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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE

Området söder om Frihetsvägen i sydvästra Jakobsberg ska
omvandlas från industriområde till ett stadsmässigt och livfullt
område med bostäder, lokaler för närservice och allmänna platser. Detaljplanen avses kunna rymma ca 1250 lägenheter samt
förskolor och andra bostadskomplement. Området är i gällande
översiktsplan markerat som ett utvecklingsområde. I dokumentet ”Vision Jakobsberg” föreslås området omvandlas till ett
bostadsområde.
Gestaltningsprogrammet beskriver hur den nya bostadsmiljön
avses fungera och vilka egenskaper som eftersträvas. Önskvärda
kvalitéer hos områdets gator, gårdar och offentliga rum beskrivs
och samordnas.
STATUS

Gestaltningsprogrammet ingår i planhandlingarna som komplement till detaljplanen. Gestaltningsprogrammet utgör underlag
för projektets bygglovprövning.
Bildexempel och övriga illustrationer syftar till att ange en nivå
på kvalitet och karaktär och inte en anvisning om exakt utförande. Det finns utrymme för andra utföranden, som – i fråga om
kvalitetsnivå – är jämförbara med de visade exemplen.
MEDVERKANDE

Underlag till gestaltningsprogrammet liksom till planarbetet:
Beata Grepe, Sébastien Corbari och Ann-Sofi Ottosson, GRAD
Arkitekter
Dag Lindberg och Annette Lindberg, Lindberg Stenberg Arkitekter
Jesper Engström och Fredrik Ekerhult, AIX Arkitekter
Landskapsanalys och dagvattenfrågor:
Marie Åslund, Karolina Ekman och Anders Rydberg, WSP
Trafik och akustik:
Göran Nordberg, Tyréns respektive Lars Ekström, Structor
Bibbi Leine och Johanna Ronnheden, Landskapslaget AB
Gestaltningsprogrammet har utarbetats av Anne-Marie Nyström,
AIX Arkitekter, i samarbete med övriga medverkande arkitekter.
Från JM har Lars Fränne och Marcus Nordlund medverkat.
Från Järfälla kommun har Sandra Westin och Monika Rudenska
medverkat.
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Illustrationsplan
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ÖVERGRIPANDE PLAN- OCH
GESTALTNINGSIDÉ
STRÅK OCH MÅLPUNKTER

Den nya utformningen av området ska knyta samman tidigare
separerade delar av Jakobsberg. Miljön uppgraderas kring
övergripande stråk som passerar området och nya förbindelser
tillkommer.
För befintliga bostadsområden på höjden i öster kring
Vasavägen innebär den nya bebyggelsen att en tryggare miljö
ersätter det tidigare industriområdet och underlättar deras
kontakter med friområden, skolor mm i väster. Frihetsvägens
järnvägspassage samt en nybyggd gång- och cykelbro över
järnvägen blir förmedlande länkar till promenadstråk genom
området.

Gångstråk
Gång- och
cykelstråk
Huvudstråk
(bil-. cykel- och gångtrafik)

Ett övergripande stråk för gång, cykel och rekreation
leder från Barkarby i sydöst och passerar området mot
de många målpunkterna i nordväst längs Järfällavägen.
Planområdet kommer färdigställt att erbjuda flera alternativa
rörelsemöjligheter: längs Mälarvägen – Järfällavägen, på
interna bilgator med parkkontakt eller på gångvägar i parken.
Ytterligare möjligheter för denna diagonala rörelse, kanske
särskilt attraktivt för cyklister, är Järnvägsgatans gena samband
mot Frihetsvägen.

Övergripande stråk förbi och
genom området.

Slutligen finns, för lugna och hänsynsfulla promenader, ett
sammanhängande nät av interna små gångvägar, närmast stigar,
passerande på insidan av de halvprivata gårdsbildningarna
längs Järnvägsgatan, Frihetsvägen och Järfällavägen och med slutpunkt vid Torget. Meningen är att många
promenadmöjligheter och samband för t ex barnens lek ska vara
möjliga inom området.
Gång- och cykelstråk inom området.

Vasavägen
Järnväg

Järfällavägen
Bällstaån

Mälarvägen

Flygperspektiv från sydväst
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STADSBILD

VY 2

Den nya bebyggelsen kommer att utgöra södra entrén till
Jakobsbergs centrala delar. Sett från söder, med många
blickpunkter från järnvägen och från Järfällavägen, formar
området en ny bebyggelsefront längs Bällstaåns dalgång, där
helhetsintrycket, en innehållsrik stadsdel med livfull arkitektur,
ska skapa intresse för Jakobsberg som centralort i kommunen
och attraktiv förstad i regionen. (Vy 1)
Mot Järfällavägen ges området en tydlig stadsmässig karaktär,
där det nordvästra hörnet är särskilt viktigt som annonsering
av området, med ett välkomnande, koncentrerat och intressant
uttryck.

VY 1

Från en del av bostäderna längs Vasavägen i öster kommer
parkeringshusen som kantar järnvägen att vara synliga, liksom
från de förbipasserande tågfönstren. En medveten utformning
med betoning på helhetsverkan är angelägen här. (Vy2)
De inre delarna kommer att präglas av det centrala parkrummet,
där husvolymerna vid Järnvägsgatan upplevs som hus i park. Se
bild s.6.

VY 1

Perspektiv från Järfällavägen mot norr som visar områdets stadsfront mot söder och
det högre huset vid korsningen Mälarvägen /Järfällavägen..
VY 2

Perspektiv från Vasavägen mot norr.
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PLANSTRUKTUR

Området struktureras av tre tydliga stråk som följer parallellt
med områdets gränser. Mitt i området öppnar sig ett triangulärt
parkområde som kantas av en serie lamellhusgavlar i
sluttningen. Öppenheten och stråkens självklara riktningar gör
det lätt att orientera sig samt trivsamt och tryggt att röra sig i
området. Parken, det centrala grönområdet med sina visuella
förgreningar in i bebyggelsen, ger området en gemensam
identitet. Tvärgatorna som delar av respektive kvarter ger
utblickar och kontakt med omgivande stadsdelar. Områdets fyra
hörn i nordväst, nordöst, sydväst och sydost utgör områdets
huvudentréer.
Tidig strukturskiss av kvarter och stråk.

Planen utgör en kombination av flera typologier; den byggs upp
av tre olika delområden med sinsemellan olika kvartersprinciper.
Varje del i området utnyttjar sina förutsättningar till mångfald
och variation i rumsbildningar och förhållande till park.
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Park
Tekniska
anläggningar

Kvarterstyper och parkmark.

Solparken från Mälarvägen.
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TYP 1

Typ 1

Mot Frihetsvägen i norr och Järfällavägen
i väster formas en kvartersstad med
gatunät i rutmönster och tydliga gränser
mellan privat och offentligt. Entréer och
kommunikationsmönster koncentreras till
gatorna så att områdets inre bildar en småskalig
stadsmiljö med sammanhängande gator och
skyddade gröna gårdar.

TYP 2

Typ 2

Mot järnvägen i öster gränsar en rygg av
halvhöga parkeringshus. I skydd av denna löper
en bågformad planterad gata med angöring
och gatuparkering, Järnvägsgatan. Ett antal
u-formade gårdar vänder sig mot parken i
sydväst och väster. Gårdsrummen är halvöppna
med direktkontakt mot parken, bostäderna har i
de flesta fall utsikt över denna.

TYP 3

Typ 3

I söder är gårdsrummen helt öppna och
förmedlar kontakten mellan områdets inre
parkstråk och stråket vid Bällstaån utanför i
söder. Det längre gångavståndet till centrum
balanseras här av det fria, soliga läget och den
större naturkontakten.
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UTFORMNINGSPRINCIPER

Den nya bebyggelsen ska uttrycka förstadens fördelar, med
kopplingar både till den traditionella rutnätstaden och till
modernismens öppna byggnadssätt. Delområdenas olikheter
utvecklas som karaktärer vid gestaltningen för att skapa
variation och identitet.

Förskola
Lokal
ev. mindre lokal

Bebyggelsen ges genomgående en stadsmässig karaktär. Det
innebär
 täthet och närhet; gator och platser har rumslighet
och tydliga gränser mellan privat och offentligt
 möjlighet till intryck och upplevelser i gatumiljön;
entrér mot gatorna, omsorgsfullt gestaltade
gatufasader, blandning av trafikslag och
kantstensparkering, gemensamma lokaler placeras i
anslutning till gator eller platser så att deras innehåll
berikar den offentliga miljön
 kvartersindelning med lagom måttskala och
kontinuerligt, väl integrerat gatunät
 siktlinjer och fondmotiv
 rikliga inslag av gatuplanteringar; träd synliga i alla
gaturum
Utformning av bebyggelsen ska präglas av variation i uttryck
och detaljer. Fasader mot de offentliga rummen är särskilt
viktiga att formge och färgsätta så att grönska och mänskliga
aktiviteter ges en lugn och vacker bakgrund. Den långa
utbyggnadstiden skär igenom olika tidsepoker vilka bör
få lämna sina olika avtryck i arkitekturen med bibehållen
omsorg om helhetsmiljön.
Landskapet utformas med tanke på dels samband mellan
de olika grönytorna för att understryka områdets identitet
dels på att de ska komplettera varandra inbördes till ett
mångfaldigt utbud av miljöer och aktivitetsmöjligheter.
Sambanden understryker Söderdalens identitet och innebär
 siktlinjer parkerna emellan och även mot
naturområden utanför
 användning av vatten som tema: vattenlek och
synligt dagvatten i parkerna samt i Bällstaåns
utvecklade parkstråk förbättrad kontakt med ån.
Grönytorna kompletterar varandra genom olika innehåll av
sitt-, promenad- och aktivitetsmöjligheter. De olika delarna
utformas med inbördes tydlig variation vad gäller form och
material: från stadsmässiga till naturlika partier.
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HUSHÖJDER

Bebyggelsens skala och våningsantal varierar med utgångspunkt
i varje delområdes förutsättningar. Kring det inre parkområdet
råder i huvudsak 4-våningsskala medan de omgärdande husen
mot områdets gränser har 5-6 våningar. Enstaka högre inslag
finns också: ett 12 våningar högt hus markerar entrén till
centrala Jakobsberg vid korsningen Mälarvägen - Järfällavägen.
Längs Solparkens nordostsida trappar sig husen i slänten ner
till 4 våningar. Bällstaåns dalstråk med sitt mer storskaliga
landskapsrum kantas av en serie högre byggnader i 6 vån.
Radgaragen som utgör bullerskärm mot spårområdet har
en gemensam taklinje, vilket medför olika hushöjder längs
Järnvägsgatan: från tre våningar vid den norra entrén till en och
en halv våning vid bergknallen. Längst i söder ansluter garaget
höjdmässigt mot den nya gång- och cykelrampen.
Det planerade nya ställverkets höjdskala motsvarar de
omgivande bostadshusens med 2 till 3 våningar.
FÖRSKOLOR OCH ANDRA VERKSAMHETER

Två förskolor planeras i området. Den norra placeras i
bottenvåningen av ett bostadshus medan den södra får en separat
förskolebyggnad i två våningar med en större förskolegård. De
två förskolornas utsläppsgårdar kompletteras av Solparkens
inhägnade större lekplats på nära gångavstånd från båda.
Vattenparken och Bällstaån utgör även de spännande utflyktsmål
för alla barn i området.
Lokaler för service och handel utgör tacksamma och
betydelsefulla tillskott i gatornas miljöer. De prioriteras i
särskilt exponerade lägen med många förbipasserande av alla
trafikslag. Hörnet Järfällavägen – Frihetsvägen bedöms vara
det bästa läget för en större lokal, väl synligt från rondellen
och campusområdet. Andra lägen kan vara vid de nordöstra
och sydvästra platserna, samt längs Järfällavägens västerfasad.
Torget norr om Solparken är ett lämpligt läge för en restaurang
eller ett café.
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TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA

Bostadsområdet utformas så att det känns tryggt och säkert och
så att brott försvåras. Utomhusmiljön ska vara överblickbar;
högt buskage och dolda hörn bör t ex undvikas. Entréer placeras
och utformas så att man lätt kan se vad som finns både ute och
inne; genomgående trapphus ger överblickbarhet och underlättar
kontakten mellan gård och gata.

God belysning är viktigt för en trygg
stadsmiljö.

Belysning utvändigt och invändigt planeras för att skapa trygga
miljöer. Tillträde till garagen ska styras så att inte obehöriga kan ta
sig in och ut ur garagen
Barnens och ungdomarnas perspektiv är central vid utformningen
av den nya bebyggelsen och dess trafikmiljö. Trygga och trafiksäkra
gångstråk inom området ska
underlätta:
•

•
•

de mindre barnens möjligheter att röra sig fritt och umgås
spontant – gäller framför allt ett internt nät av små gångvägar
på insidan av kvarteren
kopplingar till närliggande skolor och bostadsområden
kontakten med park och lekområden

Tillgängligheten inom området ska vara god för alla människor:
•
•
•
•

Gångstigar utformas så att de så långt det är möjligt kan nyttjas
av rullstolsburna och rörelsehindrade.
Parkeringsplatser för funktionshindrade ska finnas i tillräcklig
omfattning.
Tillgänglighetsfrågor ska även beaktas vid sophantering.
Gångvägar och gångstråk förses med gott om sittplatser för vila
och rekreation. Sittplatser bör finnas både i sol och skugga och
i synnerhet invid platser med utblick över folkliv; t ex på Torget
och i parkerna.
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GATOR

GATOR
ALLMÄNT

Gator utformas som stadsgator. Merparten av gatorna
förses med kantstensparkering och trädplanteras. Träd,
liksom belysningsstolpar koncentreras i allmänhet i till
kantstensparkeringens linje. Gångytor avgränsas från körytor
genom nivåskillnad med kantsten, vilken fasas på lämpliga
ställen för enkel passage med t ex barnvagn eller rullstol.

Exempel på lokalgata med upphöjd
förgårdsmark, ark. ÅWL.

Gatu- och parkbelysning är en viktig miljöskapande faktor. God
belysning är viktig för trygghetskänslan i området, samtidigt
bör belysningsstolparnas höjd anpassas till kvarters- och
parkmiljöernas skala. Armaturer väljs så att de inte lyser in i
bostadsfönster. Belysningsstolpar och -armaturer, räcken, staket
och ev övrig möblering i gaturummet samordnas i gestaltning,
materialval och färgsättning.
Gator och platser ska i möjligaste mån präglas av mångfald
och möjlighet till upplevelser. Entréer läggs mot gata eller väl
synliga från gata. Där bottenvåningar med bostäder vetter mot
allmän gata ska anslutningen utformas omsorgsfullt. I soliga
lägen med uteplatser kan dessa placeras upplyfta på en låg
naturstensmur och med ett strikt utformat räcke direkt mot
gatan. I andra sammanhang med förgårdsmark, utformas denna
på ett stadsmässigt sätt, t ex med klippt boské eller annan häck
kombinerad med plattsättning och ev ett lågt räcke. Ingenstans
ska konflikter mellan det privata och offentliga behöva uppstå.

Exempel på t.ex Järfällavägen, gata med
grön förgårdsmark,
ark. Brunnberg & Forshed.

utformning där ej annat anges:
•
•
•
•
•

gångbana/trottoar av marksten
alt. betongplattor.
kantsten av granit.
körbana av asfalt
gatuträd planteras i skelettjord
armaturer ska väljas i
enlighet med kommunens
belysningsprogram

Ovan exempel på lokalgata med balkonger över
förgårdsmark, ark. Lindberg Stenberg.
Nedan exempel på lokalgata med liten platsbildning, ark. Lindberg Stenberg.
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VY 2

VY 3

VY 1

JÄRFÄLLAVÄGEN
Den nya bebyggelsen bidrar genom sin gestaltning till att
Järfällavägen ändrar karaktär från led till stadsgata. Miljön för
fotgängare och cyklister förstärks. Entréer mot gatan ger gatan
liv. Husens bottenvåningar utförs upplyfta från gatan och med
förgårdsmark så att insyn undviks. Mot Järfällavägen ska inga
privata uteplatser finnas. Västerfasaderna längs Järfällavägen får
fl ödande solbelysning och utsikt bort över lågbebyggt campus-/
skolområde på andra sidan Järfällavägen. De utformas varierat
med ett stadsmässigt och något stramt uttryck. Exempelvis ska
inte balkonger i de norra kvarteren skjuta ut över förgårdsmarken mer än 1,0 meter. Söder om 12-våningshuset, vid platsbildningen i korsningen med Mälarvägen kan dock balkonger
skjuta ut 1,4 meter. För generösare uteplatser kan dessa dras in
innanför fasaden Fasadernas entrépartier ges här liksom mot
Frihetsvägen generösa omfattningar som motsvarar husens
skala.
Takens utformning - med volym, material och takfot – är viktiga
för bebyggelsen helhetsverkan. En lugn, elegant och sparsmakad
utformning eftersträvas, avvikande uppbyggnader mm undviks.
Korsningen med Mälarvägen utgör en av områdets huvudentréer
och bildar samtidigt sydlig entré för centrala Jakobsberg.
Betydelsen markeras genom ett högt och slankt 12-våningshus
vilket med omsorgsfull utformning och förhöjd sockelvåning.

Principsektion för Järfällavägen.
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GATOR

Vy 1. Järfällavägen norrut vid områdets entré i sydväst; vid korsningen
med Mälarvägen.

Vy 2. Järfällavägen söderut från korsningen vid Frihetsvägen.

Vy 3. Järfällavägen norrut och in mot lokalgata i området.

Elevation av Järfällavägen.
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VY 1
VY 2

FRIHETSVÄGEN
Norra sidan av Frihetsvägen kantas av en hög och massiv
kontorsbyggnad. Den tegelklädda fasaden ligger indragen
från gatan ovanför en grässlänt och med blygsamt utformad
entré mot Järfällavägen. Helt nära planområdet, på andra
sidan järnvägspassagen, har de södra delarna av centrala
Jakobsberg sin västra entré. Kring korsningen med
Vasavägen finns service och centrumfunktioner i husens
bottenvåningar. En elvavåningbyggnad markerar här platsens
betydelse.
Den nya kvartersbebyggelsen ska ge Frihetsvägen en ny
stadsmässighet som passar dess roll att integrera stadens
delar.
Gatan får en generöst tilltagen gångbana, trädrad med
infällda parkeringsplatser, entréer mot gatan och särskild
omsorg om bottenvåningens innehåll och fasader. Husens
bottenvåningar utförs upplyfta från gatan och med
förgårdsmark så att insyn undviks.
Västra kvartershörnet, mittemot den massiva tegelbyggnaden, vänder sig mot en rondell. Hörnet annonserar
hela området och ska utformas med medvetenhet om
platsens betydelse. Fasaderna kan med fördel omsluta hörnet
i ett gemensamt grepp. Med sitt strategiska läge är hörnet
lämpligt för kommersiell service eller annan utåtriktad
verksamhet i bottenvåningen.
Den östra entrén vid korsningen med nya Järnvägsgatan
utformas som en välkomnande plats. Tanken är att
garagets obebodda volym dras tillbaka något och att det är
bostadsbebyggelsen och det lilla ”torget” som möter efter
passage under järnvägen.

Bef. byggnad norr om Frihetsvägen.

Vy 1. Frihetsvägen vid korsningen med Järfällavägen
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Bild från Frihetsvägen idag, österut.

Principsektion för Frihetsvägen. Järnvägsviadukten ses i fonden.

Vy 2. Frihetsvägen vid nordöstra platsen; korsningen med Järnvägsgatan.
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VY 2

VY 1

Vy 1. Entrétorg, ”pocket parks”.

JÄRNVÄGSGATAN

Gatan är en lugn bostadsgata till karaktären, med olika
utblickar mellan husen. De gränsande garagens taklinje är
jämn medan Järnvägsgatan följer terrängens backighet så
att byggnadshöjderna på så sätt varierar. En bergknalle vid
gatans mitt låter naturen träda fram.
Järnvägsgatan utformas som stadsgata med gatuträd och
kantstensparkering. Vid gatans möte med tvärgatorna dras
huslivet på garagesidan tillbaka så att små platser, -”pocket
parks” – bildas för garagens personentréer. De bildar också
fondmotiv i tvärgatorna. Platserna skapar rumslig variation
och var och en utförs med plattsättning och ett karaktärsträd.
Trygghetsaspekten är viktig, platsernas hörn beaktas särskilt.
(Mer om byggnadsutformning på sid 37.)
Till viss del präglas gatan av närheten till järnvägen. Som
avgränsning och skydd föreslås så kallade gabioner (se
förklaring på sid 39). De tunga, bullerskyddande och
solvärmefångande naturstensväggarna kan bilda ett tema
längs gatan och återkomma med variation vid de båda
entréerna, gångbron från Vasavägen och på bergknallen vid
gatans mitt.
Utrymme för plantering lämnas närmast garagelängorna;
med lämpligt utformad växtbädd kan miljöskapande
växtlighet utvecklas i det skyddade läget, klätterväxter
kan vara lämpligt. Hela gatan ska ha god belysning,
men stolphöjden för gatuarmaturer hålls låg i enlighet
med kvartersmiljöns skala.

Principsektion för Järnvägsgatan.

Vy2. Järnvägsgatan söderut.
Se även illustration på Järnvägsgatan parkeringsgarage s. 37.

Elevation av Järnvägsgatan.
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GATOR

MÄLARVÄGEN

Mälarvägen är del av ett övergripande gång- och cykelstråk från
sydost. Den utformas med kantstensparkering på ömse sidor
och med en trädrad på parksidan. Cykelstråket samordnas med
körbanan. Gående kan välja att följa gatans trottoar antingen
närmast husen på södersidan eller längs parken eller också
snedda mot nordväst genom parkens böljande stråk.

VY 1

Bostadshusen längs Mälarvägen avslutar området och därmed
stadsdelen mot söder. Sedd från håll ska fronten signalera
en stadig och urban stadsdel. Bebyggelsen gränsar också till
Bällstaån och inramar dess uppgraderade rekreationsmiljö. Med
omsorgsfullt utformade volymer, fasadindelningar, detaljer,
kulörer och markutformningar ska dessa två uttryck kunna
förenas.

Vy 1. Mälarvägen västerut vid Ekparken. Den lägre byggnaden i fonden är en
friliggande barnstuga.

Sektion genom Mälarvägen vid Solparken.
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GATOR

PARKGATAN

Parkgatan förbinder områdets norra och södra delar,
avgränsar parken från stadskvarteren och markerar
därigenom parkens roll som offentligt rum. Gatan
utformas med trädallé, kanststensparkering och generösa
gångbanor på båda sidor. Västra gångbanan är belägen
intill byggnadskvarteren medan den östra löper i parkens
gränszon, markerad av trädens kronor.

VY 1

Principsektion för Parkgatan.

Vy 1. Parkgatan söderut från torget.
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GATOR

ÖVRIGA STADSGATOR
VY 2

VY 1

Lokalgator i kvartersbebyggelsen ges en tydligt stadsmässig
utformning. Entréerna ligger antingen mot gatan eller, vid
punkthusen, på vinkelställd fasad nära och väl synliga från
gatan. Lamellhus vid allmän gata har genomgående entréer.
Inne i området rymmer gaturummet förgårdsmark. Lokalgatorna
i öst-västlig riktning får något upphöjda och södervända
uteplatser för marklägenheterna.

Vy 1. Fågelperspektiv över stadsgata och del av torget.

Principsektion för lokalgator.

Vy 2. Lokalgata österut.
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PLATSER, PARKER OCH GÅRDAR
ALLMÄNT

Området ska ha en tydlig stadskänsla men också stark anknytning till park och natur. Utformning av mark och byggnader
förmedlar och förtydligar detta genom att understryka kontraster
mellan privat och offentligt, mellan gata/plats/torg och park/
natur.
Varje kvarter eller lamellhuspar har en egen skyddad liten gård
där de boende kan sätta sin prägel på och vårda sitt eget gårdsområde - genom de visuella kontakterna lämnar på så sätt varje
gård sitt bidrag till en vacker och trygg offentlig miljö i området.
Den sammanhängande centrala parken är gemensam för alla
boende. Den rymmer både lekpark och öppna gräsytor omväxlande med lundliknande planteringar och böljande terräng som
ska inbjuda till solbad, picnic och aktiviteter för alla åldrar. Med
aktivitetsparken i sydost och vattenparken i sydväst kompletteras utbudet av olika upplevelser och målpunkter inom området.
De stora gamla ekarna i dess södra del utgör omistliga värden
och skapar en speciell atmosfär i södersluttningen.

Plats
Park
Grön bostadsgård
Förskolegård
Lekplats
Aktivitetspark
Tekniska anläggningar samt parkering
Vattenpark/Bällsta å

Grönstrukturplan
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Barnens och ungdomarnas perspektiv är mycket viktiga vid utformningen av områdets friytor. På bostadsgårdarna ska lekmöjligheter
med sandlåda finnas för de allra minsta barnen. På allmänna platser,
t ex Solparken, formas dels lekmöjligheter för småbarn och dels
utrymme för spontanlek för de lite äldre barnen, vilka kan röra sig
mer fritt inom området. Det ska eftersträvas att lekplatser i allmänna parker kan nyttjas både av förskolorna och av allmänheten; så att
de på kvällar och helger kan fungera som mötesplatser för barnen
och deras föräldrar med flera. För tonåringar ska det också finnas
platser där de kan uppleva att de har en mer avskild men ändå trygg
miljö. Sådana platser kan vara t ex det centrala Torget, Vattenparkens bäck och grönstråket utmed Bällstaån med sin aktivitetspark.

Skansen

Vattenlek, Topia

Tessinparken

Lekpark, Topia

Vasaparken

Rosendals trädgård
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ENTRÉ FRÅN SYDVÄST

VY 1

VY 2

Luthagen, Uppsala, AIX Arkitekter

Platsen utgör en av områdets huvudentréer och ansluter
samtidigt till Bällstaåns rekreationsmiljö. Den är tänkt att
bli till en representativ och stadsmässig entré för centrala
Jakobsberg markerat genom ett högt slankt 12-våningshus.
Platsen har generösa mått, styrda av riskavståndet till transporter med farligt gods. De öppna ytorna framför byggnaderna utformas som ett trädplanterat torg, med utrymme för
besöksparkering, gångstråk, uteservering m.m. Markbeläggning, trädsorter och planteringar väljs för att passa det representativa läget och för att tydliggöra platsens rumsverkan.

Vy 1. Flygperspektiv från sydväst.

Vy2. Perspektiv från sydväst mot det högre huset vid områdets entréplats vid Mälarvägen Järfällavägen.
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TORGET
VY 2
VY 1

En central liten plats formas vid mötet mellan områdets kvartersbebyggelse, parken och den öppnare parkbebyggelsen. Med strategiskt läge intill en gatukorsning och med utsikt över den anslutande
parken har platsen goda förutsättningar att fungera som en pausoch mötesplats. Den utformas som ett torg; anslutande bebyggelse
med volymer och fasader utformas för att förstärka platsens rumslighet. Markbeläggning, träd, plantering, belysningsarmaturer mm
placeras så att de medverkar till stadsmässig torgprägel, gärna med
associationer till platsens industriella historik. Om konst ska tillföras området är detta en lämplig plats. En brevlåda och cykelställ
passar bra, en kommersiell lokal, t ex servering, kiosk eller konditori vore idealiskt. Mot söder avslutas platsen som en låg terrass
med bord. Mot gatan förslagsvis en konstnärligt utförd stödmur av
cortenstål som en koppling till ”industriarvet”.

Vy 1. Torget från sydost.

Vy 2. Torget från lokalgata mot Solparken i söder .
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SOLPARKEN

Parkens roll i området är central och den har även betydelse för
hela stadsdelen. Den ges en offentlig karaktär med stora
gräsytor, vackra planteringar/häckar/buskage och parkträd samt
utformas tematiskt och med en tydlig egen identitet.

VY 1

Parken har en mycket viktig funktion som lekmiljö för barnen,
den är ett komplement till gårdarnas begränsade yta. Den ska
inbjuda till spontana lekar, grillkvällar och allmän lek i gräs,
gungor och andra lekredskap, liksom till möten, promenader
eller enskild vila och avkoppling. Gatorna längs parken ger
parken en offentlig karaktär och med kantstensparkering betonas
livet på gatan vilket bidrar till att också parken känns trygg att
vistas i.
Marken sluttar i varierande grad mot söder och väster. Närmast
Torget i norr formas terrasser med sittplatser för solbad och
överblick. Dagvattnet från hela området fångas upp i ett
avrinningsstråk parallellt med Parkgatan och avslutas i parkens
södra del med Fuktträdgården, där parkens dagvattensystem
avslutas med ett litet fall innan det fortsätter ut i Vattenparken.
Den stora lekparken i norr med bland annat vattenlek sommartid
blir parkens fokus för barnen. Den kan komma att nyttjas för
lek och pedagogik av upp till 200 barn från två förskolor, vilket
ställer stora krav på tålig och innehållsrik utformning. Här
skapas en ”lek-för-alla lekplats” som även kan utnyttjas av barn
med funktionshinder.
För vinterlek i snöväder anläggs en pulkabacke upp mot
bebyggelsen i öster. En gångväg på höjden ges öppningar och
siktlinjer mellan träden. Här formas mindre trädgårdsrum med
utsikt över parken i kvällssol; lämpliga platser för gemensamma
grillkvällar. Släntens utförs med terrasseringar vilket ger
möjlighet till sittplatsermed utsikt mot den öppna ytan i sydväst,
vars gräsmattor i den stora parken inbjuder till lek och spel.

Vy 1. Solparken från sydost norrut.
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Blommande buskar och enstaka skuggande träd skänker lekplatsen trivsel och skönt klimat.

En utomhusdusch planeras i parken

Fuktträdgården i sydväst utformas som ett
trädgårdsrum med storbladiga och blommande fuktväxter. Hoppstenar ger möjlighet
att titta närmare på växter och vatten.

Som markbeläggning i lekparken väljs i huvudsak stenmjöl. Lekytorna utförs i
material som bark, gummi och sand.

Situationsplan
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BÄLLSTAÅSTRÅKET

VY 1

Bällstaåns dalstråk rustas upp för att öka upplevelsen av vattendrag. Åns raka sträckning bevaras så att dess historia som
farled förstärks. Den norra sidans slänter flackas ut något - i den
mån de geotekniska förutsättningarna så medger - för att göra
vattenytan mer synlig. Mellan ån och gångstråket formas här en
strandmiljö med hjälp av växtkaraktärer och inslag av bryggor och sittplatser. Befintliga pilträd på vardera sidan om ån är
värdefulla inslag; de bevaras och deras karaktär förstärks i nya
planteringar söder om ån. I slänterna ner mot ån på den norra
sidan planteras låga växter av olika karaktärstyper som strandängar och får sprida sig på ett vårdat och kontrollerat sätt.
Gestaltningselement som gynnar den biologiska mångfalden
föreslås i form av träd och buskar liksom enstaka större stenar
i vattenbrynet. Lämpliga arter är sälg och pil, men även inslag
av mer exotiska arter såsom kastanj, silverpil och kaukasisk
vingnöt.
Växter, vattenrörelser och en större ytexponering av vattnet ger
bättre syresättning och vattenkvalité och därmed gynnsammare
faunamiljö. En större artrikedom av vattenlevande organismer
kan gynna fisk-, fågel- och fjärilsarter som inte trivts här tidigare.

Elevation mot gång- och cykelstråket längs Bällstaån.

Referenser

Vy 1. Gång- och cykelstråk längs Bällstaån.
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Längs med stråket utformas vistelsemöjligheter i form av bänkar
och sittbryggor på olika nivåer i förhållande till vattnet.
En bro över Bällstaån markerar det övergripande gångstråkets entré
till området i sydost. Strax väster därom planeras en aktivitetspark
med möblering och aktivitetsmöjligheter för alla åldersgrupper,
speciellt för de större barnen, ungdomarna och de vuxna. Parken
utformas för att bli en del av åstråket. Befintliga träd kompletteras
med lämpliga arter för det av sluttningen skyddade soliga läget vid
vattnet.

ygg

p

Tvärsektion Årummet
Skala 1:250 (A3)

nytt
bostadshus

SAAB
byggnader
10m

12,5m

6,5m

fritt från träd
staket
ca+11,20
ca+11,10
tomtmark

mw
ca+8,80

sydvänd strandpromenad

SAABs fastighet

naturkaraktär
Bällstaån

siktlinje mot ån
6m
torräng

bef. GCväg av grus

strandängar
omväxlande storbladig växt,
torräng, fuktäng

bef. mark
nya grupper av salix
enstaka träd och buskar

bef. åfåra

primär vistelsesida
med inslag av bryggor
och sittplatser

Tvärsektion Årummet (övre bild) och Tvärsektion Ån och slänter (nedre bild)

Referenser

Situationsplan Bällstaåstråket

bef. mark och äng
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VATTENPARKEN

Vattenparken länkar samman Solparken och kvartersbebyggelsen utefter Järfällavägen med Bällstastråket och lamellhusen
där. Parkgatan fortsätter här som gångstråk mot Bällstaån och
dess strandpark.
Parken utformas med en längsgående damm där områdets
dagvatten samlas upp och fördröjs. Vattendragets nivå beräknas
variera måttligt över tid och det smalnar i söder till en bäck med
flera små fall innan det rinner ut i Bällstaån. Den västra kanten
formas mjukt kantad av strandängar med enstaka buskträd.
Längs den raka östra kanten löper en gångbrygga av trä ned mot
Bällstastråkets gång- och cykelväg, avslutad med en liten bro
över vattendraget.
Vattenparken ska vara en attraktiv mötesplats och möbleras för
umgänge och vistelse. Planteringar och annan markbehandling
ska fungera upplevelsemässigt och pedagogiskt under olika
förhållanden och med tanke också på barnsäkerheten vid högvatten. Parken planeras för att stödja ett rikt växt- och djurliv
som kan ta upp en del av näringsinnehållet i det vatten som
sedan rinner ut i Bällstaån.
Se vidare Dagvattenutredning

Referenser

Vattenparken
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GÅRDAR I STADSKVARTEREN
VY 1

Bostadsgårdarna har en delvis öppen karaktär, men ska ändå
vara tydligt avgränsade mot gator och andra offentliga rum.
De ska inbjuda de boende till nyttjande och vistelse och
ge en ombonad, privat känsla; en besökare ska känna sig som
gäst och att besöket sker på den enskilda gårdens villkor.
Gården avgränsas distinkt från gatan med hjälp av klippta
häckar, omsorgsfullt utformade staket eller låga murar. Träd
planteras där det är möjligt i öppningarna mot gatan så att gatans rumslighet och avgränsning betonas.
En del av gårdarna avses underbyggas med garage. Underbyggda gårdar ges konstruktionsdimensionering och jorddjup
för planteringar.
Den enskilda gården planeras med privata uteplatser och gemensamma ytor. Rabatter, fruktträd och gräsmattor ger trädgårdsatmosfär. Bersåer kan skapa intima rum för samvaro, ljudmiljön
kan få exklusivitet med hjälp av grusade trädgårdsgångar. Sandlekplats för de minsta barnen placeras i gynnsamt klimatläge;
gårdarnas små mått begränsar, vilket kompenseras av närheten
till större lekplats i den centrala parken.

Schema: Tydliga gränser mellan
offentligt och privat

Gården möbleras med växtlighet

Gården möbleras med växtlighet

Vy 1. Bostadsgård typ 1.

Lamellhusen som vetter mot allmän gata ges genomgående
entréer. Ett antal cykelparkeringsplatser inordnas i gårdsmiljöerna. Där förgårdsmark fi nns kan några cykelställ placeras i
anslutning till entrén. Övriga cykelplatser placeras inom bostadshusen.
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ENTRÉTORG OCH GÅRDAR VID LAMELLHUS

VY 2
VY 1

Husen är grupperade parvis. Gröna gårdsrum omväxlar med
korta entrégator vilka avslutas med litet torg, möjligt som
vändplan för personbil. Plattbeläggning och avgränsning med
pollare och träd understryker torgets kvadratiska eller runda
form och motverkar gatans långsträckthet. Husens entréer vetter
i huvudsak mot torget. Marken bortom torget ska associera till
park fastän bebyggelsen här formar en förträngning för att kontrastera mot det bakomliggande stora parkrummet. En mindre
gångväg leder mellan torg och park.

Entrétorg vid lamellhusen, Typ
2 och 3

Vy 1. Entrégård, bostadskvarter typ 2.

Schema: Tydliga gränser
mellan offentligt och
privat

Gård i lamellhusen mot parken
(Typ 2)

De gröna gårdsrummen utgör de boendes privata gård. De
”möbleras” med uteplatser mm och planteras som frodiga trädgårdar i likhet med stadskvarterens gårdar. Ett fåtal träd planteras som kan växa sig större på sikt. Cykelplatser placeras enligt
samma principer som på stadskvarterens gårdar.

Vy 2. Bostadsgård typ 2, med utsikt mot Solparken.
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VY 1

Gårdar vid lamellhusen, Typ 2
och typ 3

Perspektiv över gård, bostadskvarter typ 3.

Längs Järnvägsgatan är gårdarna u-formade. Här avslutas den
privata gården en bit innanför de yttre husgavlarna, vilka skjuter
ut i parkens landskap. Övergången däremellan utformas som fint
planterad slänt eller som låg terrass av natursten. Ett parkstråk
längs husens gavlar förtydligar avgränsningen.
Utmed Bällstaån tillåts den privata gårdens mark gå fram
till och förbi gaveln. Gårdarna ligger till större delen upplyfta
med utblick över ån, nivåskillnaden tas upp av en kombination
av låga murar, skulpterade grässlänter och låga häckar, med
mest mjuk och naturlik markbehandling närmast ån. På så sätt
markeras skillnaden mellan privat och offentligt; livet på gården
kan utan att hämmas förmedlas ut till förbipasserande längs
åstråket och bidra till en trygg och levande atmosfär.

Schema: Tydliga gränser
mellan offentligt och
privat

Gård i lamellhusen mot
Bällstastråket (Typ 3)
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BYGGNADER

FASADER, MATERIAL, KULÖR

Bostadshusen har genomgående en striktare gestaltning mot gator och stickgator/torg, och en livligare utformning mot gårdar.
Fasader utförs i puts, sten eller keramiskt material som t ex tegel
eller skärmtegel. Om fasadelement används ska dessa utformas så att skarvarna ingår i en helhet av intressanta mönster på
fasaderna.
Årsta, ÅWL

Genom att området under en längre tid byggs ut i etapper kommer det naturligt att variera i uttryck och kulör. Viktigt är att
de olika etapperna tillsammans samspelar på ett för området
vackert sätt.
BALKONGER

Punkthusens balkonger ligger indragna vid hörn medan lamellhusens balkonger i allmänhet är utanpåliggande. Mot Järfällavägen ska de dock inte inkräkta för mycket i det offentliga gaturummet. Balkongräcken utförs omsorgsfullt och sparsmakat.
Balkongernas undersidor målas ljusa.
Järvastaden, Lindberg Stenberg

Balkonginglasningar ska ingå i bygglovet för varje bostadshus.
De samordnas inom områden och bör utföras i profillös konstruktion.
ENTRÉER

Entrépartier utförs där så är möjligt, och särskilt i den offentliga
miljön, uppglasade och generöst tilltagna i fasad, gärna med
inslag av trä.
TAK

Hisstoppar och fläktrum placeras antingen under takfallet eller
samordnat indragna mot byggnadernas mittlinje, med strikt och
så långt möjligt samlat utförande i samklang med taket.
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BYGGNADER

BYGGNADSKARAKTÄRER
Typ 1

Kvarteren i norra delen av området utgör en sammanhållen och
förhållandevis låg bebyggelse med stadskaraktär. Mot gatan
formas enkla geometriska volymer med varierande takfall och
med markerade entréer. Materialet är puts eller tegel utan synliga
elementskarvar. Balkonger och uteplatser placeras till största
delen mot gårdssidorna, men gatornas norr- och östersidor förses
med förgårdsmark för uteplatser och balkonger, vilket bidrar till
gatans liv. Balkonger och andra detaljer utförs här stramt och med
hög arkitektonisk precision. Kulörsättningen görs trapphusvis
i mättade och mustiga kulörer som bildar kompositioner i
gaturummet.Fasader mot gårdar och mellanrum bör istället
ges ljusa toner för att understryka skillnaden mellan gata och
gård. Gårdarnas träd planteras i öppningar mellan husen för att
förstärka gatans rumslighet och avgränsning.
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Typ 2

På platån vid Solparkens östra sida formas kvarteren av en rygg av
lite högre hus mot Järnvägsgatan och lamellhus som trappas ner
mot parken. Gårdarna öppnar sig för eftermiddagssolen mot parken.
Marken formas med en gradvis övergång från gårdarnas relativt
strikta formspråk till natursläntens mer böljande karaktär.
Byggnaderna mot Järnvägsgatan ges en viss tyngd med enkla släta
fasader i tegel och mustiga putstoner. Volymspelet mot gårdarna
blir mer varierat och ansluter i karaktär till lamellhusen. Lamellerna
mot parken får ett rikt volymspel med varierande byggnadshöjder,
generösa balkonger och lätta ljusa putstoner.

Typ 3

Söder om Mälarvägen är byggnaderna parvis kopplade till en
angöringsgränd. I de öppna gårdarna mellan varje par länkas
Solparkens parkrum till stråket utefter Bällstaån. Gårdarna ligger
med utblick över ån. Vissa av gårdarna ligger upplyfta med
nivåskillnader som tas upp av en kombination av låga murar,
skulpterade grässlänter och låga häckar.
I angöringsgränderna får gaturummet karaktär av enkel volymuppbyggnad och milda jordfärgade putstoner. Mot gårdarna blir
volymspelet rikligare med varierande byggnadshöjder, generösa
balkonger och lätta ljusa putstoner. Byggnadernas höjd ökar något
mot söder och det stora landskaprummet kring ån. De slanka gavlarnas utformning ska ge fronten mot söder karaktärsfull vertikalitet
och ett levande ansikte mot omgivningen.

Sickla Strand, ark Nyréns
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BYGGNADER

PARKERINGSGARAGE VID JÄRNVÄGSGATAN
VY 1
TYP1

TYP2

TYP1

Mot järnvägen i öster formas en rygg av halvhöga parkeringshus. Byggnaderna fyller en viktig funktion som bulleravskärmning mot spårområdet. På utsidan mot spåren utgör de två långa
horisontella band. Dessa gestaltas med tanke på såväl snabbt
förbipasserande tågresenärer som på boende och gående uppe på
Vasavägen. Betoning på helhetsverkan vid proportionering och
färgsättning samt materialval med tanke på klotter är angeläget
här.
Inåt Söderdalen längs Järnvägsgatan är det viktigt att byggnaderna gestaltas medvetet för att motverka en karaktär av bakgata
som närheten till järnvägen skulle kunna medföra. Längornas
sydfasader blir solbelysta men garageutrymmena bakom dessa
är ouppvärmda.

TYP3

Garagefasaderna ska samspela harmoniskt med bostadshusen på
andra sidan gatan och bilda en fin helhet i gatuvyn. De utformas
med träribbor som placeras och vinklas på olika sätt. Ribborna
får inte placeras alltför glest, utan de ska skapa livliga fasader
med intressanta tredimensionella mönster.
Med material och detaljering som både är trevliga på nära håll
och som kan ge liv och variation, med god belysning och varierad färgsättning, med markerade entréer och platsbildningar
samt med inslag av växtmaterial på eller nära fasaderna kan
en trivsam och trygg gatumiljö formas. Med gröna sedumtak
förbättras också både mikroklimat och utsikt för de omkringboende.

Vy 1. Järnvägsgatan söderut, till vänster närbild på fasad exempel

Referensbilder på garage
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BYGGNADER

STÄLLVERKET VID JÄRFÄLLAVÄGEN
Befi ntlig anläggning kommer att finnas kvar under en del
av områdets utbyggnadstid för att därefter byggas om och
inrymmas i en byggnad.
Den temporära utomhusanläggningen ska kompletteras med
en inklädnad vars utformning med fördel kan anpassas till det
öppna läget intill Solparken.
Då den nya ställverksbyggnaden byggs ska den passas in i
gatumiljön längs Järfällavägen. Byggnaden får liknande skala
som intilliggande bostadshus. Fasaden mot Järfällavägen
kommer att präglas av tre större öppningsbara partier samt
avsaknad av vanliga fönster. Materialet väljs med omsorg;
fasaderna ska kunna skötas rationellt och åldras vackert.
Bottenvåningen längs gatan, som människor passerar nära
intill, är särskilt viktig vad gäller arkitektonisk precision,
detaljutformning och materialverkan. Byggnaden kommer
också att vara väl synlig i landskapet och ges därför ett
uttryck som tar fäste i gestalten som helhet. Med arkitektonisk
bearbetning av byggnadens volym och taksiluett och med
användning av till exempel klinker och/eller grafisk betong
med mönsterverkan ska ställverksbyggnaden kunna få en stark
egen karaktär som nyttobyggnad.
Tomtmarken bakom ställverket utformas för att utgöra ett
positivt inslag i bostadsmiljön med det viktiga centrala
parkrummet som granne. Val av växter, planteringar och ljusa
markbeläggningar görs för att skapa en parkliknande karaktär.
Med hjälp av större träd och till exempel gabionmurar
avgränsas tomten mot de omgivande gatorna.

Exempel på fasader med screentryckbetong

Exempel på klinkerfasader, Satelliten, Sollentuna. White
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ÖVRIGT

ÖVRIGA ELEMENT I UTOMHUSMILJÖN
MURAR OCH TRAPPOR, HÖJDSKILLNADER

Slänter utförs antingen som naturliga sluttningar med naturlikt
planterad vegetation eller som terrasseringar med striktare plantering och markbehandling.
Där nivåskillnader kräver vertikala murar kläs dessa med natursten eller motsvarande estetiskt tilltalande utförande. På många
ställen kan så kallade gabioner vara lämpliga: stenblock lagda i
stålnät, terrasserade eller i kombination med växtlighet. I gabionerna förenas de tunga stenblockens ljuddämpande och solvämesamlande förmåga med naturmaterialets estetiska värde.
Exempel på gabionmurar

SOPHANTERING

För hushållssopor används fristående nedkast vilka ansluter till
sopkasuner under mark. Nedkasten utformas med omsorg och
samordnas med övriga inslag i gatumiljön. Återvinningsrum för
övrig källsortering inryms i bostadshusens bottenvåningar.
MÖBLERING AV ALLMÄNNA PLATSER OCH KVARTERSMARK

Belysningsstolpar och -armaturer, räcken, staket och ev övrig
möblering i eller i anslutning till gaturummen samordnas vad
gäller gestaltning, materialval och färgsättning, oavsett om det
är allmän plats eller kvartersmark. Inne på gårdarna kan mer
fritt valda inslag rymmas.
KONST
Nedkast för hushållssopor ovanpå markförlagd sopkasun.

Lämpliga platser för konstnärlig utsmyckning är framförallt
Torget, Vattenparkens stentrappa samt i Solparken.

