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Syftet med detta PM 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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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 ett kvarter tar vara 

på platsens värden och omgivande byggnader. En annan gestaltningsidé kan 

handla om tydlighet i hur byggnaden är konstruerad.  

Lokal anknytning 

Bebyggelsen ska gestaltas 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 historier 

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

Mörbyvägens karaktär eller något kännetecken för centrala Vallentuna och 

omgivande landskap. 

Röd tråd 

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

utformningen av bebyggelsen och 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 

KVARTERET TAKLAMPAN, HAMMARBYHÖJDEN. 

WINGÅRDHS ARKITEKTER 2016. En gestaltningsidé som 

bottnar i husens koppling till naturen och omgivande 

bebyggelsekultur med smalhus. Arkitektens kommentar, 

"Husen speglar sitt läge på gränsen; de är å ena sidan 

en nutida tolkning av 1940-talets smalhus, å andra sidan 

skogsnära trähus som öppnar sig mot naturen." 
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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 bostäders kontakt med 

gatan. När fasaden ligger direkt mot gatan skapas ett mer stadsmässigt 

intryck. För att skapa avskildhet till bostäder ska bottenvåningens golvnivå 

då ligga upphöjd i förhållande till gatunivån. Samtidigt bör golvnivån inte 

ligga så högt att bottenvåningen tappar kopplingen mot gatan. För att 

undvika en inaktiv bottenvåning mot allmän plats bör därför bostadens 

nedre fönsterkarm i bottenvåning som regel vara högst 2 m från 

intilliggande marknivå. Undantag kan göras där terrängen inte möjliggör 

detta. 

 

Förgårdsmark skapar ett mindre stadsmässigt intryck. Däremot kan 

förgårdsmark bidra till att skapa avskildhet från bostäder till gatan och 

samtidigt aktivera gatan då förgårdsmarken används för exempelvis 

uteplatser. När förgårdsmarken är större kan bostadens golvnivå ligga 

närmre gatunivå så att bottenplanet aktiverar gaturummet. Samtidigt ger 

förgårdsmarken den avskildhet som behövs från gatan.  

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 större glasparti så att entréerna är genomsiktliga och öppnar 

sig mot gaturummet. Entréer kan markeras t.ex. genom indrag, utmärkande 

detaljer, små entrétorg med integrerade sittplatser och kvällsbelysning. 

 

 

 

 VARIATION I FORM & MATERIAL 

 

 BOTTENVÅNINGAR SOM AKTIVERAR GATAN 
 

 HUVUDENTRÉER MOT ALLMÄN PLATS 

BOTTENVÅNINGAR 

T.v. Entré med utmärkande detaljer. T.h. Indragen entré 

med genomsiktlighet. 
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Förgårdsmark 

Flerbostadshus kan placeras direkt mot gata eller med en mindre 

förgårdsmark, dvs. ytan där allmän platsmark övergår i kvartersmark fram 

tills att husets fasad börjar. Förgårdsmarken kan inredas med plantering, 

växtlighet, möblering, små entrétorg eller beläggning som hänger samman 

med allmän platsmark. Enbart gräsyta bör undvikas.  

 

Den södra delen av byggnaden kommer att vara placerad så att fasaden 

ligger direkt mot gatan. Förgårdsmarken kan då utformas så att beläggning 

på allmän plats går hela vägen fram till husfasad eller med en mindre, max 

1m djup yta, för plantering och möblering.  

 

Beroende på placeringen av byggnad i den norra delen skapas olika stor 

förgårdsmark i den delen. Det ena alternativet är att den norra delen av 

byggnaden skjuts in några meter från Mörbyvägen vilket skapar ett 

utrymme som kan användas för t.ex. cykelparkeringar samt att beläggning 

på allmän plats möter husfasaden. Det andra alternativet är att den norra 

delen av huset böjer av åt väster parallellt med Mörbyvägen. 

Förgårdsmarken kan då utformas med mindre (max 1 m djup) yta för 

plantering/möblering alternativt att beläggning på allmän plats möter 

husfasad. Om bebyggelsen utformas med lokal i bottenplan bör 

förgårdsmarken utformas så att beläggning på allmän plats möter husfasad 

eller med mindre yta för möblering.  

 

Den norra fasaden föreslås ligga i linje med befintlig bebyggelse längs 

Fornminnesvägen. Norr om huset skapas då en yta mellan fasad och allmän 

plats som föreslås bli en del av bostadsgården. Gränsen mellan privat och 

offentligt ska här framgå tydligt t.ex. genom en lägre mur eller låg häck. I 

denna del finns även äldre tallar som kan bevaras. Det är viktigt att ytan 

utformas med omsorg så att det inte blir en baksida mot Fornminnesvägen 

och att mötet mellan bostadsgård och allmän plats blir trivsamt.  

Ovan. Principskiss allmän plats & förgårdsmark. T.v. 

Exempel på mindre förgårdsmark med terrasserade 

planteringar. T.h. Beläggningen på allmän plats går hela 

vägen fram till husfasad.   

  FASAD I GRÄNS MOT GATA ELLER MINDRE 

FÖRGÅRDSMARK. 
 

  FÖRGÅRDSTYPER: BELÄGGNING ALLMÄN 

PLATS TILL FASAD, MINDRE UTEPLATSER, 
PLANTERINGAR/MÖBLERING 
 

4  



VALLENTUNA KOMMUN  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Fasader ska delas upp i vertikal och horisontalled med variationer i 

fasadmaterial och nyansskiftningar. I vertikalled kan sockelvåningen eller 

indragen takvåning markeras. Fasaden kan även delas upp i horisontalled 

genom indelning i olika fasadsektioner med variation av material eller 

byggnadsdetaljer. Detta kan bidra till en mänskligare skala och att 

bebyggelsen inte uppfattas för storskalig och monoton. Samtidigt ska 

kvarteret ha ett samlat helhetsintryck där det går att utläsa någon form av 

regelbundenhet, symmetri eller repetition i helheten. För stor variation och 

uppblandning av stilar kan göra det plottrigt, stökigt och skapa ett sämre 

helhetsintryck.  

 

Fasader där Prefab-element och skarvar är synliga signalerar 

serieproduktion, låg omsorg och lägre kvalitét. Det ska därför om möjligt 

undvikas.  

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. Nedan redovisas 

exempel på fasader i befintligt område att bygga vidare på.  

Balkonger 

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

till husets färg, form och skala.  

 

 

 

 

 

 

 

 FASADVARIATIONER I VERTIKAL OCH 

HORISONTALLED  
 

 HÅLLBARHET & KVALITÉT. SKA UTSTRÅLA 
OMSORG  

 

 SUBTIL VARIATION. SAMMANHÅLLET 
HELHETSINTRYCK  

FASADUTFORMNING 

Puts i milda och ljusa kulörer samt tegel är exempel längs 

Mörbyvägen idag. Längre ner längs vägen har bland annat 

kulturhuset och egnahemsvillor stående lockläktspanel. 

Subtil variation i tegel och trä. 
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Från takfoten mot gata och gård möjliggörs för antingen en indragen 

högsta våning eller en vindsvåning med sadeltak. Syftet med detta är att 

möjliggöra mer yta för bostäder samtidigt som att skalan upplevs som 

lägre från gata och gård.  

Inskjuten takvåning 

Indragen takvåning möjliggör kungsbalkonger runt bostäderna. 

Fasaden på den indragna takvåningen får gärna markeras med annat 

material eller skiftning från materialet i huvudfasaden men ska vara 

sammanhållet med övriga materialval.  

Sadeltak 

Om sadeltak föreslås bör utgångspunkten vara att takets lutning ska 

möjliggöra inrymmandet av en vindsvåning. Mindre takkupor kan 

inordnas men ska vara anpassade i form, skala och material till tak och 

fasad. Sadeltaket ska vara det framträdande intrycket och inte 

takkuporna.  

 

 

 

 

 

 

 

Gården ska utformas så att gränsen mellan privat och allmän plats är 

tydlig. Rummet mellan tillkommande bebyggelse och bostadsrätter i väst 

är ca 12 m brett varav ungefär hälften ligger inom fastighetsgräns till 

befintligt projekt. Det skapar en mycket liten gård i den södra delen som 

måste disponeras effektivt. Till exempel skulle mindre uteplatser för 

lägenheterna kunna skapas eller en mindre gemensam uteplats. 

Eventuellt kan en del av takytan användas för gemensam takterrass.  

 

Gården ska uppmuntra till vistelse och ge utrymme för växtlighet, mindre 

träd, planteringar och dagvattenanläggningar, till exempel regnbäddar. 

Befintlig vegetation som går att spara kan stå kvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDRAGEN TAKVÅNING ELLER SADELTAK 
 

 ANPASSAT I FORM,FÄRG OCH MATERIAL TILL 
ÖVRIGA BYGGNADEN  

TAK 
 EFFEKTIVT UTNYTTJANDE AV LÅNGSMALT 

GÅRDSRUM  
 

 SKA GE UTRYMME FÖR VISTELSE OCH GRÖNSKA 

GÅRD 

Små & långsmala gårdar med plats för vistelse och grönska. 

6  



VALLENTUNA KOMMUN  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

REFERENSPROJEKT 

TRÄDGÅRDEN, DUVED I ÅRE KOMMUN, AIX ARKITEKTER, 

2019. Duveds första fyravåningars kvartershus. Ett 

värdeskapande tillskott som utöver bostäder bidrar till 

mervärde genom att göra ett centralt stråk mera levande, 

tätare och småstadsmässigt. Byggnaden, med röd 

träfasad knyter till den historiska bebyggelsekulturen i 

Jämtland och Härjedalen med röda parstugor. 

Sockelvåningen är markerad med annat fasadmaterial och 

har lokaler för sociala aktiviteter bottenplan. Balkongerna 

på huset smälter väl in i skala och form i förhållande till 

byggnadskroppen. lockläktspanel. 

V28, SR-K ARKITEKTER, 2017 I HÄGGVIK, SOLLENTUNA. 

Ett bostadsprojekt med fyra våningar plus en femte 

indragen och lokaler i bottenvåningen som förtätar en 

glesare förortsmiljö. Byggnaden skapar tydligt en mera 

stadslik karaktär som ger en ny upplevelse av närområdet. 

Samtidigt är skalan inte överdriven i förhållande till 

omgivningen. Lokal i bottenvåningen bidrar till ett mer 

levande gaturum. Sammanhållna form och materialval 

skapar en skarp och enkel byggnad som i färgskalan 

smälter in bra med omgivningen. 
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