
PLANAVDELNINGEN
 2021-04-13

Detaljplan för Gamla Karlbergsvägen, Bällsta 2:158

GESTALTNINGS-PM



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 tar därför separat fram PM för 

gestaltning av kvartersmark.

Målet är att sätta förutsättningar för byggaktören att ta fram ett bebyggelseförslag som 

förhåller sig till gestaltningsprinciperna och visar och följer kommunens intentioner 

och redovisas konkretiserat genom en tydlig gestaltningsidé med illustrationer, 

färdigställda referensprojekt samt material och färgval. Syftet med att hänvisa till olika 

referensprojekt är att hämta inspiration och visa på hur delar av en byggnad såsom 

fasad, bottenvåningar, tak och innegård kan konstrueras.  
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• SYFTE: UPPNÅ KVALITET OCH OMSORG I 
GESTALTNINGEN AV DEN BYGGDA MILJÖN.

• MÅL: REDOVISA ETT BEBYGGELSEFÖRSLAG 
SOM FÖRHÅLLER SIG TILL FASTSTÄLLDA 

GESTALTNINGSPRINCIPER MED KVALITET OCH 
OMSORG.
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Genom att formulera en gestaltningsidé och definiera viktiga betydelsebärande delar kan 

projektets värde och utmärkande drag lättare kommuniceras och kvaliteter bibehållas 

genom planeringens och byggandets skeden. En gestaltningsidé kan utgå från hur 

platsens och omgivande byggnaders värden kan tas vara på. En annan kan handla om 

hur människan rör sig genom byggnaden. Ytterligare en gestaltningsidé kan handla om 

tydlighet i hur byggnaden är konstruerad. Gestaltningsidén ska alltid resultera i ett gott 

helheltsintryck och en god material-, form- och färgverkan.  

Lokal anknytning
Bebyggelsen ska utformas utifrån en analys av platsen som sedan återspeglas i 

utformningen. Det ska göras genom att ta utgångspunkt i platsens befintliga värden t.ex. 

i landskapet, i omgivande bebyggelse eller platsens historia. I aktuellt projekt kan det 

vara att ta fasta på Stockholmsvägens karaktär, den grönskande lummigheten omkring 

planområdet eller något kännetecken för Vallentuna.

Röd tråd
Det ska finnas någon form av röd tråd, samspel och tydlighet genom utformningen av 

bebyggelsen och kvarteret. Från hur bebyggelsen förhåller sig till omgivningen i form, 

skala, proportion samt 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 handlar om att höja blicken från det enskilda

projektet och skapa något som bidrar med något mer till platsen utöver det ändamålsenliga 

som projektet vill möjliggöra. På den lilla skalan kan bebyggelsen skapa förlängda och 

tydligare gaturum för förbipasserande och en privat innegård för dem boende. På den 

större skalan kan det innebära att skapa en tydlig inramning av området och på så sätt 

bidra till platsens identitet. 
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Mästersmeden, Småstaden Synergi AB. En gestaltningsidé som bottnar i 
flerbostadshusens starka koppling till omgivande bebyggelsekultur. 

• FORMULERA EN GESTALTNINGSIDÉ
• LOKAL ANKNYTNING 

• RÖD TRÅD GENOM GESTALTNINGEN
  •  VÄRDESKAPANDE
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Mötet bebyggelse/gata
Mötet mellan bostäder och gata på bottenvåningen kan ses som en avvägning 

mellan avskildhet för de boende och hur levande gatan upplevs. När fasaden ligger 

direkt mot gatan skapas ett mer stadsmässigt intryck. För att skapa avskildhet till 

bostäderna behöver bottenvåningens golvnivå då ligga upphöjd i förhållande 

till gatunivån. Samtidigt bör golvnivån inte ligga så högt att bebyggelsen tappar 

kopplingen mot gatan. 

Sockelvåning ska vara tydligt markerad med exempelvis indrag. Sockelvåning, 

entrépartier, balkonger och fönster ska utformas med särskild omsorg beträffande 

detaljutformning och arkitektonisk kvalitet samt utformas med en hög 

detaljeringsgrad.

Längs med vägarna och mellan kantstensparkeringarna finns möjlighet att nya träd 

planteras, en tydlig anspelning till den kommunala karaktären som genomsyrar 

Vallentunas natur och landskap.

Byggnadernas antal våningar varieras beroende på och anpassa efter gaturummets 

utformning och markens höjder. Högre hus placeras lämpligen längs med 

Stockholmsvägen och eller närmast korsningen medan de lägre husen placeras 

längre ifrån korsningen och längs med Gamla Karlbergsvägen. De högre husen 

placeras där markhöjden är som lägst och de lägre husen placeras där markhöjden 

är som högst. 

Mötet kontor/gata
Detaljplanen möjliggör för kontorsbebyggelse. Mötet mellan kontor och allmän 

plats på bottenvåningen har stor betydelse för hur levande gaturummet upplevs. 

Bottenvåningar ska utformas med variation i form och material. Bottenvåningar 

utformade med händelser såsom tydliga skyltfönster eller en variation i utformningen 

förespråkas då de brukar anses väl anpassade till fotgängarens behov av variation.
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• VARIATION I FORM & MATERIAL
• SKAPA TYDLIGA BOTTENVÅNINGAR

• SOCKELVÅNING MOT ALLMÄN PLATS
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Exempelutformning på 
sockelvåning, entrépartier, 
balkonger och fönster. 
Brunnberg & Forshed ovan 
& DinellJohansson nedan.

Ovan, sockel med 
utmärkande detaljer.  T.h. 

Indragen sockel med 
genomsiktlighet.
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Skagerhuset, OWC Arkitekter AB. Inslag av naturligt trä 
och varierade förskjutningar av träpanelen vertikalt. 

Fasader kan delas upp i vertikal och horisontalled med variationer i 

fasadmaterial och nyansskiftningar. I vertikalled kan sockelvåningen 

eller takvåning markeras. Fasaden kan även delas upp i horisontalled 

eller diagonalt genom indelning i olika fasadsektioner med variation 

av material eller byggnadsdetaljer, såsom burspråk, knäck och vinklar i 

fasaden. Detta kan bidra till en mänskligare skala och att bebyggelsen 

inte uppfattas för storskalig och monoton. Samtidigt måste kvarteret ha 

ett samlat helhetsintryck. För stor variation, och variation utan funktion, 

kan skapa ett plottrigt och stökigt helhetsintryck vilket inte är önskvärt.

För att bryta mot det storskaliga bör det finnas släpp mellan husen, 

som bryter upp och förstärker intrycket av flertalet fristående volymer. 

Släppet mellan byggnaderna gör också att det kommer in ljus på 

innegården och i lägenheterna. Se referensprojekt från ÅWL arkitekter.

Fasader där prefab-element och skarvar är synliga signalerar 

serieproduktion, låg omsorg och lägre kvalitét. Det ska därför undvikas.

VALLENTUNA KOMMUN
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• FASADVARIATIONER VERTIKALT,
HORISONTALT/DIAGONALT

• SUBTIL VARIATION MED
SAMMANHÅLLET HELHETSINTRYCK 

• HÅLLBARHET, KVALITET & OMSORG

Kista, ÅWL arkitekter. Exempel på hur storskalighet kan 
brytas upp med släpp mellan husen. 

Aspen, Colorado, USA, Connect One Design.
Exempel på hur träpanel kan delas upp i fasadsektioner 
samt bukta ut/in med hjälp av diagonala linjer.

Kaunas, Litauen. Arkitekt Torrau Studio.
Exempel på dialogal utformning av träpanel. 

Skagerhuset, OWC Arkitekter AB. Inzoomning 
av Skagerhuset. 

Referensprojekten fungerar som 

inspiration och refererar endast 

till fasadutformningen och 

inte skalan på byggnaderna 

som de projekten presenterar. 



Exempel på träpanel
• Cederträ

• Finsågad

• Hyvlad

• Spån

• ThermoWood (värmebehandlad furu)

• TermoAsk (kvistren ask)

Fasadmaterial
Det viktigaste avseende fasadmaterial är kvalitén och hållbarheten samt att färgvalet 

på fasaden harmoniserar med omgivningen. Som fasadmaterial föreslås naturlig 

träpanel. 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. Till vänster redovisas exempel 

på fasader i befintligt område att bygga vidare på. Hänsyn ska tas till mötet med de 

friliggande husen i omgivningen och dess ljusa och jordiga fasader. Det är av vikt 

att ny bebyggelse harmoniserar med de befintliga bostäderna samt den grönskande 

lummigheten och inte dominerar den.
Loftgångar & balkonger
Loftgångar/entrébalkonger undviks i största möjliga utsträckning. I den 

mån loftgångar behöver finnas, kan de bekläs/utsmyckas och placeras mot 

innegården så att de inte syns mot gata/allmän plats. Likt balkonger ska 

loftgångarna vara anpassade i storlek till husets färg, form och skala.

Sigtuna Stadsängar, Wingårdhs Arkitekter t.h. Exempel på 
ThermoWood i furu. 

Hovås Park, Liljewall Arkitekter t.v.
Exempel på cederträspån. 
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Vallastaden, Spridd Arkitekter. Exempel på hur loftgångar kan införlivas och smältas in i 
byggnaden. 
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Exempel på ljusa och jordiga fasadfärger. 
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TAK
• INSKJUTEN TAKVÅNING

• SADELLTAK ELLER UPPLEVD 
SMÅSKALIGHET

• ANPASSAT I FORM, FÄRG OCH MATERIAL 
TILL ÖVRIGA BYGGNADEN

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
Inskjuten takvåning möjliggör takterrasser runt bostäderna på den

inskjutna takvåningen. Fasaden på den inskjutna takvåningen får

markeras med annat material eller skiftning i materialet på

huvudfasaden men ska vara sammanhållet med övriga materialval.

Sadeltak
Om sadeltak föreslås bör utgångspunkten vara att takets lutning ska 

möjliggöra inrymmandet av en vindsvåning. 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.

En småskaligare karaktär kan också uppnås genom att takvåningen utformas 

så att den upplevs som en del av taket och inte ytterligare en våning. Exempel 

på sådan utformning är att våningen kan ges en lätt lutning, genom att klä 

våningen i takmaterial eller att på annat sätt markera våningsplanen så att 

byggnaden upplevs lägre och i mindre skala.

Radhus Schluyersvägen i Aspudden, Småstygebyråns Arkitektkontor. Exempel på 
sadeltak med takvåning. 

Skagerhuset, OWC Arkitekter AB. Exempel på platt tak med indragen högsta våning. 

VALLENTUNA KOMMUN
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 INNER-G
ÅRD

• EFFEKTIVT UTNYTTJANDE AV  LITET
GÅRDSRUM

• SKA GE UTRYMME FÖR VILA, VISTELSE
OCH VÄXTER

Botanikern i Uppsala, Axeloth arkitekter. Exempel på trädgårdsutformning till lägenheterna i 
markplan. 

Gårdsutrymme 
Innegården ska utformas så att gränsen mellan privat och allmän plats är

tydlig. Det är även viktigt att innegården utformas med omsorg och arkitektonisk 

kvalitet samt med en hög detaljeringsgrad. Övergången från en gårdsutrustning/

komplementbyggnad till en annan bör vara mjuk för att få till ett sammanhållet 

gårdsrum som är anpassat till huvudbyggnadnaderna. En semiprovisorisk uteplats 

ska undvikas.

Den ska även ge möjlighet till avskild utevistelse, umgänge, lek, planteringar och 

växter för de boende. Gården får gärna ansluta mot och tillgängliggöra befintligt 

skogsparti så att den kan utnyttjas för lek och bidra med uppvuxen grönska. Gården 

får gärna utformas med material och växtlighet så att det smälter samman med 

angränsande skogsmiljö.
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Trädgårdsbäcken, Småstaden Synergi AB. Exempel på effektivt utnyttjande av 
gårdsutrymme.
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Det befintliga skogspartiet kan uppfattas som otryggt då det är 

igenvuxet och mörkt kvällstid. Skogspartiet kan göras tryggare 

genom att sly rensas ut och att det lyses upp på dygnets mörka 

timmar.



 




