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VALLENTUNA KOMMUN  

Syftet med detta dokument är att från kommunen ange principer för 

utformningen av kvartersmark för att uppnå kvalitet och omsorg i 

gestaltningen av den byggda miljön. Vallentuna kommun har inget 

övergripande styrdokument för gestaltningen av den byggda miljön  

motsvarande ett arkitekturprogram och vi tar därför separat fram detta 

PM för gestaltning av kvartersmark. 

Målet är att projektet tar fram ett bebyggelseförslag som förhåller sig till 

gestaltningsprinciperna och visar på kvalitet och omsorg i gestaltningen. 

Projektet ska redovisa ett förslag som är konkretiserat genom en tydlig 

gestaltningsidé med illustrationer, färdigställda referensprojekt samt 

material och färgval.  

 SYFTE: UPPNÅ KVALITET OCH OMSORG I

GESTALTNINGEN AV DEN BYGGDA MILJÖN.

 MÅL: PROJEKT REDOVISAR ETT
BEBYGGELSEFÖRSLAG SOM FÖRHÅLLER SIG
TILL GESTALTNINGSPRINCIPERNA OCH

VISAR PÅ KVALITET OCH OMSORG.

SYFTE OCH MÅL 
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VALLENTUNA KOMMUN  

Genom att formulera en gestaltningsidé och definiera de viktigaste 

betydelsebärande delarna kan projektets värde och utmärkande drag lättare 

kommuniceras och kvaliteter kan bibehållas genom planeringens och 

byggandets skeden. En gestaltningsidé kan utgå från hur man tar vara på 

platsens värden och omgivande byggnader. En annan gestaltningsidé kan 

handla om tydlighet i hur byggnaden är konstruerad.  

Lokal anknytning 

Bebyggelsen ska utformas utifrån en analys av platsen som återspeglas i 

utformningen. Detta kan göras genom att ta utgångspunkt i platsens 

befintliga värden ex. i landskapet, i omgivande bebyggelse eller i historia 

från platsen. Det skulle exempelvis kunna handla om att ta fasta på 

stationsbyggnadens karaktär eller något kännetecken för Lindholmen och 

omgivande landskap. 

Röd tråd 

Det ska finnas någon form av röd tråd, samspel eller tydlighet genom 

utformningen av bebyggelsen eller kvarteret. Från hur bebyggelsen förhåller 

sig till omgivningen i form, skala och placering till hur byggnadskroppens 

skala och form förhåller sig till val av fönster, entréer och balkonger. 

Detsamma gäller hur bebyggelsens material- och kulörpalett förhåller sig till 

omgivande bebyggelse och mellan bebyggelsens fasadmaterial, takmaterial 

och övriga material till en sammanhållen helhet.  

Värdeskapande 

Ett fokus på värdeskapande är att höja blicken från det enskilda projektet 

och skapa något som bidrar med något mer till platsen utöver det rent 

ändamålsenliga som projektet vill möjliggöra. På den lilla skalan kan det 

handla om insatser som en fickpark, en sittplats eller ett entrétorg som kan 

användas av boende eller förbipasserande.  På den större skalan att stärka 

ett ekologiskt spridningssamband, skapa en tydlig entré till ett område eller 

bidra till platsens identitet.  

 FORMULERA EN GESTALTNINGSIDÉ

 RÖD TRÅD GENOM GESTALTNINGEN

 LOKAL ANKNYTNING & VÄRDESKAPANDE

GESTALTNINGSIDÈ 

Ovan; BRF Solhemsängen i Spånga, Brunnberg & Forshed 
Arkitektkontor.
Wijk Oppgård trädgårdsstad i Brunnby-Vik.
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I den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen står 

det att utbyggnad i Lindholmen ska ta hänsyn till områdets befintliga 

karaktär. Medborgare som deltagit i medborgardialogen om Lindholmens 

centrum har också framhävt det som viktigt att karaktären av det småskaliga 

lantliga stationssamhället bevaras.  

Stationssamhället 

Den södra delen av planområdet karaktäriseras fortfarande av det tidiga 

stationssamhället. Stationsbyggnaden och en gammal lanthandel som idag 
är bostadshus och frisör finns kvar. Väster om stationsområdet ligger 

ett område med bostadshus från 1920-, och 1930-talet även ett fåtal 

byggnader från sent 1800-tal. Karaktäristiskt för dessa byggnader är att 

de vanligen uppfördes i 1 ½ plan, sadeltak och röda träfasader med vita 

snickerier. Ny bebyggelse i den södra delen av planområdet ska 

harmonisera med befintlig villakaraktär om två våningar. 

I mitten av planområdet ligger en kringbyggd kvadratisk gård med radhus i 

norr och öster och sammanbyggda småhus i söder och väster. Husen som är 

uppförda under 1990- och 2000-talet är i två våningar och karaktäriseras av 

rödfärgad panel samt sadeltak. Norr om detta område breder en ett mindre 

område med åkermark ut sig. Ny bebyggelse på åkermarken ska ta hänsyn 

till befintliga kulturhistoriska värden som landsvägarna och skalan. 

Trädallén som kantar Gårdsvägen mot Lindholmens gård och landsvägen 

som går genom Lindholmen har betydelse för förståelsen om samhällets 

framväxt och ny bebyggelse ska placeras tydligt indragen från vägen för att 

behålla en lantlig och småskalig prägel. 

Småskalighet 

Småskaligheten är en del av Lindholmens karaktär och byggnaderna i 

området överstiger inte två plan. Ny bebyggelse ska fortsatt vara låg men 

kan i mindre känsliga delar av planområdet som vid järnvägen och 

Lindholmsvägen vara upp mot 3 våningar för att fungera som bullerskydd 
   .
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• LANTLIGT STATIONSSAMHÄLLE

• SMÅSKALIGT 2-3 VÅNINGAR

KARAKTÄR 

Trähus med gemensam gård Anneberg, illustration: Serneke 

Trähus i lantlig miljö i Förslöv, illustration: L Arkitekter 
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Bottenvåningar ska utformas med variation i form och material. 

Bottenvåningar utformade med händelser såsom entréer eller en variation i 

utformningen ungefär var tionde meter förespråkas då de brukar anses väl 

anpassade till fotgängarens behov av variation.  

Mötet bostad/gata 

Mötet mellan bostäder och gata på bottenvåningen kan ses som en 

avvägning mellan avskildhet för de boende och hur levande gatan upplevs. I 

de södra och mellersta delarna av planområdet mot stationsområdet och 

Humlevägen prioriteras verksamheter i bottenvåningen. I de byggnader där 

verksamheter finns i bottenvåningen ska byggnad placeras närmare gatan 

för att gatan ska upplevas som mer aktiv och skapa en småstadskänsla.  

Entréer 

Huvudentréer ska ligga mot allmän plats och i gatunivån för att bidra till liv 

på gatan. Entrédörrar får inte kraga ut över allmän plats. Entréer får gärna 

utformas med material som trä. Entréer kan markeras t.ex. genom indrag, 

utmärkande detaljer, små entrétorg med integrerade sittplatser och 

kvällsbelysning. 

Förgårdsmark 

Förgårdsmark bidrar till att skapa avskildhet från bostäder till gatan och

ska finnas för de byggnader som endast innehåller bostäder. Samtidigt 

kan förgårdsmarken göra att gatan upplevs som tom, det går att aktivera 

gatan genom att förgårdsmarken används för exempelvis uteplatser. I 

denna situation ska bostadens golv, så långt det är möjligt, ligga i gatunivå 

så att bottenplanet aktiverar gaturummet. Samtidigt ger 

förgårdsmarken den avskildhet som behövs från gatan.

 VARIATION I UTFORMNING

 AKTIVA BOTTENVÅNINGAR

 HUVUDENTRÉER MOT ALLMÄN PLATS.

BOTTENVÅNINGAR 

Ovan; Entréer mot allmän plats, verksamheter i 

bottenvåning i Kungälv, illustration: Carbonwhite. T.v. 

Indragen entré Torparängen, illustration: Okidoki 

Arkitekter, T.h. Entré i trä med entrétorg, illustration: 

General Architecture 
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Fasader ska ta inspiration från befintliga byggnader i området. Det 

vanligaste fasadmaterialet är träpanel men det finns även byggnader med 

tegel. För ny bebyggelse förespråkas träfasad i olika kulörer för att bryta 

upp bebyggelsen så att den inte upplevs som monoton.  Samtidigt ska 

kvarteret ha ett samlat helhetsintryck. För stor variation kan göra det 

plottrigt, stökigt och skapa ett sämre helhetsintryck.  

Fasadmaterial 

Det viktigaste avseende fasadmaterial är kvalitén och hållbarheten samt att 

färgvalet på fasaden harmoniserar med omgivningen. I förslag ska 

materialval och färgpalett redovisas. Variationen i material får gärna vara 

subtil, så att skiftningen smälter in i helheten men bidrar till att markera 

olika fasaddelar och bidrar till en högre detaljrikedom.
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 FASADVARIATIONER I MATERIAL & NYANS

 HÅLLBARHET & KVALITÉT.

 SUBTIL VARIATION. SAMMANHÅLLET
HELHETSINTRYCK.

FASADUTFORMNING 

Fasadvariation i träpanel och byggnadsdetaljer 

Torparängen Okidoki Arkitekter. 

T.v. Variation i kulör och byggnadsdetaljer på Torparängen.

T.h. fasadvariation i varma kulörer i Steninge slottsby.

Skala och byggnadsdetaljer
Skalan och bebyggelsetyperna inom kvarteret ska variera mellan punkthus, 
flerbostadshus, radhus och parhus, med ett formspråk som knyter an till 
den befintliga småhusbebyggelsen och platsen.
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Sadeltak och mansardtak är de vanligaste takformerna inom och runt 
planområdet. Ny bebyggelse ska därmed ha sadeltak eller mansardtak för 
att smälta in i områdets karaktär. Takvinkeln kan variera mellan 30 till 
50 grader. Sedumtak kan övervägas för att skapa lantlig känsla och 
fördröjning av dagvatten. Sedumtak är på många sätt bra för miljön; Det 

tar upp och binder föroreningar i luften, det isolerar byggnaden året 

runt vilket ger en jämnare inomhustemperatur, det skyddar takets 

tätskikt mot UV-strålning och det dämpar buller. 

Takkupor
Mindre takkupor kan inordnas men ska vara anpassade i form, skala och 

material till tak och fasad. Taket ska vara det framträdande intrycket och 
inte takkuporna.  

Balkonger 

Balkonger ska inte vara inglasade. Balkonger ska vara anpassade i storlek 

till husets färg, form och skala. Om balkonger placeras mot Roslagsbanan 

eller Lindholmsvägen ska en tyst sida och uteplats tillskapas på grund av 

buller från väg och järnväg. 
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• SADELTAK

• MANSARDTAK

• SEDUMTAK

• ANPASSAT I FORM, FÄRG OCH MATERIAL
TILL ÖVRIGA BYGGNADEN.

TAK & BALKONGER 

Ovan; Sedumtak Bild: Veg Tech.
Flerbostadshus med sadeltak och balkonger mot 
gård i Kola Parkstad, illustration: Carbonwhite.

T.v. Lindholmens stationshus år 1906
T.h. Villa Lillbo år 1920.
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Gårdsmiljö 

Kvarteren kommer vara trafikseparerade så att ingen biltrafik eller 

parkering kommer finnas på innergårdarna. Kvarteren kommer inte att vara 

helt sluta men gården ska utformas så att gränsen mellan privat och allmän 

plats är tydlig. Den ska ge möjlighet till avskild utevistelse, umgänge och lek 

för de boende i en grön miljö. 

Gården ska ha mycket växtlighet för god dagvattenhantering, växtligheten 

bidrar också till en trevlig miljö för de boende då de dämpar ljudnivåer och 

bidrar med skugga under sommaren. 

Lekplatser 

Flera små lekplatser ska finnas inom kvarteren för att barn som bor i 

området ska kunna leka och röra sig säkert inom området utan risk att 

behöva korsa biltrafik. 

Aktivitetsstråk 

Ett aktivitetstråk ska gå genom hela bostadsområdet med en trafikseparerad 

gång- och cykelbana. Planteringar längs med aktivitetsståket ska koppla 

samman befintliga naturvärden i norr och söder om planområdet. Gång- 

och cykelvägarna genom området ska vara gena och sammanhängande till 

viktiga målpunkter i området som skola, handel och kollektivtrafik. 

Ovan: Lekplats på innegård längs med aktivitetsstråk 
genom kvarter i Riddersvik, illustration: White arkitekter. 

Möblerad innergård med genomsläppliga ytor, illustration: 
Kaminsky Arkitektur 

• GRÖNA INNERGÅRDAR

• LEKPLATSER

• AKTIVITETSSTRÅK

• DAGVATTENHANTERING

GÅRD 
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Natur & kulturlandskap 

Kulturminnen som minnesstenen efter Gustav Vasa och stationsbyggnaden 

ska vara närvarande som en tydlig påminnelse om platsens historia. Ny 

bebyggelse och torg ska framhäva kulturminnet eller placeras på ett 

respektfullt avstånd för att inte påverka hur kulturminnet upplevs. 

Detsamma gäller för kulturlandskapet med trädalléer och slingrande 

landsvägar. De nya kvarteren kommer att ha en uppbruten kvartersstruktur 

som kopplar till karaktären av trädgårdsstaden.  

Gröna stråk ska skapas främst i nord-sydlig riktning men även några kortare 

gröna stråk i öst-västlig riktning. De gröna stråken ska skapas genom 

planteringar och trädplantering längs med gata. Fördröjning av dagvatten 
och hantering av skyfall är en utgångspunkt för utformningen av all 
grönyta inom planområdet. Naturområdet strax norr om den befintliga 
bussvändplatsen ligger lägre i höjdnivå än omgivande planområde och 
kommer att bevaras för fördröjning av dagvatten. 

Torg 

Torget ska symbolisera småstad, liv och rörelse och vara en plats för 

människor att mötas med aktiviteter för både vuxna och barn. Torget 
fungerar som en multifunktionell yta där bil- cykel- och gångtrafik samsas, 
med hjälp av markbeläggning kan en viss indelning ske. Vid torget ska 

det finnas plats för verksamhetslokaler i bottenvåning. Torget ska 

vara överblickbart och lättorienterat och vara kopplat till både 

cykelväg, gångväg, bilväg och kollektivtrafik. I anslutning till torget 
planeras en större allmän lekplats.

Gata 

För att gaturummet ska bli levande och upplevas säkert ska det 

ha tillräckligt med belysning, trädplantering och möblering som inbjuder 

till vistelse. Siktlinjer bryts genom att förskjuta och knäcka gator, 
detta sänker hastigheten och bidrar till småstadskänsla. 
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 NÄRVARANDE NATUR & KULTURLANDSKAP

 TORG MED SMÅSTADSKÄNSLA

 GATAN SOM LEVANDE STADSRUM

ALLMÄNN PLATS 

Entréer mot allmän plats, verksamheter i bottenvåning i 

byggnad som gränsar till torg. Parfymfabriken, illustration: 

Brunnberg & Forshed 

Trädplanterad gata med god belysning och sittplatser, 

Norra Djurgårdsstaden  




