för att följa eller trappa höjdskillnaderna.

Referenshöjderna 
anger lämpligt 
våningsantal mot 
angränsande stadsrum 

Referenshöjderna 
är som högst mot 

torg och breda 
gator Referenshöjderna anpassas efter 

angränsande stadsrums lutning

Högsta antal våningar 
ska bara finnas i 
utvalda delar och 
acceptpunkter

Högre bebyggelse 
vänder sig mot breda 

gator och torg 

Inslag av lägre bebyggelse mot 
lokalgator för att få  bättre ljus och 

förstärka den mänskliga skalan

Ovan referenshöjd kan visst inslag av 
indragna volymer med annan utformning 

skapa variation i taklandskapet

Delar överstigande 
referenshöjd mot 
gata  sträcker sig 

inte utmed hela 
kvarterslängden

Mot lokalgator finns med fördel inslag av 
lägre volymer som understiger referenshöjd 
för att närma sig den mänskliga skalan, skapa 
variation i gaturummet och ge möjlighet till 
bättre ljus på gård och gata.
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Släpp och slutenhet
Kvarterens sockelvåningar ska vara slutna, 
utan släpp. Kvarteret ska ha en kontinuerlig 
fasad i gatunivå. Gränsen mellan det privata 
och offentliga rummet ska vara tydlig. Det 
innebär att eventuella släpp för ljus eller 
luftflöde ska vara ovanför sockelvåningen. 
Avsevärt lägre delar och släpp ska behandlas 
med försiktighet. Som princip ska det inte 
finnas mer än ett eller två släpp per kvarter, 
och detta endast i strategiska lägen. 

Portiker och passager ska vara slutna, får 
endast finnas i särskilt strategiska lägen, och 
får inte kombineras med släpp. 
Inga släpp, väsentligt lägre delar, portiker 
eller passager ska finnas mot huvudgator 
eller torg.

Kvarteren är slutna i 
sockelvåningen.

Avsevärt lägre delar och släpp 
kan i vissa fall finnas, men ovan 
sockelvåning.



JÄRFÄLLA KOMMUN | 2019 13 (35)

Dnr Kst 2019/416 
Kvalitetsprogram till detaljplan för Barkarbystaden IV 

2019-10-22

JÄRFÄLLA KOMMUN | 2018 13 (35)

Sockelvåningar
Sockelvåningen är den del av 
bottenvåningen som är vänd mot 
allmän plats, dess fasad utgör en del av 
gaturummet och ramar in det offentliga 
rummet. Sockelvåningen är främst tänkt för 
verksamheter och lokaler, vilket uppmuntrar 
människor till att röra sig i det offentliga 
rummet och stanna till längs gatan. 
Utformningen ska bidra till att lysa upp 
det offentliga rummet och ge en känsla av 
trygghet. 
Som grundprincip ska lokaler i 
sockelvåningarna utformas med generösa 
glaspartier (skyltfönster). En särskild 
arkitektonisk omsorg krävs avseende 
färg-, form- och materialbehandling. 
Sockelvåningen ska vara markerad och väl 
definierad, den ska utföras i annat material 
alternativt med en annan struktur än 
ovanliggande våningars fasad.
I många korsningar finns avfasade hörn 
i sockelvåningen. Hörnen ska aktiveras 
med entréer, skyltfönster eller avvikande 
detaljering.

Illustrerad gatuvy från Barkarbystaden (Tovatt 2019)

Hörn i sockelvåningen, Norrmalm och Östermalm i StockholmGlas med olika struktur i sockelvåning 
och ovanliggande, London
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Strategiska lägen
Mot huvudgator och torg ska sockelvåningen 
ha minst 4,5 meters våningshöjd enligt 
detaljplanen. Utformningen ska möjliggöra 
verksamheter av olika slag, till exempel 
närservice, butiker, återbruksverksamhet, 
caféer, restauranger, kontor och 
föreningslokaler. 
Förskolor ska inte placeras i dessa lägen. 
Lokalerna ska utformas med generösa 
glaspartier (skyltfönster) mot allmän plats. 
Sockelvåningen ska vara väl markerad 
och definierad. Den ska vara utförd av 
trä eller med beständiga material som tål 
slitage och håller över tid. Exempel på 
beständiga material är natursten, tegel, 
keramiska plattor eller terrazzo. Rå betong i 
sockelvåning ska undvikas.
Sockelvåningar mot lokalgator ska 
enligt detaljplanen ha minst 3,5 meters 
våningshöjd. Detta möjliggör lokaler och 
utrymmen som till en början kan innehålla 
gemensamma funktioner för de boende 
såsom tvättstugor, cykel- och barnvagnsrum, 
gemensamhetslokaler och soprum. 
Dessa lokaler och utrymmen ska i framtiden 
kunna byggas om till verksamhetslokaler 
eller andra typer av lokaler om behov 
uppstår. Utrymmena ska ges ett öppet 
intryck. Gestaltningen kan göras genom 

Barkarbyvägen
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Planerade kommersiella lägen

Illustration byggnadsvolymer

Grönytor

Planens avgränsning

Planerade kommersiella lägen som utgör strategiska lägen 

generöst glasade fasader i teknik- och 
förrådsrum samt i övrigt stora öppningar för 
dagsljus.
Sockelvåningar mot lokalgator kan även 
innehålla förskolor. 
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Fasader
Fasadernas färgsättning och materialens 
kulörverkan ska presenteras i en tydlig 
gestaltningsidé. Gestaltningsidén ska ta 
avstamp i kvarterets uppbyggnad och 
redovisa ett väl genomtänkt möte med 
intilliggande kvarter och allmän platsmark. 
Fasader mot allmän plats ska utformas med 
särskild arkitektonisk omsorg vad gäller 
fasadernas huvudkomposition och indelning 
för att åstadkomma en tydligt balanserad 
geometri och gestaltningsmässigt åtskiljbara 
enheter inom samma kvarter. Detta kan 
exempelvis uppnås med vertikal indelning, 
reliefverkan, skugg- och djupledsverkan, 
materialverkan, volymförskjutning eller 
utformning och placering av fönster. 
Det är viktigt med goda måttproportioner 
och en genomtänkt placering av 
upplevelsemässigt tunga och lätta samt ljusa 
och mörka fasadpartier. Fasader och reliefer 
får inte upplevas som skarpt svarta eller 
vita. Bleka och mycket mörka kulörer ska 
användas med försiktighet, färgsättning och 
nyansering ska anpassas med avseende på 
ljus och läge. 
Material och strukturer i sockelvåning, 
portar, fönsteromfattningar och balkonger 
ska utföras med omsorg om detaljer. 

Tekniska installationer i fasad mot allmän 
plats, exempelvis ventilationsgaller, 
utformas som en del av byggnadens fasad 
eller arkitektoniska uttryck. Elementfogar 
ska inte vara synliga om de inte utgör en 
medveten del av byggnadens arkitektoniska 
uttryck och fasadens artikulering. 
Fönstersättning mot allmän platsmark ska 
ges en tydlig representativ utformning 
och komposition. Exempelvis görs 
fönsteröppningarna i gatufasaderna generöst 
stora, medan mindre fönster i badrum och 
biutrymmen i första hand placeras mot gård. 
Fönster till badrum och biutrymmen ska inte 
placeras mot huvudgator eller torg.

Vertikal indelning samt fönsterförskjutning, 
Barkarbystaden

Elementfogar som del av det arkitektoniska 
uttrycket, Nybergstorg, Jakobsberg

Arkitektonisk gestaltning med fasaddetaljer som 
skapar åtskiljbara enheter, Barkarbystaden



JÄRFÄLLA KOMMUN | 201916 (35)

Dnr Kst 2019/416 
Kvalitetsprogram till detaljplan för Barkarbystaden IV 
2019-10-22

Grönska i fasaden skapar detalj i blickfång 
utmed Drottninggatan, Stockholm

Fasad uppdelad i mellanskala med 
gestaltningsmässigt åtskiljbara enheter mot 
lokalgata, Stockholm

Grönska
Kvarteren utformas med fördel med synlig 
grönska i fasad, på balkonger och på synliga 
delar av tak. Det är en fördel om byggherren 
även under byggtid tänker på att tillföra 
synlig grönska till staden.

Grönska som delar upp 
fasad, skapar vertikalitet 
och utgör ett blickfång, 
Wien, Österrike

Byggställning inklädd 
med grönskande väv, 
London
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Fasaddetaljer
Minst en fasad per kvarter ska ha en eller 
flera omsorgsfullt utformade avvikande 
detaljer som ska vara integrerade i 
byggnadens arkitektur mot allmän 
plats. Det kan röra sig om konstnärlig, 
hantverksmässig eller arkitektonisk 
detaljering. Exempel på detta kan vara 
utsmyckning, skulptering, materialmässiga 
detaljer, uttrycksfulla stenval, glaserat tegel, 
glasbehandlingar, reliefer, reliefverkan, 
mosaiker, muralmålningar eller särskild 
belysning. Samråd ska ske med kommunen 
om omfattning, placering och art.
I särskilt exponerade kvarter som möter 
torg eller har fasader som ligger i blickfång 
utmed siktlinjer ska detaljen i första hand 
utföras på en större del av fasaden och gärna 
kombineras med belysning som bidrar till 
ljussättningen och trivseln i det offentliga 
rummet. 

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

15

12
13 14

Violett visar särskilt exponerade kvarters mest synliga fasader. Rödstreckat visar på lägen där fasaderna 
utgör särskilda blickfång och där detaljen i första hand ska utföras på större del av fasaden.
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Fasadkonst, Malmö. 
Konstnär Alexius Huber, 
foto Jorchr.

Mural på förskjuten vägg, Kronobergsgatan, 
Stockholm. Konstnär Finsta.

Grafiskt skulpturala element som fasaddetaljer,  
Hornstull, Stockholm. Arkitekt, foto Wester + Elsner

Omfattande fasaddetaljering, konstnärligt uttryck 
och synlig grönska, Hundertwasserhaus, Wien. 

Arkitektonisk detaljering, 
Barkarbystaden

Mural på välexponerad fasad, Vallastaden, 
Linköping. Konstnär Mehdi Ghyadanloo.
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Detaljering i ögonhöjd, klättervänlig taktil tegelrelief, 
Hamburg

Mosaik i ögonhöjd i fasad, Lindhagensgatan, 
Stockholm. Konstnär Fredrik Landergren.

Kakelmosaik som skapar liv utmed hela fasadlängden mot lokalgata, Nya Karolinska, Solna. 
Konstnär Kristoffer Zetterstrand.

I kvarter som inte möter torg eller har 
särskilda blickfång ska detaljen i första hand 
utföras i sockelvåningen så att den upplevs 
i ögonhöjd. Utmed lugnare gator är detaljen 
med fördel taktil och skapar intresse hos 
barn, detaljen kan utgöra ett element med 
lustfylldhet och lek i staden.

Fondpanel, kakel med reliefverkan, Regeringsgatan, 
Stockholm. Formgivare Pia Nixholm, foto Wester + 
Elsner
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Nätstationer
Särskild hänsyn ska tas till behandlingen av 
fasad och dörrar vid nätstationer och andra 
tekniska anläggningar, så att dessa landar väl 
i kvarterets möte med staden. Detta kan ske 
på ett arkitektoniskt eller konstnärligt sätt 
som lyfter fram nätstationerna, eller genom 
att integrera nätstationen så att den smälter 
in i fasaden. Fasadutformningen ska inte 
påverka nätstationens funktioner.

Integrerad nätstation, Mäster Samuelsgatan

Skyltar
Ett särskilt skyltprogram ska tas fram för 
kvarteret. Skyltningen ska bidra till en god 
helhetsverkan, både för byggnaden och 
för gaturummet där ljuset koncentreras 
i gatunivå. Skyltband och ljuslådor bör 
undvikas. Skyltars ljus och eventuella ljud 
från tekniken som används för skyltarna ska 
inte störa boende.

Exempel på skyltningar i Barkarbystaden Teknisk anläggning dold i kvarter täckt med 
muralmålningar, London
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Entréer och trapphus 
Entréerna ska vara orienterade mot gata och 
ha en särskilt omsorgsfull gestaltning som 
skapar identitet och trygghet med material, 
ljussättning och väderskydd. De ska vara 
upplysta med hög grad av uppglasning 
för att uppnå god genomsiktlighet mellan 
ute och inne. Gående ska kunna ha god 
överblick över entrépartier för att skapa ett 
tryggt gaturum. Bostadsentréer ska kunna 
särskiljas från lokalernas entréer, exempelvis 
genom inramning, materialitet, gestaltning, 
färgsättning eller kontrastverkan. 

I första hand förutsätts inåtgående dörrar. 
Eventuellt behov av utåtgående dörrar ska 
samrådas med kommunen. Dörrar ska inte 
riskera att slå in i gående eller cyklande. 
Entréer får i undantagsfall, där kommunen 
godkänner det, vara indragna med upp till 
70 cm från gräns mot allmän plats, med ett 
dörrutslag över allmän plats om högst 20 
cm. 
Sekundära dörrar, som dörrar för soprum, 
förråd och varuinlastning, ska vara mer 
försiktigt utformade och färgsatta för att 
smälta in i fasaden.

Skärmtak över entréer måste ha en fri höjd 
om minst 3,5 meter. Avvattning får inte ske 
mot gata eller inom den fria höjden. 
Trapphusen är med fördel placerade i fasad 
mot gata för att ges dagsljus och skapa 
en visuell koppling mellan ute och inne. 
Trapphusen ska utformas så att boende lätt 
kan nå innergården utan att passera allmän 
plats. Genomgående trapphus med visuell 
kontakt mellan gård och gata eftersträvas, 
det behöver inte vara i samma plan.

Väl markerad entré med trapphus i 
fasad mot gata, Barkarbystaden

Luftig entré med genomsiktligt trapphus, 
Barkarbystaden

Tydlig entré i stram 
jugendpastisch, 
Birger Jarlsgatan, Stockholm

Tydligt inramad entré med diskret 
skärmtak, Sollentuna
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Garageutfarter och lastfar
Garageutfarter ska ha en gestaltning som 
bidrar till byggnadens arkitektoniska uttryck. 
Portarna utgör en viktig del av fasaden. 
Färgsättning och materialval ska samverka 
med fasaden. Plats och utformning av 
nödvändig skyltning och höjdmarkering 
ska förberedas i inramningen runt porten. 
Utfarten utformas så att cyklande och 
fotgängare uppmärksammas på att det är en 
utfart. Föraren ska kunna stanna bilen och ha 
en god uppsikt över fotgängare och cyklister 
innan fortsatt färd. 
Lastfar och större parkeringsgarage ska 
ha en bredare portöppning eller vid behov 
avfasade hörn för att säkerställa god sikt. 
Öppningen ska gestaltas så att utfarten 
inte skapar otrygghet eller osäkerhet. 
Kvarteren ska inte ha synliga lastkajer mot 
fasad. Kommunen kan komma att kräva att 
inlastning till kvarterens verksamheter ska 
ske i invändiga lastfar.

Tak
Taken ska utformas omsorgsfullt som en 
del av byggnadens gestaltning och funktion. 
De kan vara karakteristiskt gestaltade och 
därigenom bidra till att stärka byggnadens 
identitet i stadslandskapet. Eventuell takfot 
ska utformas med särskild arkitektonisk 
omsorg. 
Installationer och funktioner på tak, 
som ventilation, fläktar, hissmaskinrum 
med mera, ska integreras som delar i 
taklandskapets gestaltning, exempelvis 
under sadeltak eller i de högre delarna av 
pulpettak. De ska inte vara synliga från 
gaturummet.
Takytor kan med fördel användas 
för fördröjning av dagvatten, 
solenergianläggningar, gemensamma 
rekreativa utemiljöer för de boende, plats för 
växtodling eller för att gynna den biologiska 
mångfalden. 

Välgestaltat tak med dolda installationer, 
Barkarbystaden

Rekreativa takmiljöer för boende, Kungsholmen. 
Utformning Urbio, foto Organowood.

Lastfar med avfasade hörn, Sollentuna

Blommande taklandskap, Södermalm. 
Utformning Urbio, foto Mikael Olsson.
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Balkonger
Balkonger mot allmän plats ska utgöra 
en del av byggnadens arkitektur och 
utformas med särskild arkitektonisk 
omsorg. Inglasningar av balkonger ska 
vara enhetliga och utan metallprofiler. Tak 
och balkongfronter ska vara utformade så 
att byggnadens arkitektoniska uttryck inte 
påverkas negativt av en eventuell inglasning.
Detaljplanen reglerar balkongers djup och 
utförande mot allmän plats. För kvarter 9 får 
inga utkragande balkonger finnas, men det 
går att göra indragna inglasade uterum.

”Fransk balkong” - genomsiktligt räcke utan 
balkongplatta. Lämplig mot huvudgator.

”Fransk balkong” - platta med utkragning < 0,5 m.  
Lämplig mot huvudgator.

Vanliga balkonger. Mot huvudgator är helt eller 
delvis indragna balkonger lämpliga. Utkragande 
balkonger finns mot innergård, torg och lokalgator.

Balkong indragen i översta våningen ovanför 
byggnadens fasadliv. Lämpliga för takvariation, 
inte lämpliga för inglasning.

”Fransk balkong” - platta med utkragning < 1 m.  
Lämplig mot lokalgator.
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Gårdar 
Kommunens riktlinjer för grönytefaktor ska 
följas. I kvarter där flera användningssätt 
samsas på samma gård ska delarna av 
gården uppfylla respektive grönytefaktor. 
På kvartersgårdar ska uteplatser, 
kvarterslekplatser och integrerade förskolors 
friytor placeras. Minst en välutformad 
gemensam lekyta för barn mellan 0 och 5 år 
gamla ska finnas inom varje kvartersgård. 
Den ska vara tillgänglig för de boende i 
kvarteret och vara avskild från eventuell 
förskolegård. Lekytan ska ha tillgång till 
både solljus och skugga.
Gårdsmiljön ska utformas så att växtligheten 
ges gynnsamma förutsättningar. 
Vegetationen ska följa årstidsväxlingar 
med inslag av nektarväxter som möjliggör 
biologisk mångfald under större del av 
året. Möjlighet till bevattning ska finnas 
på gårdar, med fördel finns möjlighet till 
bevattning med dagvattentunnor.
Utrymme för dagvattenhantering ska finnas.

Dag- och skyfallsvatten
Riktlinjer för dagvattenhantering ska följas. 
Dagvatten från tak och fasader mot allmän 
plats ska tas om hand på kvartersmark, 
eventuella stuprör mot allmän plats ska dras 
in i fasad senast i sockelvåningen och får 
inte dras ned på allmän plats.
Ledningsnätet är inte dimensionerat för 
skyfallsvatten, vilket utgörs av regnmängder 
över 30 års återkomsttid. Skyfallsvatten 
ska kunna ledas av ytledes eller genom 
annan lösning till allmän plats och allmänna 
skyfallsanläggningar för att motverka att 
gården översvämmas.

Dagvattenränna på gård, Barkarbystaden Pergola som social samlingspunkt på gård, 
Barkarbystaden

Skulpturalt lekbart element på gård, Barkarbystaden
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Förskolemiljöer
I detaljplanen medges förskola i tre 
bostadskvarter. Placering av förskola 
ska göras utifrån kommunens Lek- och 
aktivitetsplan1. Förskolan ska placeras 
med hänsyn till solexponering och 
luftkvalitet. Förskolan ska ha en separat 
entré från allmän plats och ska vara skild 
från bostädernas trapphus för att undvika 
störningar. Vid placering av förskolan är det 
viktigt att tillse att barnen kan ta sig till och 
från förskolan på ett säkert sätt. 
Förskolegården ska utformas enligt 
kommunens Lek- och aktivitetsplan2 samt 
kommunens Lekvärdesfaktor (Tekniska 
nämnden 2017-09-21). Lekvärdesfaktorn 
är ett utvärderingssystem vid granskning 
av förskolegårdar inför bygglovsprövning. 
Där kvarteren har tillräckligt stor gårdsyta 
ska det avsättas en fullstor friyta för 
förskolegården. Närliggande parkområde 
kan, där gårdsytan är otillräcklig, nyttjas 
enligt lekvärdesfaktorn. Förskolegården ska 
kunna avskiljas från bostadsgården på ett 
säkert sätt. En del av förskolegården kan 
samordnas och delas med bostadsgården, så 

1 Lek- och aktivitetsplan, Tekniska nämnden, Järfälla 2017
2 Lek- och aktivitetsplan, Teknisk anämnden, Järfälla 2017

att denna blir tillgänglig för de boende när 
förskoleverksamheten har stängt. 
Förskolegården ska ge möjlighet till 
lek i både sol och skugga. 25 – 50 % av 
förskolegården ska vara solbelyst 4 timmar 
under sommartid, och gården ska vara 
försedd med temperaturreglerande åtgärder. 
Det ska finnas lättillgängliga, säkra och 
väderskyddade parkeringar/förvaring av 
cykelkärra/barnvagn inom kvartersmark.
I bygglovsskedet granskas friytans 
utformning, grönytefaktor samt sol- och 
skuggförhållanden. 

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Herrestaskolans skolgård, Barkarbystaden
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Parkering
Parkeringsbehovet för att parkera bilar 
och cyklar inom kvarteret ska lösas enligt 
kommunens parkeringsnorm3.

Bilparkering
Bilparkeringsbehovet för arbetsplatser och 
bostäder ska lösas på kvartersmark med 
garage. Avsteg från parkeringsnormen kan 
göras om vissa kriterier uppfylls, vilket 
redovisas i parkeringsnormen. 
Parkeringsutrymmen för bilar ska utformas 
ljusa, överblickbara och tydliga med god 
orienterbarhet. De ska kännas trygga och 
säkra, utan mörka hörn eller skrymslen. 
Skarp skuggbildning ska motverkas genom 
god placering av ljuskällor. Trapphusen 
är med fördel försedda med glaspartier 
mot garaget. Orienterbarheten i garaget 
ska vara god och utgångar och plan ska 
vara tydligt markerade, exempelvis genom 
golv- och väggmålning som visuellt stöd till 
skyltningen. 
I parkeringsnormen finns inget krav på 
hur många bilparkeringsplatser som 
ska förses med laddstation för elbilar. 
Om inget annat finns angivet i valt 
tredjepartscertifieringssystem ska minst 
10 procent av bilparkeringsplatserna inom 
kvartersmark förses med laddstationer för 
3 Parkeringsnorm Järfälla, 2017

elbilar. För parkeringar med mindre än 20 
parkeringsplatser ska det finnas minst två 
platser med laddstation.
Samtliga bilparkeringsplatser ska utformas 
och dimensioneras för att inte omöjliggöra 
en framtida omvandling till platser med 
laddstation. Dokumentation som redovisar 
detta ska överlämnas till fastighetsägaren. 

Cykelparkering
Cykelparkeringarna ska vara lokaliserade 
så att det finns en variation av platser för 
de boende att använda. Minst hälften av 
cykelparkeringarna ska vara väderskyddade 
och belysta. Cykelrum i byggnader är med 
fördel placerade i fasad mot lokalgata, 
med stora glasade partier mot lokalgatan 
som bidrar till att gaturummet lyses upp. 
Cykelrum i fasad ska utformas så att det 
är möjligt att göra om dem till framtida 
verksamhetslokaler om behovet förändras.

Cykelrum mot gata som går att omvandla till lokal i 
framtiden, Barkarbystaden

Väderskyddad cykelparkering på gård, 
Barkarbystaden

Laddstationer för elfordon, Barkarbystaden
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Lokalklimat

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

Sol- och vindförhållanden
Ljusförhållanden ska studeras och beaktas i 
planeringen och projekteringen av kvarteren. 
Solstudier ska redovisa ljusförhållanden för 
gårdsmiljön samt för intilliggande allmänna 
platser och kvarter. Gårdarna ska utformas så 
att det finns tillgång till både skugga och sol, 
med målsättningen att minst 15 procent av 
gårdsytan ska vara solbelyst minst 4 timmar 
per dygn vid vår- och höstdagjämning. 
Höga temperaturer i kvarter ska förebyggas 
genom en reglering av solexponering, 
luftomsättning och avdunstning. 
Solexponering och avdunstning ska 
regleras genom anläggning av träd, 
vegetation, ribbtak eller annan lämplig 
temperaturreglerande åtgärd.

Platser för lek, inklusive förskolegårdar, 
ska förses med växtlighet och skuggande 
element på särskilt exponerad kvartersmark. 
Se rubriken ”Förskola” för ytterligare krav 
gällande förskolegårdar.

Inför bygglovskedet ska ljusförhållanden 
redovisas för gårdsmiljö, lägenheter samt 
intilliggande allmänna platser och kvarter i 
syfte att säkerställa att goda ljusförhållanden 
upprätthålls. 

Karteringsanalys från solstudien avseende delar av gårdar och gator som är solbelysta ett visst antal 
timmar vid vårdagjämning (Tovatt)
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I samband med planarbetet har en 
vindstudie4 tagits fram som ger 
rekommendationer på förslag till lösningar 
för att uppnå goda vindförhållanden. 
Byggherren ska vid planering och 
projektering utgå från framtagen vindstudie 
och rekommenderade förslag. Byggherren 
ska även ta fram en egen vindstudie för 
föreslagen bebyggelse och redovisa hur den 
påverkar gårdsmiljön samt omkringliggande 
allmän plats. 

4 Vindstudie för Barkarbystaden IV, White, 2018

RESULTAT - Sydsydvästlig vind

Figur 5 - Översikt av block IV (Sydsydvästlig vind, 5 m/s)

I nedanstående figurer visas resultat av simuleringarna och kommentarer. Färgskalor finns längst upp till höger.

Figur 6 - Tak/terrasser av tunnelbanestationen (Ssv-vind, 5 m/s)
 (Ej uppdaterad från föregående studie.)

Figur 7 - Utzoomad vy av Barkarbystaden (Ssv-vind, 5 m/s)

Sida 4

- Figur 5 och 7 visar att vindarna accelererar över kyrkogården i söder och rör sig genom gatorna
- Figur 5 visar att några områden upplever accelererade vindhastigheter och blir obekväma, särskilt där gatorna smalnar av mellan byggnaderna och där 
det finns skarpa hörn på byggnader
- Innergårdarna som visas i figur 5 är välskyddade och lämpliga för längre uppehåll
- Taken/terrasserna som visas i figur 6 utsätts ganska mycket av vindarna och det blir sämre med höjden - de är olämpliga för uppehåll utan avskärmning
 (Ej uppdaterad från föregående studie.)

Obekvämt
> 5m/s / >1.0 WEF

Promenera/Cykla
3-5m/s / 0.6-1.0 WEF

Stillastående i korta perioder
1-3m/s / 0.2-0.6 WEF

Stillastående i långa perioder
<1m/s / 0.2 WEF

Utdrag av vindstudien, luftflödesförhållanden vid sydsydvästlig vind (White)
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Inomhusklimat

Inomhusluft
För att skapa en god 
inomhusmiljö ska riktlinjer i givet 
tredjepartscertifieringssystem följas gällande 
inomhusluft. 

Solvärme
Byggherren ska följa givet 
tredjepartscertifieringssystem gällande 
hantering av solvärme. Solvärmen kan leda 
till hälsoproblem, framför allt för barn och 
äldre, därför ska solvärmen regleras, till 
exempel med persienner och markiser, för 
att uppnå ett gott inomhusklimat. Det ska 
finnas möjlighet till solskydd för samtliga 
fönster. Placering och metod väljs utifrån 
solstudier och tredjepartscertifieringssystem.

Teknik och system

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

Energisystem
Krav på energisystemet ska bygga 
på och säkerställas genom valt 
tredjepartscertifieringssystem. Övriga 
energikrav som anges nedan och som inte 
finns i valt tredjepartscertifieringssystem 
utvärderas enskilt.
Behov av komfortkyla ska begränsas 
genom att minska solstrålningen i bostäder 
och lokaler, se även kopplingen till 
solvärme under inomhusklimat. Frikyla 
rekommenderas, där det är möjligt, för 
bostäder och lokaler med särskilt kylbehov.
Lämpliga delar av fasad eller tak ska 
dimensioneras och anpassas för att solceller 
ska kunna installeras i framtiden. Syftet 
är att till exempel gröna tak, gestaltning 
och konstruktioner inte ska utgöra hinder 
för framtida anläggning av solceller. 
Byggherren ska ta fram beskrivningar och 
ritningar på kabeldragningar samt förslag 
på lämplig placering, anslutningar, skåp och 
utrymme för eventuell energilagring från 
solcellerna.
Systemen ska utformas så att de möjliggör 
för en fastighetsägare/förvaltare att 
visualisera den egna energiförbrukningen för 
brukaren.

Avfall
Kommunens avfallsföreskrifter, avfallsplan 
och riktlinjer för avfallshantering5 ska 
följas. Alla fastigheter ska anslutas 
till det kommunala sopsugssystemet. 
Matavfallskvarn ska finnas i lägenheter och 
lokaler. I lägenheter ska det finnas plats 
för sortering av avfall. Inom fastigheten 
ska det finnas insamlingssystem för 
restavfall, matavfall, glas (färgat och 
ofärgat), tidningar, pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, 
farligt avfall, elavfall och mindre grovavfall. 
Avfallsrum, som inkluderar sorterings- 
och miljörum, ska integreras i byggnaden 
och inte placeras på gård. De ska planeras 
så att de är tillgängliga både för boende, 
verksamheter samt för personal och fordon 
som hanterar avfallshämtning.
Minst ett sopsugsnedkast ska placeras i 
nära anslutning till eller inuti miljörum 
så att alla fraktioner kan kastas på en 
plats. Verksamheter ska ha separata 
sopsugsnedkast för avfall likvärdigt med 
hushållsavfall.
Behov och placering av fettavskiljare 
ska utredas i projektering och om möjligt 
samlokaliseras för olika verksamheter. 
5 Avfalslsföreskrifter, 2017
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Kvarter med planerad restaurangverksamhet 
ska förberedas med fettavskiljare. Angöring 
och tömning ska planeras tidigt. Olägenheter 
som kan uppstå runt fettavskiljare, som lukt 
vid avluftning eller tömning, ska förebyggas 
så att de inte stör boende eller påverkar 
uteserveringar.   
Restprodukter från entreprenaden ska 
sorteras i minst följande fraktioner: farligt 
avfall, elavfall, papper, trä, plast, metall, 
gips, betong, tegel och andra mineraliska 
material. Mängden byggavfall ska 
minimeras genom god planering.

Sopsugsnedkast på kvartersmark i Barkarbystaden
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Det här kvalitetsprogrammet behandlar det 
offentliga rummet översiktligt. Syftet med 
detta avsnitt är att skapa en överblick över 
de stadsrum som kvarteren kantas av och 
möter.
Gator, torg och parker redovisas med såväl 
projekteringskod (som består av gatutyp 
och nummer) samt föreslagna namn. En 
förteckning av dessa redovisas i slutet av 
kapitlet.

Gator
Gaturummen utgår ifrån ett rutnätsmönster 
som brutits av för att åstadkomma starka 
och tydliga kopplingar. För cyklande och 
gående finns en hög grad av tydlighet 
och orienterbarhet mellan huvudstråk, 
kollektivtrafiknoder, torg och parker 
utefter historiska stråk och siktlinjer. För 
fordonstrafik finns en tydlig struktur som 
syftar till en rangordning i gatunätet. 
Huvuddelen av trafiken leds utmed 
huvudgator, primära lokalgator leder vidare 
till mingdre lokalgator. Minst trafik finns 
på så kallade gårdsgator. Huvudgator och 
viktiga stråk redovisas på följande sidor.

DET OFFENTLIGA RUMMET

TEN 2019/497 - Bilaga A: Förslag till vägnamn inom Barkarbystaden IV

Barkarbyvägen
Det trafikmässiga huvudstråket genom 
Barkarbystaden är Barkarbyvägen, som 
har ett gaturum som är 35 meter brett. 
Mot denna väg orienteras de primära 
lokalgatorna. Barkarbyvägen är det 

primära stråket för handel. På norra sidan 
är bebyggelsen högre och tätare, med 
verksamheter som restauranger, caféer och 
dagligvaruhandel som orienterar sig mot 
stadsrummet. 
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Barkarbyvägen öppnar upp sig mot 
Flygfältsvägen och gångstråket i 
förlängningen av Flygfältsvägen.

Flygfältsvägen
Flygfältsvägen följer den historiska 
landningsbanans sträckning i dess 
riktning från Enköpingsvägen och den 
kommande Veddestabron i sydväst fram 
till Barkarbyvägen i nordost. Denna väg 
utgör huvudstråket för gående och cyklande 
genom Barkarbystaden och sammanbinder 
Barkarbystadens centrala och västra delar. 
Vägen kommer även att ha trafikmässigt 
stora flöden mellan Barkarbyvägen och 
Veddestabron.

Flygfältsstråket
Detta är ett gångstråk som följer 
Flygfältsvägen i dess förlängning vidare 
nordost från Barkarbyvägen. Gångstråket 
kantas med lokaler. 

Hågavägen
Denna väg går i nord-sydlig riktning i kanten 
av planområdet och ansluter till kommande 
etapper av Barkarbystaden. Kvarteren i 
korsningen Barkabyvägen/Hågavägen har 
väl exponerade fasader utmed siktlinjerna. 

Visionsvy över torget med västra stationsentrén och Barkarbyvägen (Tovatt)
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Torg, platsbildningar och parker

Sveatorget (torg 4-1)
Torget skapar tillsammans med 
Barkarbyvägen ett utvidgat stadsrum 
kantat av den intilliggande bebyggelsen. 
Torget är väl solbelyst under dagen, och 
uteserveringarna får ett gynnsamt solläge 
från mitt på dagen fram till senare kväll. Det 
är även ett gynnsamt läge för torghandel. 
Torget är inte avsett för biltrafik eller 
lastbilar, men medger angöring för bland 
annat drift och tillgänglighet.
I mitten av torget står en friliggande 
byggnad för tunnelbanans västra 
stationsuppgång. Torget kantas till norr av 
kvarter 1 och kvarter 2, här är det lämpligt 
att söderfasaderna aktiverar torget genom 
verksamheter som är öppna för allmänheten 
och som med fördel har uteserveringar på 
torget. Torget kantas till öster av kvarter 3, 
här är det lämpligt med restauranger och 
caféer som skapar en rand av uteserveringar 
mot torget. Kvarteret har med fördel en 
större detalj i fasad som även bidrar till 
torgrummets ljussättning.

Flygfältsplatsen (torg 4-2 och 4-3)
Torgen skapar tillsammans med 
Flygfältsstråket en platsbildning runt 

solitären kvarter 9, som är Barkarbystadens 
högsta byggnad. Platsen påverkas av stora 
gångflöden till och från tunnelbanan som 
har sin utgång mot söder. Det finns goda 
möjligheter till handel i kvarteren runt 
denna plats, samt uteserveringar i syd- och 
västvända lägen.
Platsens karaktär är urban med en 
gestaltning av hög kvalitet, då den utgör 
ett första intryck av Barkarbystaden 
när man kommer upp från tunnelbanan. 
Utformningen av kvarter 9 ska bidra till 
att platsbildningen känns sammanhållen, 
exempelvis genom en hög grad av 
transparens i sockelvåningen.

Torg 4-4
Torget ligger i korsningen mellan 
Flygfältsvägen och Barkarbyvägen. Torget 
förväntas ha höga gångflöden, här är det 
fördelaktigt att ha lokaler orienterade mot 
torget.

Torg 4-5
Torget utgör en liten ficka mellan 
Hässlögatan och Barkarbyvägen. Här 
förväntas höga gång- och cykelflöden 
mellan tunnelbanan och de västra delarna av 
Barkarbystaden samt Veddesta. 

Flygfältsparken (park 4-1)
Parken utgör en lugnare plats utmed 
gångstråket i Flygfältsvägens förlängning. 
Kvarteret norr om parken är lämpligt för 
uteserveringar med ett lugnt läge som 
orienterar sig mot parken.

Diakonparken (4-2)
Parken planeras som en grön kil mellan 
Kyrkbyn och Barkarbystaden. I anslutning 
till parken finns kvarter med möjliga 
förskolor. 
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