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1. INLEDNING

Bakgrund
Detta kvalitetsprogram är ett komplement till detaljplanen för Tallbohov och omfattar både håll-
barhets- och gestaltningsfrågor. Programmet är styrande för hållbarhet, gestaltning, utformning och 
utförande av allmän mark och kvartersmark inom detaljplanen för Tallbohov och är en fördjupning av 
relevanta gestaltningsfrågor inom aktuellt detaljplaneområde.

Detaljplaneområdet är ca 7 hektar stort och ligger i Tallbohov i Södra Jakobsberg. Tallbohov och Sö-
derhöjden har ett strategiskt läge mitt i den regionala stadskärnan med möjlighet att knyta ihop Barkar-
bystaden, Veddesta och Jakobsberg.

Planområdet karaktäriseras idag av ett kuperat och skogsbevuxet område med gles hällmarkstallskog i 
norr och tätare blandskog i söder där området öppnar sig mot öppna, gräsbevuxna marker.

Detaljplanen omfattar förutom förskola, kontor och samlingslokal cirka 500 lägenheter och en ny 
gång- och cykelbro som ökar möjligheten för gående och cyklister att nå Barkarby handelsplats och 
Barkarbystaden.

E18

Snapphanevägen
Snapphanevägen
Förskola

Syfte
Kvalitetsprogrammet ingår som avtalsbilaga 
vid markanvisning och försäljning av kom-
munägd mark samt utgör stöd för prövning 
av bygglovsansökan. De krav och riktlinjer 
som ställs upp i detta program samlas även i 
en checklista för att underlätta kontroll och 
uppföljning. Kvalitetsprogrammet ska även  
utgöra ett underlag för projektering av all-
männa platser.

Illustration som visar vilket område som 
kvalitetsprogrammet omfattar
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Hållbar stadsutveckling
I översiktsplanen har ett antal utmaningar 
och delmål tagits fram. För att uppnå ett 
hållbart Järfälla behöver ekonomisk, eko-
logisk och social hållbarhet samordnas till 
en helhet i bebyggelsen. 

För planområdet har en vision och ett 
antal mål tagits fram för att nå ett resultat. 
Dessa mål omfattar projektet som helt-
het det vill säga både hållbarhetsaspekter 
där gestaltningsfrågor är en viktig del i 
den sociala hållbarheten. Målen har varit 
en grund för den gestaltningsidé som har 
tagits fram. Översiktsplanen sammanfattar den sociala, eko-

nomiska och ekologiska hållbarheten i en rumslig 
hållbarhet.

Gestaltningsidé - en grön stadsdel
Planområdets bebyggelse ska utgöra en grön stadsdel där gemenskap och växtlighet blomstrar. Inom 
stadsdelen ska stadsodling möjliggöras och försök till att sluta vattnets kretslopp lokalt.

Gestaltningsidén bygger på den odlingsglädje som fi nns i Tallbohov idag med ett antal prunkande 
odlingslotter. Möjligheten att odla inom planområdet ska ta sitt uttryck i arkitekturen på olika sätt och 
kopplas ihop med innovativa dagvattenlösningar. Detta är nödvändigt med anledning av närheten till 
Bällstaån, som är ett känsligt vattendrag med miljökvalitetsnormer som behöver uppnås snarast.

Trygghetsaspekter är grundläggande för områdets utformning med bebyggelse som är placerade nära 
gatorna. Fönster och entréer är viktiga delar i en fasad för att ge känslan av mänsklig närvaro, utblickar 
och social kontroll. En väl utformad bottenvåning med fönster, entréer mot gatan och uteplatser samt 
balkonger bidrar med liv, ökad tillhörighet och trygghet för området. Det ska fi nnas tydliga gränser 
mellan offentliga och privata rum. Där gränsen mellan det offentliga och privata är tydligt råder inget 
tvivel om vem som ansvarar för ett område och vem som har tillträde till det. Det inger trygghet.

Stadsdelen ska uppfattas som grönskande, där bland annat gröna förgårdsmarker bidrar till detta. 
Förskjutna byggnader skapar spännande rumsligheter och en stor mängd grönska i bebyggelsemiljön. 
Arkitekturen utformas i samspel med naturen där bebyggelsen i huvudsak underordnar sig trädkronor-
nas höjd, har en naturlig färgsättning och naturliga, hållbara material. Bebyggelsens placering utgår 
från områdets höjdskillnader och tar upp dem antingen genom souterrängvåningar eller stödmurar.
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2. DET OFFENTLIGA RUMMET
De offentliga rummen börjar utanför bostädernas gårdar och förgårdsmarkens grönska, där gatorna tar 
vid. Gatornas offentliga karkatär synliggörs genom enheltlig färgsättning, markbeläggning och gaut-
möblering. Gatorna och gång och cykelvägar förbinder de olika offentliga rummen inom Tallbohov - 
Tallbohovsparken, Söderhöjdspromenaden och det nya torget placerat i en punkt som kopplar samman 
många olika stråk i den regionala stadskärnan.

Snapphanens
förskola

TORG

Kon
sam

Torget
Torget ska vara en lokal mötesplats för de 
boende i området liksom barn och ungdomar 
som går på Tallbohovsskolan. Torget i Tall-
bohov är en mindre plats med olika höjder. 
Höjdskillnaden kan nyttjas för att bygga upp 
terrasser som kan planteras och ta hand om 
dagvatten och samtidigt bli sittplatser och på 
vissa ställen ge ramper med fl acka lutningar.

Funktionskrav
• Karaktärsträd

• Årstidsväxlingar. Perenn- och lökplante-
ringar som gynnar pollinerande insekter och 
som har en sammanstättning som blommar 
hela säsongen

• Uteservering

• Gång, cykel och tillfart

• Sittplatser för vila

• Belysning

Växtval
Förslag på växter som kan passa på platsen:
kärleksört (Hylotelephium telephium)
violer (viola) 
kantnepeta (Nepeta) 
lavendel (Lavandula angustifolia) 
isop (Hyssopus offi cinalis) 
stenkyndel (Calamintha nepeta) 
salvia (Salvia) 
vädd (Scabiosa) 
solhatt (Echinacea)
oregano (Origanum)
timjan (Tymus) 
höstaster (Symphyotrichum novi-belgii) 

fl ox (Phlox) 
blågull (Polemonium caeruleum)
nävor (Geranium)
malva (Malva)
brunört (Prunella) 
Veronica 
blåeld (Echinum vulgare)
kaprifol (Lonicera) 
rosenfl ockel (Eupatorium purpureum)

ljung (Calluna) 

Vårlökar som krokus (Crocus), lökväxter (Allium), 
Chionodoxa (vårstjärna), Eranthis (vintergäck), 
scilla (Scilla), muscari (pärlhyacint). 

Torget i norr ska rymma två mindre torgbildningar 
i två nivåer. Där emellan tar terrasser eller gra-
dänger upp nivåskillnaden. Angöring till bostads-
området sker via torget.
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Gator
Gatorna i området är lokalgator. Målet är att göra Söderhöjden och Tallbohov med sammankopplat 
med resten av den regionala stadskärnan och att göra gatorna i området mer trygga, där det fi nns möj-
lighet att som gående och cyklister att röra sig efter samma stråk som biltrafi ken gör. Snapphanevägen 
är en rundmatningsgata med busstrafi k som kompletteras med gång- och cykelväg. Gatorna anpassas i 
så stor utsträckning som möjligt till områdets topografi . 

Gatusektioner
Snapphanevägen ska rymma gångbana på båda sidor av vägen samt en ny cykelbana på dess östra 
sida. I norr är gatusektionen 2 meter bredare för att kunna rymma lastplatser till lokalerna.

Gatusektion Snapphanevägen

Den södra lokalgatan rymmer gång- och cykelstråk och en mindre tillfartsgata för bil.

Gatusektion Den södra lokalgatan.
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Gång- och cykelvägnät
Genom området löper ett populärt promenadstråk som knyter samman Tallbohovsparken och grönom-
rådena som omger Söderhöjden. En del i att öka integrationen i den regionala stadskärnen är att bygga 
en bro som ökar möjligheten att röra sig mellan Barkarby handelsplats, Barkarbystaden och Söderhöj-
den. Gång- och cykelvägen behålls till stor del i sin nuvarande sträckning. 

Utmed det befi ntliga gångstråket kan ytterligare några sittplatser anläggas och belysning av typen 
Philips ”Townscape”.

Naturmark
I området kommer hällmarkstallskogen i norr och ett skogsbevuxet område med fornlämningar beva-
ras i söder. I den södra delen av planområdet kan en del markmodellering att behöva ske för att kunna 
hantera dagvattenfl öden från delar av befi ntlig bebyggelse i Tallbohov och den nya exploateringen. Så 
kallade torra dammar som gräsbesås. 

I slänter och planteringar i anslutning till naturmark bör växter som anknyter till platsens natur el-
ler som gynnar polinerande insekter användas vid nyetablering. Vilda planteringar ska anpassas till 
ståndortsförhållanden vad gäller ljus, torktålighet, näringsförhållanden där mager, ogödslad jord ska 
användas. Exempel på växtblandningar kan vara mager ängsmark etablerad med frön och örter (från 
leverantör Pratensis, Vegtech eller motsvarande) i vilken det står blommande buskar och/eller träd t ex 
hagtorn, rönn, sälg och fl äder.

En platsanpassad skötselplan bör tas fram för en långsiktig förvaltning av de värdefulla träd som fi nns 
inom naturmarken.

Belysning av sorten ”Townscape” från Phi-
lips anläggs utmed promenadstråket.
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3. KVARTERSMARK

Riktl injer för gårdar
Bostadsgårdarna ska vara trygga, solbelysta, grönskande platser där det fi nns plats för såväl samvaro 
och mötesplatser. Befi ntlig natur ska bevaras så långt möjligt t ex bevarade värdefulla träd och terräng-
anpassning.

Minst 15% av gårdsytan ska vara solbelyst minst 4 timmar vid vår- och höstdagjämning.

Nivåskillnader i kvartersgräns ska tas upp med stödmurar eller fl acka slänter. 

Plank får inte förekomma mot gator.

Förgårdsmark
Där byggnader inte förläggs i gräns mot gata ska murar, trästaket, klippta häckar eller annan tydlig 
avgränsning fi nnas. 

Förgårdsmarken ska vara grönskande. Planteringarna får gärna möjliggöra stadsodling och innovativ 
dagvattenhantering. I soliga lägen kan uteplatser, spaljéerade fruktträd, bärbuskar och/eller odlings-
väggar förekomma.

Gårdarna ska vara trygga, solbelysta och grönskande med plats för samvaro och mötesplatser.
Bild: Total arkitekter AB
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Uteplatser
Uteplatser skapar liv på gården och är en stor boendekvalitet. Det möjliggör även odling nära bosta-
den. Privata uteplatser mot gård ska fi nnas för marklägenheter. Uteplatserna ska alltid vara tydligt 
avgränsade antingen genom planterade häckar eller staket.

Enklare trädäck som avgränsas med planteringskärl och staket av trä är att föredra för att ge en 
tydlig avgränsning mellan de privata uteplatserna och naturmarken.

Odling på uteplatser kan förses med platsbyggda kärl med ett minsta jorddjup på 40 cm. Kärlens stor-
lek bör minst vara 0,8x1,5 meter.

Lek rekreation och mötesplatser
Det ska fi nnas minst en gemensam uteplats i kvällssol som är tyst dvs under 50 dBA ekvivalent ljud-
nivå. Det ska vara möjligt för större sällskap att kunna sitta samlat vid den gemensamma uteplatsen. 
Den ska även kunna nås av funktionshindrade. 

På gårdarna ska det fi nnas utrymmen för odling t ex odlingslotter, verktygsförråd, kompost, jordkäl-
lare, bevattningsmöjlighet. Platser för odling förläggs till de soligare delarna på gården. 
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Närlekplats för barn 0-9 år ska fi nnas inom kvar-
teret. Det ska innehålla gunglek, rutschlek och 
möjlighet att sitta, äta och springa. Ett alternativ är 
att utforma den som en ”naturlekplats” placerad i 
skogsmiljö med lekredskap, material och form med 
naturkaraktär.

Biologisk mångald, klimat och växtlighet
Gårdarna ska ha en stor andel grönska, vilket regle-
ras i detaljplanen med grönytefaktor. Bevarade träd 
och ny vegetation ska ges goda växtbetingelser och 
gynna den biologiska mångfalden. Bland annat 
genom att dagvattnet nyttjas som en resurs och leds 
ned till växtbäddarna.

Underbyggda gårdar ska ge goda växtbetingelser 
och vara möjliga att bevattna. 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.

Jordmassor som används för markutjämning ska 
vara ogödslad för att efterlikna den som fi nns på 
platsen.

Dagvatten
Ett trögt dagvattensystem krävs för att uppnå erfor-
derlig rening. Det ska bestå av fl era renings- och 
fördröjningssteg i en serie som jämnar ut fl ödena 
och håller kvar föroreningar. Reningsåtgärderna 
ska dimensioneras för att kunna utjämna 20 mm 
regn ca 108 m3/hared.

Filtrerande lösningar så som biofi lter eller regnra-
batter behövs för att rena förorenat dagvatten som 
på gårdar främst kommer från hårdgjorda ytor. 
Regnrabatter/biofi lter dimesioneras så att de har 
en storlek motsvarande 1/6 av den hårdgjorda ytan 
med en tömningstid på 12 timmar och ett djup på 
20-30 cm. 

Att utnyttja naturliga inslag kan vara ett alter-
nativ till traditionella lekredskap.

Regnrabatt
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Dagvattenhantering ska ske med hänstyn till de behov som fi nns för stadsodling. Målsättningen är att 
huvuddelen av bevattningsbehovet ska kunna tillgodoses av regnvatten. Magasinen föreslås dimen-
sioneras efter optimal bevattningsgiva vilket innebär att lagringsvolymen behöver vara 50 m3/1000 
m2 odlingsyta. Möjlighet fi nns att återinföra regntunnor i stadsmiljön för att minska belastningen på 
dagvattensystemet och för att möjliggöra bevattning av odlingar. .

Magasinering av regnvatten kan även ske på andra sätt, men ska utformas så att vattnet inte förorenas, 
så att det är barnsäkert och lättåtkomligt för de boende.

Takvattnet kan ledas direkt ned i odlingsbäddar om odlingarna har bräddavlopp. Ett alternativ är 
att koppla stuprören till regntunnor på exempelvis uteplatser. Vattnet kan då användas för bevatt-
ning av egna odlingar.

Riktl injer för bebyggelse
Byggnaderna ska placeras och höjdsättas anpassade till terrängen. Höjdskillnader tas främst upp med 
hjälp av souterräng- eller entresolvåningar.

Fasader
Husens fasader får gärna ha en kombination av material så som tegel, keramiska plattor, puts eller trä. 
Fasader ska utföras utan synliga skarvar alternativt ska skarvarna vara en del av gestaltningen. 

Färgsättning
Byggnaderna ska ha en färgsättning som underord-
nar sig naturen t ex jordfärger så som ockra, umbra, 
engelskt rött och oxidgrönt. 

Bilden visar färgpigment som beskriver den färg-
sättning som bör eftersträvas i området. 
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Bottenvåningens utformning

I norr ska bottenvåningens fasad ha en utformning som lockar till kontakt mellan gatan och verksam-
heten i byggnadern. Det sker till exempel med många entréer, stora fönster, kommersiella lokaler, 
gemensamhetslokaler så som cykelrum och andra bostadskomplement. Tvättstugor, cykelrum och 
miljörum ska vara uppglasade och synliga mot lokalgatorna. Bottenvåningen ska vara tillgänglig från 
trottoaren utan trappor och trösklar. 

Parkeringsinfart får anordnas men stor vikt ska läggas vid dess placering och utformning.
Butiksfronter och bostadsentréer kan utformas individuellt efter butiksslag men sampelas med övriga 
partier i gatuplanet.

Bottenvåningarna med butikslägen ska utformas fl exibla. Det är då viktigt att i ett tidigt skede planera 
in en god ljudisolering mellan bottenvåningarnas lokaler så att verksamheter som bagerier, verkstäder 
och gym kan lokaliseras i bottenvåningen.

Balkonger och burspråk
Privata balkonger och uteplatser ska vara förberedda för odling t ex vindskydd på sidorna eller delvis 
inglasade, platsbyggda kärl (jorddjup minst 40 cm), installationer för vertikal odling eller växthus mot 
fasader eller på tak. 

Arkitektoniskt integreras balkongerna på lägre och fristående byggnader upp till fyra våningar i bygg-
naden genom att antingen vara indragna i fasaden eller utförda i samma material eller färgton som 
byggnaden i övrigt. På högre och långa byggnadskroppar kan balkongerna istället användas för att 
skapa variation och rytm i byggnadsvolymerna.

Balkonger på bullerutsatta fasader ska formges i en tilltalande form så att de förenar bullerdämpning 
och odlingsmöjligheter. Balkonger på högre byggnadsdelar kan skyddas på sidorna och vara delvis 
inglasade för att ge vindskydd.



Dnr Kst 2015/347
TALLBOHOV KVALITETSPROGRAM

2017-03-15

13

Entréer
Huvudentréer ska fi nnas mot gata och märkas ut i fasaden. Entréer utformas välkomnande med sitt-
plats utanför och/eller inomhus. Det ska vara möjligt att stå väderskyddat utanför entrén. Entrédörrar 
får ej skjuta ut över allmän plats.

Tak
Taklandskapet ska utformas med stor omsorg och variation men där det ges en sammanhållen karaktär 
inom ett kvarter. Taket kan till exempel ha olika taklutning eller accentuera områdets höjdskillnader 
genom att trappa efter nivåerna. Mot Snapphanevägen ska byggnaderna placeras med gavlarna mot 
gatan för att skapa en kontrast mot den befi ntliga bebyggelsens långsträkta hus utmed gatan.

Mindre takanordningar t ex stegar och räcken ska infärgas i takets kulör. Synliga hängrännor och stup-
rör integreras i byggnadernas gestaltning.

Solceller och solfångare på tak ska integreras i taklandskapet.

Bostäder 

Lägenheter
Områdets bostäder ska komplettera det befi ntliga områdets boendeformer och lägenhetsfördelning som 
fi nns i Söderhöjden. Idag är alla lägenheter i Tallbohov upplåtna med hyresrätt. Ungefär hälften är 3:0r 
medan 2:or och 4:or utgör varsin femtedel. Andelen 1:or och riktigt stora lägenheter är liten.

Individuell mätning av lägenheters uppvärmning, varmvatten och elförbrukning ska vara möjlig.

Brand- och säkerhetslarm ska kunna väljas för boende som månar extra om sin trygghet.

Ventilation och övriga installationer väljs för att ge goda luft- och ljudförhållanden för de boende.

Lägenheterna kan förberedas för odling med t ex djupare fönsternischer som kan hysa förodling eller 
förvaringsmöjligheter som kallskafferi eller jordkällare.

Bostadskomplement
Trapphusen ska ha dagsljus och utformas utan mörka vrår.

En gemensamhetslokal (verkstad, ateljé, festlokal eller dylikt) ska anordnas i varje anvisat område-
antingen som lokal i bottenvåningen eller som ett gårdshus. Denna byggnad kan vara ett gemensamt 
växthus till exempel.

Förrådsutrymmen placeras som regel i lägenheten.

Uppglasad entrélösning med liten sittplats, 
entrédörrar som inte sveper ut över gatan 
och som dessutom har väderskydd genom 
sin indragning.
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Riktl injer för förskola
Förskolans entré ska annonsera sig tydligt mot gatan. 

Förskolebyggnaden bör utföras med träfasad i en färgsättning som gäller för det övriga området (jord-
färger). Då förskolebyggnaden kommer att vara lägre än övriga byggnader bör både tak på huvud-
byggnad och komplementbyggnader utföras som vegetationsklädda.

Ett mindre entrétorg (entrézon) anläggs i korsningen mellan den södra lokalgatan och Snapphanevä-
gen. På entrétorget kan cykelparkering och barnvagnstak anordnas. Barnvagnstak och cykeleparkering 
under tak ska placeras så att entrétorget har en öppenhet mot omgivande gator. 

Varumottagning och plats för hämtning och lämning kan anordnas på den egna tomten längs med den 
södra lokalgatan.

Förskolans gård ska innehålla delar som illustrerar de fyra elementen. Gården delas in i en del för de 
minsta barnen (den trygga zonen) och den del för de äldre barnen (den vidlyftiga zonen). I den trygga 
zonen ska det fi nnas sittplat, plats för sandlek, rollek och motoriklek. I den vidlyftiga zonen bör det 
utöver det som fi nns i den trygga zonen fi nnas möjlighet till vattenlek, pedagogiska mönster på asfalt, 
klätterställning och gungor, rörelselek samt äventyrslek. Det är en stor fördel att bevara topografi n då 
det skapar naturlig rörelse och motorisk lek.

Lekytor där man vistas längre stunder bör till minst hälften vara beskuggad. Befi ntliga träd bör därmed 
sparas i så stor utsträckning som möjligt.

Odlingsytor kan anordnas gemensamt. Bärbuskar och fruktträd bör fi nnas på gården.

Riktl injer för parkering
Minst hälften av parkeringen ska placeras under tak eller  utrymme nära entrén. Cykelparkeringar ska 
vara lättillgängliga, vilket innebär att cykel ska kunna ledas plant eller via ramp med lutning mot-
svarande 1:12 och ett eventuella dörrar kan öppnas med automatisk dörröppnare. Möjlighet att ladda 
elcyklar ska fi nnas. Cykeluppställning utomhus ska vara synliga från fönster. Cyklar ska kunna låsas 
fast i cykelramen.

Ledningsnät och laddningsstationer för elfordon ska fi nnas.

Bilparkering kommer huvdsakligen att ske under husen. Parkeringsgarage ska sektioneras, målas i 
ljusa färger och ha en bra belysning. Garageportar ska vara synliga från närliggande fönster.

Uttag för motorvärmare ska installeras med tidsstyrning på samtliga hyrda otempererade parkerings-
platser
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Riktl injer under byggtiden

Vid anläggnings- eller byggnadsarbeten intill naturområden (allmän plats) eller träd som är skyddade 
enligt detaljplan ska skyddsåtgärder vidtas. Gränsen mellan byggområde och naturmark skall avgrän-
sas med byggstaket så att det tydligt framgår var arbeten får ske och vilket område som inte är till-
gängligt för etablering, maskiner och upplag.

För att säkerställa fortlevnaden av områdets värdefulla träd och skydda dem från skador i samband 
med byggnation, skall ett skyddsavstånd motsvarande minst trädkronans droppzon hållas. Kronans 
droppzon motsvarar det område som på marknivå fi nns innanför trädkronans lodräta ytterkant. Detta 
för att skydda trädets grenar och rötter från skador från till exempel arbetsmaskiners band eller skopor. 
Om synliga rötter sträcker sig utanför trädkronans droppzon så skall även dessa skyddas. Under den 
tid när exploatering eller byggnation är aktuell skall området innanför trädkronans droppzon inhäg-
nas så att inga maskiner av misstag kan skada rötter och grenar eller kompaktera marken. Om rötter 
eller grenar ändå skadas i samband med anläggningsarbete så är det viktigt att skadan, till exempel en 
slitskada från en grävskopa, sågas av strax ovanför brottet så att snittytan där olika smittor kan komma 
in minimeras. Snittytan bör även lämnas otäckt av jord och täckväv ett par dagar så att trädets sav och 
kåda kan täcka snittet och trädets egen läkeprocess kan påbörjas. Sedan skall jord påföras, av den typ 
som fi nns på platsen, ej gödslad. Ytterligare information fi nns i skriften ”Ståhl, Ö., och Östberg, J., 
Standard för skyddande av träd vid byggnation”.

4. MEDVERKANDE

Medverkande tjänstemän

Ingela Isaksson   planarkitekt

Kristina Wikman  exploateringsingenjör

Ulrika Hamrén   miljöplanerare

Niklas Nyström   bygglovarkitekt

Anders C Eriksson  stadsarkitekt

Kerstin Sköld   stadsträdgårdsmästare
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