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BAKGRUND

Järvastaden är en helt ny stadsdel i norra Solna och Sundbyberg 
i direkt anslutning till grönområdena längs Igelbäckens dalgång. 
Utbyggnaden av Järvastaden påbörjades under 2006 med 650 lgh 
strax väster om Agnesberg. Projektering av etapp två kommer att 
påbörjas våren 2006 i samband med att den andra detaljplanen för 
Järvastaden vinner laga kraft. Parallellt med att utbyggnaden sker 
av Järvastaden kommer nya detaljplaner succesivt att utarbetas för 
hela stadsdelen. 

Utbyggnaden av Järvastaden kommer att sträcka sig över lång tid. 
Först år 2020 beräknas Järvastaden vara fullt utbyggd. Stadsdelen 
kommer slutligen att bestå av drygt 4000 bostäder och 50 000 kvm 
kommersiella lokaler. Det innebär att grundläggande kvaliteter ska 
upprätthållas över en lång tid och ska tillämpas av många olika 
aktörer. Det är därför viktigt att utarbeta dokument som skapar 
kontinuitet och bidrar till att vidmakthålla grundidéerna under 
hela genomförandetiden. Till varje kommande detaljplan kommer 
motsvarande kvalitets- och gestaltningsprogram utarbetas för att 
säkerställa just dessa grundvärden. 

Kvalitetsprogrammet består av ett första beskrivande avsnitt av 

Dp för Järvastaden - 
etapp 2

Fördjupad översiktsplan 
för Västerjärva-Brotorp, 
del inom Sundbyberg 
kommun
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planen och dess koncept. Därefter följer ett avsnitt som behan-
dlar allmän och gemensam mark. Programmet avslutas med ett 
avsnitt om bebyggelse och gårdar inom området, dvs kvarters-
mark. Programmet har utarbetats inom ramen för planarbetet i en 
projektgrupp bestående av Järvastaden (Mats Enander och Rikard 
Henriksson), Djurgårdsstaden arkitekter (Erika Wörman), Sundby-
berg stad (Charlotte Richardsson) och Tengbom arkitekter (Stellan 
Fryxell och Pia Månsson). 

Kvalitetsprogrammets mål är
Att säkra en kvalitetsnivå för det offentliga rummet och för kvalite-
ten på bebyggelse och gårdar inom kvartersmark. 

Att alla som medverkar i arbetet med att utforma och bygga den 
nya stadsdelen skall ha en gemensam bild av kvalitetskraven vad 
gäller mark och byggnader.

Att möjliggöra en kommunikation till intressenter av olika slag av 
den framtida stadsdelen och de kvalitetskrav som utgör utgångs-
punkterna för områdets gestaltning.

Syfte och status
Kvalitetsprogrammet syftar till att samordna och säkra kvaliteter 
i gestaltningen av allmänna gator och mark samt byggnader och 
kvartersmark. Stadsdelens karaktär kommer att vara ett samspel 
mellan det offentliga rummets gestaltning, som är ett ansvar i 
genomförande och förvaltning för det allmänna, och bebyggelsen 
som är ett ansvar hos de enskilda byggherrarna. 

Kvalitetsprogrammet behandlar således såväl allmän mark som 
kvartersmark. Programmet utgör ett komplement till detaljplanen 
och kommer att utgöra underlag i olika överenskommelser eller 
avtal mellan inblandade parter för att säkerställa genomförande 
och ansvar. 

Kvalitetsprogrammet kan också nyttjas som en handbok dels för 
Järvastaden och dels för de olika byggherrarna inom planområdet. 
I ett senare skede kan också ansvariga för den framtida förvaltnin-
gen av området dvs de framtida bostadsrättsföreningarna, privata 
fastighetsägare, bostadsbolag och Sundbyberg stad nyttja pro-
grammet som en handbok.

Kvalitetsprogrammets status kan således skifta utifrån det som be-
skrivs under mål och syfte, från formellt avtalsunderlag till informa-
tion eller handbok.
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TRÄDGÅRDSSTADENS GRUNDPRINCIPER

Trädgårdsstaden är en stadsbyggnadsidé från slutet av 1800-talet. 
Sitt fysiska uttryck fi ck idén av två engelska arkitekter i början av 
1900-talet som formgav den första trädgårdsstaden Letchworth 
utanför London. 

Stadsmönstret följer fyra grundprinciper: hierarkisk stadsstruktur, 
traditionella gatrum, trädgårdar till alla hus, måttlig täthet.

Den hierarkiska gatustrukturen i staden ger en lättförståelig miljö. 
Vi kan likna det vid ett blodomlopp där aorta är huvudgata, smalare 
artärer är mer perifera gator och de tunnaste kapillärerna är de 
smalaste gångstigarna.

Gatorna utformas på olika vis beroende på var i staden de ligger 
och vilken uppgift de har. En central gata har hus i gatuliv, oftast 
alléträd och är bredare än en perifert belägen gata som oftast har 
grönskande förgårdsmark, träd i tomtgräns och smal körbana. 
Detta symbolspråk är något alla förstår och gör att staden blir lätt 
att hitta i. Staden innehåller även centralt belägna siktstråk med 
fondmotiv som man lätt orienterar sig utifrån. Uppstickande bygg-
nader eller byggnadsdetaljer är även vanligt att använda som 
landmärken.

Traditionella gator ger tydliga gaturum som är helt offentliga. Husen 
är placerade längs gatan, med eller utan förgårdsmark beroende 
på vilken status gatan har i stadsstrukturen. Man rör sig längs Uppstickande byggnader är vanliga 

som landmärken. New Hampstead, 
London

H. Tessenow: Teckning i Hausbau und dergleichen, 1916.
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De privata gårdarna ligger insynsskyd-
dade på bostadens baksida

skjutbanan

grönskande gator som avbryts av små platsbildningar och torg. 
Gång- och cykeltrafi k samsas med bilar som tvingas till försiktig 
körning på smala gator med korta siktlinjer. Återvändsgränder 
undviks helt. Tillgänglighet skapas genom ett sammanhängande 
fi nmaskigt nät av gator och grusade stigar.

Trädgården hör såväl till radhus och villor som till fl erbostadshus. 
Gårdarna utformas som en gemensam trädgård med vackra grön-
rum för lek, odling och samvaro. Högväxande träd ger behagligt 
tak över gårdsmiljön samt insynsskydd mellan bostadshusen. 
Inne i lägenheterna kan ett solbelyst träd ge indirekt ljus, vackert 
skuggspel och färgrika årstidsväxlingar. Ätliga frukter, bär och örter, 
blommande och doftande buskar är vanliga inslag på de gemen-
samma gårdarna. 
De privata trädgårdarna ligger i skydd bakom husen. Den ska vara 
en del av min privata bostad fast utomhus. Häckarna ska vara 
höga för att ge insynsskydd. Smala grusade gångstråk löper mel-
lan trädgårdarna.

Måttlig täthet innebär inte för tätt men inte heller för glest. Blir det 
för tätt mister vi kvalitéer som tex trädgårdar till alla. Parkeringen 
kan bli ett problem och mycket hårdgjorda ytor blir ett måste efter-
som slitaget blir så hårt. Blir det för glest tappar vi det stadsmäs-
siga gaturummet och småstadskänslan går förlorad. 

BESKRIVNING AV OMRÅDET

Planområdet ligger strax norr om Enköpingsvägen och gränsar i 
norr till Naturreservat för Igelbäckens dalgång, som är en del av 
den regionala grönstrukturen och fl itigt använt för friluftsliv. Öster 
om planområdet ligger huvuddelen av det område som kallas 
Järvastaden. Väster om planområdet fortsätter det område som 
kallas Brotorp och här fi nns en del äldre militära byggnader samt 
naturmark. Brotorp gränsar i väster till Lilla Ursviks egnahemsom-
råde med skola, motionsgård samt tillhörande motionsområde. 

Inom planområdet fi nns idag del av en f d skjutbana som visar 
på Järvafältets militära historia. Marken väster om skjutbanan är 
skogklädd och kuperad med områden av berg i dagen. Området är 
i huvudsak obebyggt men här fi nns bl a en återvinningsanläggning 
för avfall samt en bensinstation. Tidigare fanns här även en om-
lastningsstation för avfall samt en plats som har använts för tippn-
ing av snö. Sydväst om planområdet ligger Oljemarks, en verkstad 
för tillverkning och reparation av bilfjädrar. 
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till området ansluter fl era stigar

Ursviks motionsområde väster om planom-
rådet 

vy från stallet Läderbacka väster om 
planområdet

ÖVERGRIPANDE KONCEPT 

LANDSKAPET

En stor del av planområdet utgörs av tidigare skjutbana, resterande 
del av kuperad ianspråkstagen mark eller naturmark. I planförs-
laget är marken återställd så som den en gång kunde ha sett ut 
innan den schaktades till skjutfält. En landskapsanalys gjord av 
Koinberg Landskapsarkitekter AB ligger till grund för arbetet med 
återställandet av landskapet. Planen är samkomponerad med detta 
nyskapade landskapsrum. Stora marksaneringsarbeten har gjorts 
för att rensa jordmassorna från nedskräpningen från skjutfältet. 
Huvuddelen av massorna har återanvänts inom området.

PLANSTRUKTUR

Flerbostadshusen ligger som en skyddande ringmur av högre hus 
kring en kärna av lägre hus i denna trädgårdsstad. Bebyggelsen är 
högst i öster mot Järvastadens centrala delar och mot huvudgatan, 
och blir gradvis lägre åt nordväst och skogsområdena. De lägst ex-
ploaterade parhusgatorna möter skogsbrynen och ängen så att en 
mjuk övergång sker mellan den byggda miljön och naturreservatet. 
Ett visuellt stråk med vacker utblick från områdets högsta punkt, 
leder ner mot det som är mittpunkten i stadsdelen. Vid infarten från 
E18 söder om planområdet, bildar ett litet torg entré till stadsdelen.

SAMSPEL MED OMGIVNINGEN

Den planerade bebyggelsen samspelar på ett tydligt sätt med 
naturområdena runt planområdet. Möjligheterna till lek på stora 
ängar, pulka- och skidåkning eller upptäcktsfärder i naturreservatet 
tas tillvara genom att stadens rörelsestråk ansluter till värdefulla 
platser och stråk i den omgivande naturmarken, bl a naturstigar 
som leder till och från Ursviks motionsgård och Ursviks skola samt 
ridstigar till stall i omgivningen. En södervänd skogsomgiven äng 
för bollspel och lek bildar övergång mellan bostadsbebyggelsen 
och naturreservatet i nordöst. Längs huvudgatan som leder vidare 
mot Järvastadens centralare delar och vid stadsdelens entrétorg i 
söder tillåts handel och hantverk. 
 
En gång- och cykelväg leder till Hallonbergen Centrum som ligger 
ca 1 km väster om planområdet. Här fi nns tunnelbana, restau-
ranger, kontorsområden, service och köpcentra. Till Kista är det 
ca 3 kilometer per fot eller cykel via befi ntliga skogsvägar och ca 5 
km med bil. Till det befi ntliga handelsområdet öster om planområ-
det med bla Ö&B, är det ca 700 meter och till pendeltågstationen 
Ulriksdal ytterligare ca 700 meter. 
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ALLMÄN OCH GEMENSAM MARK

GEMENSAMMA GESTALTNINGSMOTIV

Gator
Gatorna bildar ett sammanhängande nät utan återvändsgränder. 
Huvudgatorna bildar tydliga stråk mellan viktiga hållpunkter och 
ska även fungera i mötet av centrala gator i kommande etapper. 
Gatorna utformas med utgångspunkt från småstaden med hus i 
gatuliv och kantstensparkering under alléträd. Gator med fl erbos-
tadshus är något bredare än radhusgatorna och rymmer parkerin-
gar längs trottoaren eller i mitten av gatan. I delarna med parhus 
och radhus är gatorna smalare och parkeringen sker både på 
gatan och på tomtmark. Gatorna i trädgårdsstaden är smala. 

Promenadstigar, gång- och cykelbanor och trottoarer
Gångvägar med olika status löper genom stadsdelen och knyter 
den tätt samman med omkringliggande miljöer. Mellan trädgårdar-
na och över de gemensamma gårdarna bildar grusade gångvägar 

bilväg
gång-(cykel) väg 

Trafi kstruktur

Änggården, Göteborg
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ett fi nmaskigt nät för gående. Trottoarer tar vid i gaturummen och 
leder vidare antingen via gator eller gång- och cykelvägar. 

De nya gångstigarna mellan husen knyts an på ett naturligt sätt 
till befi ntliga skogsstigar. Samtliga befi ntliga stigar och vägar är 
knutna till stadsdelens vägnät. Promenerande som kommer från 
skogen möter stadsdelen i den trekantiga platsen ”Skogsmötet” 
som fungerar som en välkomnande hall.

Torg och platsbildningar
Torgen och platsbildningarna inom området ska ha enkel karaktär. 
Torgytorna är belagda med grus och intill byggnadernas fasader 
med plattor. Torgen och platserna möbleras med träd, sittbänkar, 
låg belysning mm.

Markbehandling
Markmaterialet utgör stadens golv och har förutom en estetisk 
uppgift även en viktig vägledande uppgift. Olika användning av det 
offentliga rummet ställer olika krav på markbeläggningen.
Tidlösa, enkla material som asfalt, betongplattor, gatsten och 
grus utgör bas i markbearbetningen. Inslag av natursten betonar 
viktigare platser eller utgör mindre inslag i gatans rum, tex längs 
fasader. Parkering, Sigtuna
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Belysning 
För gatumiljöerna väljs en armatur typ Stockholm. För torg och 
platsbildningar väljs en armatur typ Norrköping. För kvartersmark-
ens grusade gångstråk bör samordning ske med övriga gång- och 
cykelstråk i val av armaturer. 

Växtlighet
Växtligheten och den byggda miljön har ett nära förhållande i 
trädgårdsstaden. Träd, häckar, plank samt eventuella uthus utgör 
tillsammans med fasaderna gaturummet. Häckar och plank knyter 
samman gatan. 

Träden är efter husen det viktigaste elementet i trädgårdsstaden. 
Alléträden ska vara av högväxande sort och ska på sikt bilda tak 
över gaturummet. De stammas upp till en höjd av ca tre meter så 
att trafi k och gående kan röra sig fritt under trädkronorna. Längs 
mittstråket planteras träd såsom kejsarlind och rödblommande 
kastanj och på torgen kan lönnar ge vackra höstfärger. Stor om-
sorg ska läggas på att bevara befi ntliga träd. De fi nns i huvudsak 
i områdets nordvästra delar. Framförallt ska karaktärsträd sparas i 

skog

Grönstruktur

äng vid Ursviks 
motionsområde

New Hampstead, London

nyröjd äng

gräns natureservat
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gaturummet och kompletteras med i huvudsak lövträd.

Även träd och växtlighet inne på tomtmark har stor betydelse för 
gaturummet om den placeras vid tomtgräns. Längs de fl esta gator-
na och runt trädgårdarna planteras klippta häckar. Fasadklättrande 
växter kan utgöra identitetsskapande inslag i gaturummet och bör 
väljas med tanke på fasadernas färg och gatans identitet. 
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PLATSER

Skogsmötet
Promenerande som kommer från skogen möter stadsdelen i den 
trekantiga platsen ”Skogsmötet” som fungerar som en välkom-
nande hall. I fonden ligger ett fl erbostadshus i tre våningar som 
även fungerar som landmärke inom planområdet som man känner 
igen. Elnätstationen ska placeras i platsens spets mot skogen och 
ha mörk träfasad och tak av sedum. Den trekantiga platsen ska 
vara planterad med marktäckare och träd såsom skogslind. Be-
fi ntliga träd sparas om möjligt. Radhusen är placerade med öppen 
förgårdsmark.

Entrétorget
Ett informellt torg välkomnar dem som kommer från Järvastadens 
västra infart. Det södervända torget planteras med lönn och mark-
material kan vara grus/natursten och/eller plattor. Torget bör förses  
med låg ljussättning på stolpar samt sittbänkar.

Gamla Enskede
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Entrétorget sett söderifrån

Entrétorget, vy upp mot radhusgata



16 ALLMÄN OCH GEMENSAM MARK

GATA G:1, G:2
 
funktion Gata G:1 innehåller bil- och busstrafi k samt gångtrafi k 
Längs gatans båda sidor fi nns kantstensparkering. Plats för 
busshållplats ska fi nnas utmed gatan.

Gata G:2 innehåller biltrafi k samt gångtrafi k. Gatan har enkelsidig 
kantstensparkering.

gestaltningsmotiv Huvudgatan förbinder denna nya stadsdel 
med Järvastadens övriga stadsdelar. Gatan har en stadsmässig 
karaktär, med staketomgärdad förgårdsmark längs de södervända 
fasaderna, breda gångbanor och stora träd.

material Den asfalterade körbanan omges av kantstensparkering 
belagd med smågatsten alt marksten. Gångbanorna är belagda 
med asfalt alt betongplattor och har kantstöd av granit.

plantering Gatan ska planteras med två rader större gatuträd 
såsom kejsarlind. Ett centrumavstånd på ca 14 meter medger två 
parkerade bilar mellan varje träd. Blommande buskar och träd, 
fasadklättrande växter ger förgårdsmarken en trädgårdslik grönska.

belysning För gatumiljöerna väljs en armatur typ Stockholm. 

Kungsladugård, Göteborg

Letchworth, England

G1

G1
G2

G2
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staket/
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kejsarlind
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asfalt
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GATA A:1, A:2 

funktion Gatan innehåller bil- och busstrafi k med möjlighet till 
angöring samt gångbana på ena sidan. Vid korsningen med gata B 
tillkommer busshållplats med utformning enligt sektion A:2.

gestaltningsmotiv En mjukt böjd gata med en rad lindar leder oss 
norrut. Gata A är underordnad gata G och för att förtydliga hierarkin 
har gata A en smalare sektion och lägre träd. 

Den norra platsbildningen i slutet av denna gata bildar fond till den 
planerade gata som kommer från öster och Solnadelen av Järvas-
taden.

En liten platsbildning i mitten av gatan markerar mötet med en dia-
gonal axel genom trädgårdsstaden. Här föreslås en busshållplats.

material Körbanan är asfalterad. Plattbelagd alt asfalterad gång-
bana möter bebyggelsens socklar. 

plantering En enkelsidig rad träd, ex lind, med centrumavstånd på 
ca 6 meter planteras i gångbanan. 

belysning För gatumiljöerna väljs en armatur typ Stockholm. 

A2

A1 A1

A2



19

asfalt

asfalt/
betongplattor

lind

träplank

kantsten granit

asfalt

kantsten granit

asfalt/
betongplattor

lind
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GATA B

funktion Gatan innehåller biltrafi k samt gångtrafi k. Parkering i 
gatans mittparti.

gestaltningsmotiv En bred gata med vårblommande träd och 
parkering samt elnätstation i mitten markerar mittaxeln genom 
trädgårdsstaden. I gatans förlängning österut övergår bilgatan i en 
gångbana via en trappa (se plan och sektion s 39). Axeln börjar 
uppe vid utsikten vid områdets högsta punkt och slutar nere vid ga-
tan i kommungräns. Ett litet fl erbostadshus i tre våningar placerat 
uppe på höjden i skogsbrynet, bildar fond till denna gata. 

material Parkeringen i gatans mitt skiljs åt från de asfalterade 
körbanorna med gatsten. Plattbelagda alt asfalterade gångbanor 
med kantstöd av granit. Elnätstationen ska ha träfasad i kulör likt 
något av bostadshusen längs gatan. Takmaterialet bör vara plåt 
eller tegel.

plantering I gatukorsningarna och i slutet av gatan mot trappan 
planteras träd såsom rödblommande kastanj och i övriga lägen 
ovan parkeringsplatser planteras träd såsom kejsarlind. Träden 
står i dubbla rader med centrumavstånd av ca 12 meter. 

belysning För gatumiljöerna väljs en armatur typ Stockholm. 

B

B
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asfalt/
betongplattor

asfalt

3 rader gatsten

kejsarlind

kantsten granit

rödblommande 
hästkastanj

grus
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GATA C:1, C:2 

Denna gata är U-formad och börjar vid portiken genom fl ervån-
ingshusen och avslutas med entrétorget vid västra infarten. Den 
byter gestaltning tre gånger, här beskrivet i sektionerna C:1, C:2, 
C:3 och C:4. 

funktion Gatan innehåller biltrafi k samt gångtrafi k. Enkelsidig kant-
stensparkering i sektion C:1. I sektion C:2 fi nns kantstensparkering 
längs båda sidor.

gestaltningsmotiv Första delen C:1,C:2 utgörs av sex stycken 
fl erbostadshus strax innanför portiken. De bildar ett starkt, gårds-
liknande stadsrum med plats för viss boendeparkering.

material Körbanan asfalteras och trottoarer asfalteradas alt 
beläggs med plattor. Kantstensparkeringen är belagd med smågat-
sten alt marksten. 

plantering Gatan ska planteras med gatuträd såsom lind. Ett 
centrumavstånd på ca 14 meter medger två parkerade bilar mellan 
varje träd.

belysning För gatumiljöerna väljs en armatur typ Stockholm. 

Kungsladugård, Göteborg

C2 C2

C1 C1
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GATA C:3 
 
funktion Gatan innehåller biltrafi k samt gångtrafi k. Längs båda 
sidor fi nns kantstensparkering.

gestaltningsmotiv Efter gata C korsat mittaxeln med vårblom-
mande träd blir husen lägre och håller en höjd av två och en halv 
våningar. Gatan fortsätter med hus i gatuliv utan förgårdsmark 
och sammanlänkade med plank. Gatans krök accentueras av att 
husens entréer vänder sig in mot gården. När entréerna således 
inte tar förgårdsmarken i besittning upplevs marken framför husen 
som offentlig trots att den hör till bostäderna. Här ska sittbänkar 
och ljussättning understryka den informella men ändå offentliga 
känslan. 

material Körbanan är asfalterad. Gångbanor är belagda med asfalt 
alt betongplattor och ytorna för kantstensparkering med smågat-
sten eller marksten. Markmaterialet på platsbildningarna i gatans 
krök ska vara natursten eller gatsten. 

plantering På platsbildningarna i gatans krök planteras tre träd, 
ex lindar. Planteringar närmast fasaderna kan tex innehålla klätter-
rosor eller fl erårig stockros.

belysning För gatumiljöerna väljs en armatur typ Stockholm. På 
platsbildningarna i gatans krök ska låg belysning placeras nära 
kvartersgräns mot trottoar. 

Bo 25, Lidingö

C3
C3
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GATA C:4 

funktion Gatan innehåller biltrafi k samt gångtrafi k. Längs båda 
sidor fi nns kantstensparkering.

gestaltningsmotiv Gata C korsar mittaxeln en andra gång och 
antyder därefter att staden snart tar slut och att vi är i ett mer natur-
nära läge. Detta genom att husen får häckomgärdad förgårdsmark, 
gaturummet smalnar, blir grönare och mindre småstadslikt. 

material Den asfalterade körbanan omges av kantstensparkering 
belagd med smågatsten alt marksten. Gångbanorna är belagda 
med asfalt eller betongplattor och har kantstöd av granit.

plantering Gatan ska planteras med gatuträd såsom lind. Ett 
centrumavstånd på ca 14 meter medger två parkerade bilar mellan 
varje träd.

belysning För gatumiljöerna väljs en armatur typ Stockholm. 

Radhus med häckomgärdad förgårds-
mark, Mölna, Lidingö.

C4 C4
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GATA D

funktion Gatan innehåller biltrafi k samt gångtrafi k. 

gestaltningsmotiv När man rör sig längs gatan med parhus är 
skogen synlig mellan husen. Parvillor ger ordentliga släpp mellan 
huskropparna och möter det stora naturreservatet på ett öppet och 
lågmält sätt. 

material Körbana är asfalterad. Gångbanor är asfalterade eller 
belagda med plattor.

plantering Längs gatan sparas befi ntliga träd. På kvartersmark 
planteras träd i tomtgräns mot gata. Tillsammans bildar de en allé 
utmed gatan. Husen har häckomgärdad förgårdsmark som ytterlig-
are förstärker den grönskande karaktären.

belysning För gatumiljöerna väljs en armatur typ Stockholm. 

D
D
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GATA E

funktion Gatan innehåller biltrafi k samt enkelsidig gångtrafi k. 

gestaltningsmotiv Gata E sammanbinder radhusgatan i nordöst 
med gata C. Den byter karaktär på mitten vid kvarterens gångvä-
gar från plank-omgärdad småstadsgata till grön radhusgata med 
högt klippta häckar. 

material Körbana är asfalterad och gångbana asfalterad eller 
belagd med betongplattor. 

plantering En enkelsidig rad med ex lindar med centrumavstånd 
på ca 6 meter planteras i en grönyta. 

belysning För gatumiljöerna väljs en armatur typ Stockholm. 

E
E
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GATA F

funktion Gatan innehåller biltrafi k samt enkelsidig gångtrafi k och 
enkelsidig parkering. 

gestaltningsmotiv Gatan har radhus med häckomgärdad 
förgårdsmark. I norr gränsar gatan mot Solna kommun och är 
därför enkelsidig. Gatan slutar i en enkel, grusad platsbildning där 
husfasaderna står i direktkontakt med platsen med öppen förgårds-
mark. Platsbildningen gränsar till en södervänd äng som ligger 
bakom parvillorna i nordväst och till en vacker skogklädd höjd med 
promenadstigar i norr. 

material Körbanan är belagd med asfalt, gångbanan med asfalt alt 
betongplattor. Ytorna för kantstensparkering med smågatsten eller 
marksten. Markmaterialet på platsen i gatans östra ände ska vara 
natursten eller gatsten. 

plantering Gatan ska planteras med gatuträd såsom lind. Ett 
centrumavstånd på ca 14 meter medger två parkerade bilar mellan 
varje träd. På platsen i gatans östra ände planteras tre stora träd, 
såsom lind.

belysning För gatumiljöerna väljs en armatur typ Stockholm. 

F

F
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illustration kvartersmark/gatumark

KVARTERSMARK

GEMENSAMMA GESTALTNINGSMOTIV

I gestaltningsprogrammet redovisas tre olika hustyper; radhus, 
parvillor och fl erbostadshus. Dessa olika bebyggelsetyper, tillsam-
mans med respektive gatusektion ger områdets gaturum olika 
karaktärer.

Gatans utformning ska rå över det enskilda husets. Det ska vara 
enkla husvolymer med detaljer i fasadutformningen som med små 
medel uttrycker husets identitet. Fasaderna och taklandskapet 
mot gatan hålls strikta mot gaturummet. Balkonger mot gata hålls 
stadsmässigt små. Stor vikt läggs vid entréernas formspråk. De 
ska kännas välkomnande. Mot gården lämnas en större frihet av-
seende utstickande byggnadselement, takfotshöjder mm.

Varje hus har en egen trädgård. De privata trädgårdarna omges av 
insynsskyddande, klippta häckar. Häckarna kring förgårdsmarken 
är lägre. Ett uteförråd samt ett fruktträd ska ingå från början. Fler-
bostadshusens gårdar ska tillsammans bilda stora parkliknande 
trädgårdar i skydd bakom husen. Höga häckar eller plank utgör 
insynsskydd mot gatan.

Onkel Toms hytte, Berlin

Onkel Toms hytte, Berlin. 

Kappsta, Lidingö. 
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Färgsättningsplan

Ett färgprogram är framtaget för att understryka gatornas olika ka-
raktär. Programmet är ett underlag för att tydliggöra gaturummens 
sammanhållning och fungerar som riktlinjer i det fortsatta arbetet 
med utformningen av bebyggelsen.



36 KVARTERSMARK

RADHUS 

Byggnader
Bostäderna bör vara planerade med en tydligt offentlig sida och 
en tydligt privat sida. Husen bör utformas med fasader i trä. Mot 
trädgården får fasaden utformas friare. Takkupor mot gata får 
utgöra max 45% av fasadens längd. Höjden på takkupor får vara 
max 65% av den totala höjden mellan husets takfot och taknock 
och husets takfot mot gata ska vara obruten. Husen ska vända 
långsidan mot gata. Radhusen i trädgårdsstaden är indelade i fyra 
olika typer, beroende av deras förhållningssätt till gatan.

typ 1 (entréer mot gård)
De vinklade radhusen vid den U-formade platsbildningen ska ha 
entréerna vända inåt kvarteret. Gaturummet kräver ytterst lugna 
fasader som strikt följer användningsgränsen helt utan undantag.

För radhusen utan häckomgärdad förgårdsmark bör fönsterbröst-
ningen mot gata inte understiga 0,70 meter över färdigt golv. Bos-
tadsfönster mot gata ska vara normalstora för ett gott ljusinsläpp.
Husen bör stå på socklar ca 0,5 – 1,0 meter över trottoarnivå. 

typ 4

typ1

typ 2

typ 3

typ 3

typ 4

typ 1

typ 2
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typ 2 (entréer mot gata utan förgårdsmark)
Dessa radhus ska ha entréerna indragna i bottenvåningens fasad 
och vända mot gatan. 

Fönsterbröstningen mot gata bör inte understiga 0,70 meter över 
färdigt golv. Bostadsfönster mot gata ska vara normalstora för ett 
gott ljusinsläpp. Husen bör om möjligt stå på socklar. Handikap-
pangöring sker då från trädgårdssidan via en körbar gångbana. 

typ 3 (entréer mot gata med häckomgärdad förgårdsmark)
För radhusen med häckomgärdad förgårdsmark får utstickande 
byggnadsdetaljer mot gata förekomma. De får vara max 1,0 me-
ter djupa och utgöra max en tredjedel av bottenvåningens längd. 
Trappor får sticka ut max 1,20 meter från fasadliv. 

typ 4 (entréer mot gata med öppen förgårdsmark)
Skogsmötets radhus har öppen förgårdsmark som entréerna ska 
vända sig mot. Detta för att befolka denna mycket perifera plats-
bildning men ändå ge den en ytterst formell prägel. 
Radhusen vid platsen i östra änden av gata F bör ha entréer ut 
mot platsbildningen. 
Utstickande byggnadsdetaljer mot gata får förekomma. De får 
vara max 1,0 meter djupa och utgöra max en tredjedel av bot-
tenvåningens längd. Trappor och entrétak får sticka ut 1,20 meter 
från fasadliv. Husen kan stå på en sockel och tillgängligheten ska 
då lösas på förgårdsmark.

Trädgård
De privata trädgårdarna ligger i skydd bakom husen. Trädgården 
är en del av den privata bostaden fast utomhus. Ett trädgårds-
förråd samt ett fruktträd ska höra till varje bostad. Häckar ska 
utformas (sort och växtbetingelser) så att de når en höjd av ca 
1,70 meter och ca 0,80 meter i bredd för att utgöra insynsskydd. 
Grindar med öppning på max 1,0 meter ska leda ut till smala 
grusade gångstråk som löper mellan trädgårdarna. 

Förgårdsmarken är också en del av trädgården men av halvprivat 
karaktär och ingår som en del av gaturummet. Här råder full insyn 
från gatan och besökande passerar på väg till entrén. Häckar runt 
förgårdsmark ska vara ca 1,0 meter. Öppningar i häckarna ska 
hållas små, ca 2,50 meter för bilar och ca 1,0 meter för gående. 
Öppningarna bör markeras med trästolpar. Radstående hus ska 
endast ha en öppning mot gatan för gående och privat bil.

Längs gatorna mot skogsbrynen väljs häckar som har naturlig 
förekomst i de svenska skogarna, exempelvis måbär. Vintergröna 
häckväxter planteras i samtliga övriga lägen, exempelvis vinter-
grön liguster. Den är som namnet antyder grön året runt och ger 
staden ett vackert grönt inslag även vintertid. typ 4

typ 3
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typ 1

typ 3
Radhusträdgårdar, Tullinge trädgårdsstad
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typ 2

Trappa i gata B:s förlängning västerut, 
plan och sektion
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PARVILLOR

Byggnader
I suterränglägena vid denna gata, bör parvillorna anpassas till den 
befi ntliga marken i så hög utsträckning som möjligt och bebyg-
gelsen följa den kuperade terrängen. Detta för att möjliggöra bev-
arandet av bergs- och skogskaraktären. Arkitekturen och färgsätt-
ningen får gärna hämta inspiration från omgivande natur. Husen 
bör utformas med fasader i trä

Parvillan som bildar fond till gata F ligger i kvartersgräns utan 
förgårdsmark och ska ha sina entréer på sidorna av huset på tomt-
mark. 

Utstickande byggnadsdetaljer får vara max 1,0 meter djupa och 
utgöra max en tredjedel av bottenvåningens längd. Takkupor får 
utgöra max 45% av fasadens längd. Höjden på takkupor får vara 
max 65% av den totala höjden mellan husets takfot och taknock-
och taknock och husets takfot mot gata ska vara obruten. Mot 
trädgården får fasaderna utformas friare. Husen ska vända långsi-
dan mot gata.

Arkitekturen och färgsättningen får gärna 
inspireras av omgivande natur. Hestra 
parkstad, Borås

Husen bör anpassas terrängen. Tullinge 
trädgårdsstad
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Trädgård
De privata trädgårdarna ligger i skydd bakom husen. Trädgården 
är en del av bostaden fast utomhus. Ett trädgårdsförråd samt ett 
fruktträd ska höra till varje bostad. Häckar ska utformas (sort och 
växtbetingelser) så att de når en höjd av ca 1,70 meter och ca 0,80 
meter i bredd för att utgöra insynsskydd. Grindar med öppning på 
max 1,0 meter ska leda ut till smala grusade gångstråk som löper 
mellan trädgårdarna. 

Förgårdsmarken är också en del av trädgården men av halvprivat 
karaktär. Häckar runt förgårdsmark är därför lägre, ca 1,0 meter. 
Öppningar i häckarna ska hållas små, ca 2,50 meter för bilar och 
ca 1,0 meter för gående. Öppningarna bör markeras med trä-
stolpar. Radstående hus ska endast ha en öppning mot gatan för 
gående och privat bil.

Längs gatorna mot skogsbrynen väljs häckar som har naturlig före-
komst i de svenska skogarna, exempelvis måbär. 

Mot trädgården får fasaderna utformas 
friare. Änggården, Göteborg
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FLERBOSTADSHUS

Byggnader
Flerbostadshusen ska ha en markerad sockelvåning, antingen 
i material eller i färg. Övre våningar bör ha fasadmaterialet trä.
Utskjutande byggnadsdetaljer som burspråk, mm tillåts skjuta ut 
max 0,80 meter från fasad och endast från och med våning två där 
husen är placerade utan häckomgärdad förgårdsmark. Balkonger 
mot gata hålls stadsmässigt små och sticker ut från fasad max 
1,20 meter. Mot gården utformas husen med stor frihet avseende 
utstickande byggnadselement, takfotshöjder, balkonger, mm.
Entréer ska utföras i trä eller trä och glas. Bottenvåningens trapp-
hus ska vara genomgående mellan gata och gård. Små skärmtak 
om max 1,20 meter tillåts. 

Byggnaden vid skogsmötet ska designas efter sin uppgift som 
fond till mittaxeln (gata B) och ha något särdrag som utmärker det 
i staden. 

Trädgård 
De gemensamma gårdarna ska tillsammans bilda stora park-
liknande trädgårdar i skydd bakom husen. Häckar av vintergröna 
växter eller plank av trä utgör insynsskydd mot gatan och bör ha en Fondbyggnad i Trä-Kottby, Helsingfors

Flerbostadshus med förgårdsmark. 
Kungsladugård, Göteborg

Flerbostadshus utan förgårdsmark. 
Kungsladugård, Göteborg
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höjd på ca 1,70 meter. Klättrande växter bör planteras i anslutning 
till planken på tomtmark. Gaturummet får på så vis ytterligare grön 
karaktär när klätterväxterna växer ut över planket mot gatan. 

Högväxande träd ska utgöra tak över gårdsmiljön samt insyns-
skydd mellan bostadshusen. Fruktträd, bärbuskar, doftande örter 
och blommande buskar utgör inslag på de gemensamma gård-
arna. Sittbänkar och uteplatser skyddas från insyn med berså-
liknande grönska. Lekredskap ska ingå i trädgårdsplaneringen 
och gårdsplaneringen får gärna inspirera till lek, t ex kan grusade 
gångvägar användas som kapplöpningsbanor etc. 

Plats ska även lämnas till egna initiativ i form av tex odling. Mindre 
trädgårdsförråd / växthus för redskap och vatten samt cykelförråd 
och sophus för de boende tillåts på gårdarna och ska placeras och 
utformas i samband med trädgårdsplaneringen. 

Gårdsmiljön kommer att ge stor inverkan även på miljön inne 
i lägenheterna. Ett rätt placerat, solbelyst träd ger tex indirekt 
ljus, vackert skuggspel och färgrika årstidsväxlingar. Lövträd ger 
behaglig skugga om sommaren och släpper igenom solljuset på 
vintern.

Bostadsgårdarna ska tillsammans bilda 
stora parkliknande trädgårdar i skydd bakom 
husen. Kungsladugård, Göteborg
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VERKSAMHETSKVARTERET

Bebyggelsens fasader ska ligga i gatukant utmed huvudgatan och 
infartsgatan. Om byggnaderna uppförs i fyra våningar eller högre 
(max fem) ska översta takvåningen vara indragen. Entréer ska 
orienteras mot huvudgatan. 

Mot Enköpingsvägen ska bebyggelsen hålla ett lämpligt avstånd 
med hänsyn till risker förknippade med transporter av farligt gods. 
Bebyggelsen bör därför inte ha uteplatser mot vägen utan t ex 
utformas med innergårdar. Av den orsaken men även på grund av 
buller bör bebyggelsen i kvarteret planeras så att den kan bilda 
en skärm för bebyggelsen i norr. Bebyggelse vid infarten får gärna 
hålla en högre höjd eller på annat vis markera entréen till planom-
rådet. 

Genom kvarteret går en väg som förbinder huvudgatan med tun-
neln under Enköpingsvägen. Vägen är en viktig koppling mellan 
Järvastadens västra delar och området söder om Enköpingsvägen, 
framför allt för gång- och cykeltrafi kanter. Hänsyn ska tas till denna 
i planeringen av kvarteret. I kvarterets gräns mot Solna bör en 
gångväg ansluta som länkar framtida bebyggelse i Solna med tun-
neln under Enköpingsvägen.  

gångväg Solna
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gångväg cykelväghuvudgata Enköpings-
vägen 

sektion a-a

ENKÖPINGSVÄGEN

a

a

väg under Enköpingsvägen

HUVUDGATA




