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1. INLEDNING
1.1 Kvalitetsprogrammets syfte
Kvalitetsprogrammet avser slå fast vissa grundläggande gemensamma kriterier för
utemiljö och bebyggelse. Avsikten är att lägga fast en kvalitetsnivå som kommunen
och byggherrarna gemensamt enas om, såväl för de enskilda byggnadsprojekten
som för kommunens mark och anläggningar. I arbetet med kvalitetsprogrammet
är målet att säkra en kvalitetsnivå för det offentliga rummet och för kvaliteten på
bebyggelse inom kvartersmark samt att skapa en gemensam bild av kvalitetskraven vad gäller mark och byggnader. Kvalitéer och principer i kvalitetsprogrammet
har även betydelse för uppfyllelsen av effektmålen i det Hållbarhetsprogram som
är kopplat till detaljplanen.
Genom att tidigt klargöra byggherrarnas och kommunens gemensamma ambitioner för detaljutförandet ökar möjligheten att säkerställa kvalitéerna vid genomförandet.
Täby park delas upp i flera detaljplaner. Detta kvalitetsprogram avser den första
detaljplanen (Dp1) som omfattar 12 bostadskvarter, del av Boulevarden, stadsgator, kvartersgator, del av gröna slingan samt en tomt för skola, förskola och
vårdboende.
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Programområdet Täby park och detaljplaneområdets avgränsning med kvartersnumrering.
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1.2 Läshänvisning
Detta kvalitetsprogram hör till den första detaljplanen inom Täby park: Hästen 2
mfl. Programmet läses tillsammans med övriga detaljplanehandlingar samt hållbarhetsprogrammet för hela stadsdelen. Programmet inleds med beskrivningar
av den nya stadsdelens och detaljplaneområdets övergripande struktur, sammanhang och principer för stadsbyggnad inom området. Under kapitel 2, Utformning av allmän mark, beskrivs de offentliga stadsrum som skapas inom detaljplaneområdet i form av parker, torg och gator inklusive kvalitetsnivå för möblering,
belysning, dagvatten etc samt handels utemiljöer och konstnärlig utsmyckning.
Kapitel 3, Principer för kvartersbebyggelsen, beskriver hur den tillkommande
bebyggelsen ska förhålla sig till dessa stadsrum. I programmets sista kapitel,
Kvarters- och bebyggelseutformning, beskrivs bebyggelsens innehåll, placering,
utseende och utformning. Placeringen och utformningen av byggnader, gator,
parker och torg har betydelse för områdets möjlighet att uppfylla målen i hållbarhetsprogrammet. Till kvalitetsprogrammet hör sedan ett antal bilagor som
mer detaljerat beskriver hur detaljplanens och kvalitetsprogrammets intentioner
uppfylls inom respektive byggnadsprojekt samt beskriva projektets intentioner
vad gäller kvalitetsnivå.
De mål och övergripande stadsbyggnadsprinciperna som presenterades i planprogrammet för Täby park har i detta kvalitetsprogram konkretiserats och brutits
ner till fyra för den aktuella detaljplanen principer som i sin tur sedan har utvecklats till verktyg för att utforma den fysiska miljön i form av gestaltningsprinciper
för respektive stadsrum. Dessa utgör en vägledning för utformning av de olika
byggnadsprojekten och utgör en grund för detaljplanens bestämmelser. Gestaltningsprinciperna kan fungera som en gemensam plattform för fortsatt planeringsarbete inom såväl det aktuella området som andra etapper av Täby park.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan
beteckning gäller inom hela planområdet.
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Bottenvåningens fasadliv ska placeras 1- 2 meter
från användningsgräns. Gäller ej entreer. (PBL 4 kap

En halvöppen gård med filter/ kvartersenheter förstärker kvarterets identitet.

Minst en öppning/portik med en bredd av 3-10
meter ska finnas inom kvarteret. Öppning/portik
får inte anordnas mot Huvudgata eller Torg.
Skyddsvärda tallar ska bevaras

PRELIMINÄR BILD

punkt 1)

Balkonger/burspråk får maximalt kraga ut 1,6 meter över allmän plats (gäller
ej vid f1)
Balkonger/burspråk får placeras på en lägsta höjd av minst 3,5 meter ovan
gångbana och minst 4,7 meter ovan körbana. (Se sektioner i
kvalitetsprogram)

NATUR

BOULEVARDEN

STÖRNINGSSKYDD
Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska ha tillgång till en tyst
sida där den ekvivalenta nivån inte får överstiger 55 dBA och att maximal nivå
inte överstiger 70 dBA kl. 22-06:00
För smålägenheter, mindre än 35 kvm, ska den ekvivalenta ljudnivån inte
överstiga 60 dBA vid fasad.
Bullernivån inomhus i bostadsrum får inte överskrida 26 dBA och 41 dBA
maximala ljudnivå (avser trafikbuller).
Ljudnivån vid uteplats i anslutning till byggnaden ska inte överstiga 50 dBA
ekvivalent nivå samt att 70 dBA maximalnivå inte överskrids med mer än 10
dBA fem gånger per timme mellan 06.00-22.00.
Den samlade ljudnivån från tekniska installationer såsom fläktar, ventilation
etc. ska inte överstiga 50 dBA vid bostadsfasad och uteplats.

+41

Skola:
Fasader ska dämpa till en ekvivalent ljudnivå inomhus på högst 30 dBA. På
hälften av skolgården får den ekvivalenta ljudnivån vara högst 50 dBA.
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E

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft

+38.7

e112600
e340 v3

p3

GÅGATA

(PBL 4 kap

21 §)

p1

a1

Marklov krävs för fällning av tallar med en
stamdiameter över 40 cm inom angivet område

Kvarteret sett från Boulevarden

(PBL 4 kap 14 §)
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3- Dimensionell fastighetsbildning ska vara möjlig inom planområdet

diagram som illustrerar
kvartersutformningen och olika
grundprinciper.
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BILAGA Utformning och gestaltning av byggnadskvarteren, Täby park | 2017-06-16

Detaljplan för fastigheten Hästen 2 med flera,

perspektiv stadsfronter mot boulevarden
illustrationsbild av kvartershörnet mot boulevarden och stadsgata.
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inom Täby park

Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen 2010:900 (efter 2 jan 2015)

BTA lokaler: 390 kvm

Sockelhöjd: Högsta höjd mellan ovansida bjälklag golv på bottenvåningen
och gata får max vara 1,2 meter (beräknat utifrån medelmarknivå vid fasad).
Murar får inte överstiga 1,2 meter (beräknat från medelmarknivå vid fasad).
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En halvöppen gård med filter/ kvartersenheter förstärker kvarterets identitet
och materialet (trä) och växtligheten bidrar till den Svanenmärkta profilen.
Samtidigt har det formulerats tre andra principer som bidrar till kvartersutformningen: en rationell disposition med upprepade trapphusenheter, en
Svanenmärkt profil som speglas genom en grön karaktär på fasad, på gård och
de mellanliggande filtren, ett varierat taklandskap med olika höjder, indragna takterrasser mot boulevarden och stadsgata och takkupor mot gågatorna som ger
en sammanhållande kvartersidentitet och som samtidigt skapar variation.

(PBL 4 kap 10 § och 13 §)

+40

+36

+18 p3
.0 +36

E

Till planen hör:
-planbeskrivning
-illustrationsplan
-samrådsredogörelse
-granskningsutlåtande
-fastighetsförteckning

stadsfronter mot torget och boulevardböjen,
grannskapshuset mot grannskapsparken och
rambyggnader mot stadsparken samspelar med fasader mot stadsparken i
kvarter 1:12.

BTA bostäder: 13800 kvm

BTA bostäder: 11500 kvm
BTA lokaler: 250 kvm

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 §)

p2
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INFORMATION

kvarteret har utformats utifrån fyra gestaltningsprinciper som förhåller sig till
gator/miljökaraktärer kring kvarteret.
URBAN MINDS

Marken får bebyggas med komplementbyggnader,
mindre murar och plank. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 §
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PLANKARTA

Öppningar i kvarteret mot söder och väster ger gården mer sol och utblickar mot
parkerna.
Byggnadsutformning - grundprinciper
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Garagenedfart ska placeras inom byggnadsvolym.
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För den som kommer från nordväst bildar kvarteret boulevardens siktpunkt. Mot
sydost möter kvarteret grannskapsparken.

ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

småstadskaraktären mot gågatorna präglas av intim rumslighet och aktiv men
tydlig gräns mot gatan i form av uteplatser, stödmurar, trappor och direktentréer
till bostäderna i bottenplan.

Balkonger/Burspråk får maximalt kraga ut 0,4
meter över allmän plats. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Bottenvåning ska vara minst 3,5 meter hög (gäller
från färdigt golv till underkant bjälklag tak) (PBL 4 kap
Bottenvåningen utformas med hänsyn till fri sikt i
korsning. (PBL 4 kap 11 § punkt 3)

kvarteret har ett vackert och framträdande läge i anslutning till stadsparkens
”midja” vid det centrala torget som kopplar ihop den östra delen av området med
den västra.

TÄBY PARK

URBAN MINDS

11 § punkt 3)

e215500

SR1DP
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LAndskApsArkitekt:
ÅF INFRASTRUKTUR

Marken får bebyggas under (över)med planterbart
bjälklag. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
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Bottenvåningens fasadliv ska placeras max 0,25
meter från användningsgräns. Entreer och lokaler
får vara indragna. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
Bottenvåningens fasadliv ska placeras max 3,5
meter från användningsgräns. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
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LANDSKAPSARKITEKT:
WHITE

Byggherre:
skAnskA sVerIGe AB

Byggnaderna utformas utifrån tre olika situationer som förhåller sig till kvarteret.
den urbana skalan mot boulevarden och stadsgatan präglas av rationalitet
och upprepning, markering av hörn genom material, höjd och indragna balkonger, en aktiv bottenvåning och en indragen takvåning med takterrasser.

(PBL 4 kap 11 § punkt 3)
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BC1S1P

Högsta nockhöjd i meter över nollplan. Mindre
påbyggnader för tekniska utrymmen, hisstoppar,
solceller, trapphus, växthus tillåts utöver högsta
nockhöjd.
(PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

p1f1 v1
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Största bruttoarea för komplementbyggnad i en
våning. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)
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ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

BTA:(ovan mark)
Bostäder:11 500 kvm
Lokaler: 150 kvm
Antal lägenheter: 138 st
Bilparkeringsplatser: 58 st
Cykelparkeringsplatser:
360 st

(PBL 4 kap 11 §

punkt 1)
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Största tillåtna bruttoarea (ovan mark)

Byggnadsutformning - grundprinciper

Byggherre:
SKANSKA SVERIGE AB
Arkitekt:
ALESSANDRO
RIPELLINO ARKITEKTER

ILLUSTRATIONSBILD: ALESSANDRO RIPELLINO ARKITEKTER

ATA
UDG
HUV

+36.7

1P
BC1S
e116000
v3 e340 b1

Största tillåtna bruttoarea (ovan mark) för bostäder
inom kvarteret. Därutöver får verksamheter och
förskola inrymmas. Utöver angiven byggrätt får
inglasade balkonger och växthus på takterass
anordas.
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Vi vill erbjuda en varierad och robust arkitektur som ger omhändertagna
stadsrum i trivsamma boendemiljöer. Kvarteret består av fyra olika volymer
(4-6 vån) som samverkar till en strukturerad variation. Byggnaderna gestaltas
med en sockel i en sammanhållande färgskala i mustigt tegel och trä. I mötet
mellan kvarteret och stadsgatorna finns exempelvis träportiker in till gårdarna,
skärmtak i trä vid bostadsentréerna och träräcke som avgränsning mellan
gata och privat förgårdsmark. De kvarterslånga byggnaderna är uppdelade i
olika enheter relaterade till bakomliggande bostäder. Boulevardfasaden har
den mest publika karaktären med uppglasade lokaler över hörn och där växer
tegelsockeln upp i en del av fasaden. Byggnaden avslutas med varierande
taklist och indragna träpartier med plats för gemensamma och privata terrasser. Fasaden i söder får en karaktärsfull utformning där kulör, takanslutning
och balkongräcken (pinnräcken och trä) bidrar till en varierad rytmisering.
Bostadsgatorna i öster och väster får sin karaktär av de varierande byggnadsvolymerna samt de bearbetade portikerna in mot gården.

Kvarter 1:9

kvarteret 1:7 ingår i första byggetappen i Täby Park och ligger vid korsningen
mellan boulevarden och stadsgata 3, som löper parallellt med parken och
fortsätter till Roslagsbanans station. Kvarteret innehåller åtta trapphus med
bostäder som varierar mellan fyra och sex våningar, plus indragna takvåningar. I
bottenvåningen mot boulevarden finns lokaler som aktiverar fasaden mot gatan.

Byggnadsutformning

Torg

Bostäder.Centrumändamål i bottenvåningen får
finnas. I kvartershörn ska centrumändamål finnas.
Parkering i garage.
Bostäder, förskola får finnas. Centrumändamål får
finnas i bottenvåningen. Parkering i garage.
Bostäder. Centrumändamål i bottenvåningen ska
finnas. Parkering i garage.

Plushöjd (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

PARK

+35.5

PARK
+36
p2
1P
BC1S b1
e111500
e340 v3

Kvarter 1:7

Kvarteret ligger inbäddat mitt i kvartersstrukturen och med ett hörn som vetter
mot torget i nordost. Det sträcker sig mellan Boulevarden i norr och skolan i
söder. På kvarterets västra och södra sida finns gågator.

Gata
Huvudgata
Park
Natur

Användning av kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för utformning av
allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap

Upprättad den 27 feb 2017 på samhällsutvecklingskontoret av
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Helena Purmonen
planarkitekt

Syftet med bestämmelserna p, f och v är att skapa variation
En målsättning med planområdet är att uppnå potential för stadsliv och en
varierad upplevelse. I en levande stad som ger variation i intryck anpassad för
en fotgängares hastighet och skala är bottenvåningens utformning viktigt.
Kvarterens bottenvåningar ska därför formas på ett aktivt och omväxlande vis.

Reviderad
2017-08-21

Ingrepp i fast fornlämning med tillhörande fornlämningsområde kräver tillstånd
enligt 2 kap 12§ enligt kulturmiljölagen.

0

25

50

75

100 m

Instans

Datum

Planuppdrag

USM

2015-05-04

Godkänd för antagande

Godkänd för samråd

SBN

2016-06-21

Antagen

Godkänd för granskning

SBN

2017-03-21

Laga kraft

Instans

Datum

Skala 1:1000 Originalformat A0

Genomförandetiden börjar 0000-00-00 och slutar 0000-00-00

Dnr SBN 2015/193-20

KVARTERS- OCH BEBYGGELSEUTFORMNING
OCH DETALJPLANENS BESTÄMMELSER

BILAGA: UTFORMNING OCH
GESTALTNING AV BYGGNADSKVARTEREN

Täby Kommun | Kvalitetsprogrogram BN 2015/193.20 | 2017-02-27 rev 2017-11-20

5 (73)

1.3 Övergripande struktur och
sammanhang
Stadsdelens struktur är uppbyggd av ett sammanhängande och finmaskigt nät
av gator och stråk. Den sammanhållna rutnätsstrukturen ger en stadga och
orienterbarhet. Målsättningen är att bebyggelsen ska vara sammanhållen och en
klart avläsbar karaktär i respektive stadsrum.
Stadsdelens bebyggelse samlas kring ett flertal grannskapsparker som tillsammans med intilliggande bebyggelse skapar en identitet, grannskapskänsla,
variation och orienterbarhet inom stadsdelen. En grön slinga förbinder grannskapsparkerna, stadsparken och naturmarken. Grönstrukturen kompletteras med
välutformade stadsrum i form av torg och platser som är en förutsättning för ett
rikt och integrerande stadsliv.

Finmaskigt nät av gator och stråk med tydlig
hierarki.
TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS

Grannskapsindelning.
TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS

I samband med detaljplanearbetet för första detaljplanen (Dp1) har strukturen
från planprogrammet förändrats något kring detaljplaneområdet för att optimera
stadslivspotentialen och skapa en stark lokal karaktär. Några av de längsta
siktlinjerna har brutits och den gröna slingan har fått en tydlig koppling till stadsparken genom ett utvidgat stadsrum. Siktlinjer längs kvartersgatorna har brutits
i mötet med gröna slingan så att det gröna stadsrummet blir fond (gångjärn) i
strukturen. Vid vinklingsförändringarna på kvartersgatorna bildas mindre platser.

Kvartersgator med kortare siktlinjer.
TÄBY PARK
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ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS

Varierad sektion i gröna slingan.
TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS
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1.4 Övergripande stadsbyggnadsprinciper, Täby park
Täby park kommer att byggas ut under en lång tid vilket ökar behovet av en
tydlig strategi för hur stadsdelens olika delar fogas samman till en meningsfull
helhet med hög kvalitet. I planprogrammet för Täby park beskrivs ett antal övergripande stadsbyggnadsprinciper för hur byggnader, parker, gator och torg ska
gestaltas och byggas ut. Principerna ska ligga till grund för kommunens fortsatta
arbete med kvalitetsprogram till respektive detaljplan.

Entrépunkt - Den fysiska
strukturen ska koppla samman stadsdelen med viktiga
stråk i omgivningen. Stadsdelens entréer ska vara tydliga
och välkomnande.

Stadsdelens fronter utåt ska
vara en tydlig och sammanhållen kvartersbebyggelse.
Stadsgatorna ska avgränsas
av bebyggelse med aktiva bottenvåningar och ett sammanhållet stadsmässigt uttryck.

Torg och platser förläggs till
viktiga noder i stadsdelen, där
gator och stråk med underlag
för stadsliv korsas. Platserna
ska avgränsas av bebyggelse
med aktiva och öppna bottenvåningrar.

Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator. En grön slinga ska förbinda stadsparken, grannskapsparkerna och naturmarken.

Högre bebyggelse koncentreras till stationslägena och
entrén mot Bergtorpsvägen och Viggbyholms trafikplats.
Längs Boulevarden och övriga stadsgator ska bebyggelsen vara sammanhållen och i snitt högre än omgivande bebyggelse.

Bild stadsbyggnadsprinciper, ur planprogram för Täby park.
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1.5 Stadsbyggnadsprinciper för 		
detaljplaneområdet
Planprogrammets stadsbyggnadsprinciper som särskilt berör det aktuella detaljplaneområdet har illustrerats och konkretiserats nedan. Principerna har legattill grund för kommunens fortsatta arbete med kvalitetsprogram till respektive
detaljplan.

Sammanhållet stadsmässigt uttryck
Stadsdelens struktur och siluett ska ge en övergripande tydlighet och orienterbarhet med en sammahållen kvartersbebyggelse som skapar grunden för
ett stadsmässigt uttryck. Det ska vara lätt att hitta både till stadsdelen och till
centrala funktioner inom stadsdelen såsom park, torg, skolor och kollektivtrafik
med en tydlig hierarki mellan de olika stadsrummen. Längs de stora offentliga
rummen, Boulevarden, stadsparken och övriga stadsgator avgränsas kvarteren
med tydliga bebyggelsefronter. Den sammanhållna kvartersbebyggelsen visar
tydliga gränser mellan den yttre offentliga miljön och den inre mer privata miljön.

En sammanhållen kvartersstruktur
med tydliga bebyggelsefronter längs
med stadsdelens offentliga rum.

Stadsliv och blandad stadsbebyggelse
Stadsdelen ska vara en sammanhållen stad som är väl integrerad med sin
omgivning. Rörelse till fots och med cykel ska gynnas via gena kopplingar, hög
orienterbarhet, god tillgänglighet och upplevelserika gaturum. För att bidra till
ett levande och upplevelserikt stadsliv ska kvartersbebyggelsen ges ett varierat
innehåll och gestaltning. Redan från början skapas möjligheter för såväl offentlig
som privat service. Torg och platser ska förläggas till viktiga noder i stadsdelen,
där gator och stråk med underlag för stadsliv korsas.
En blandning av bostäder, arbetsplatser, service mm skapar förutsättningar för
möten och en stad som lever över dygnet. Mot framförallt Boulevarden, stadsparken och övriga stadsgator avgränsas bebyggelsen av aktiva och öppna
bottenvåningar. Lokaler som skapar stadsliv är extra viktiga vid torg, platser,
korsningspunkter och i kvartershörn.
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Varierande innehåll och gestaltning
med aktiva bottenvåningar.

Variation och mänsklig skala
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Kvarterens bottenvåningar ska
formas på ett aktivt och omväxlande vis med variation i intryck
anpassad för en fotgängares
hastighet och skala.

Bebyggelsen ska utformas för att ge en varierad upplevelse som optimerar
stadsliv. I en levande stadsdel som ger en variation i intryck anpassad för en
fotgängares hastighet och skala är bottenvåningens utformning viktigt. Offentliga
rum och bebyggelse ges en omsorgsfull gestaltning med utgångspunkt i den
mänskliga skalan och bidrar till att skapa goda mikroklimat som gynnar vistelse.
Hur husens bottenvåningar möter gatan och relationen mellan gatan och gården
är väsentliga aspekter när det gäller att förena god gatumiljö med god bostadsmiljö. Bottenvåningarna ska därför formas på ett aktivt och omväxlande vis. Målsättningen är att skapa denna variation i bottenvåningen minst var tionde meter.
Områdets långa utbyggnadstid innebär att stadsdelens olika etapper och delområden kommer att präglas av olika arkitektoniska ideal och byggnadstekniker.
Den variation och mångfald som detta ger blir en tillgång för stadsdelen. Variationen förstärks genom att byggnader medvetet ges olika arkitektoniska uttryck.

Grannskap och lokal särprägel

Grannskapens kanter ut mot de
offentliga stråken ska tydliggöras genom en stadig sammanhållen kvartersbebyggelse.
Inom grannskapen kan bebyggelsen vara mer varierad.

Bebyggelsen placeras och utformas för att ge goda förutsättningar för möten,
grannsamverkan och en hemkänsla. För att skapa en tydlig orienterbarhet och
en lokal gemenskap i stadsdelen delar de större mer offentliga stadsrummen
in områden i mindre grannskap som tydliggörs i gestaltningen. Grannskapens
kanter ut mot de offentliga stråken ska tydliggöras genom en stadig sammanhållen kvartersbebyggelse. Inom grannskapen kan bebyggelsen vara mer varierad
och ge utrymme för det privata att leta sig ut i de offentliga rummen t ex i form av
bostadskomplement i bottenvåningar, täta entréer, uteplatser, förgårdmark etc.
Kvarterens bottenvåningar och förgårdsmark ska ges en aktiv karaktär som skapar en lokala särprägeln - min gata i stan. Bostadsentréer, uteplatser, balkonger
och boenderörelser ger förutsättningar för stadsliv och granngemenskap. Inom
varje grannskap kan med fördel större variation ske t ex med gestaltning/avvikande karaktär i färg/materialval etc.
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2. UTFORMNING AV ALLMÄN MARK

2.1 Övergripande gestaltning
Inom detaljplaneområdet ryms offentliga rum i form av grannskapsparker, Gröna
slingan, torg, naturmark och grönytor. Miljön ska kännas trygg och det ska finnas
god överblick i det offentliga rummet. Den nya bebyggelsen utformas med tydligt
definierade privata och offentliga rum.
Stadsdelens parker, torg, grönstråk och bostadsgårdar ska ses som en helhet i
grönstrukturen där de offentliga platserna utgör en betydelsefull del. Den höga
exploateringen medför ett högt utnyttjande av alla friytor och det är därför viktigt
att dessa utformas hållbart och tillgängligt.

Gränsen mellan offentlig och
privat mark utformas tydligt,
med exempelvis en låg mur.
FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

De allmänna stadsrummen utformas på ett sätt som är signifikant för Täby parks
helhet. Materialtyper, utrustning och kulörer är genomgående och enhetliga.
Variation inom en bestämd materialitet, exempelvis markstensbeläggningar
används för att stödja och signalera de olika stadsrummens funktion. Platsernas
egna identiteter skapas genom rumslig gestaltning och variation i växtmaterial.
Vissa centrala platser utformas mer unikt och där kan undantag från det genomgående materialtemat vara motiverat. Övergripande eftersträvas en helhet i
gestaltningen som också är hållbar över tid och underlättar framtida drift.
Gränsen mellan privata och allmänna utemiljöer utformas på ett tydligt läsbart
sätt. Mellan gaturum och förgårdsmark bör den utgöras av en låg avgränsning
i form av ett lägre smidesräcke, klippt häck, lägre mur eller tydligt avgränsad
robust plantering.

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

Centrala platser utformas med
högre kvalitet i utformning och
materialval.
GRÖNA SLINGAN
PLATSBILDNING
VID GATA 2
TORG VID
BOULEVARDEN

Tydliga offentliga rum.
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Stadsträd
Träden skall bidra till att skapa en attraktiv stadsdel med gott klimat,
ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Trädarter väljs utifrån att de ska
kunna vara hållbara under del livsbetingelser som kan skapas i gatumiljön. Då
träden ska stödja ekosystemtjänster, bland annat dagvattenhantering, måste de
klara att utstå spann från torr till tillfälligt översvämmad mark.

Träden bidrar till att skapa ett
gott klimat, ekosystemtjänster
och biologisk mångfald.

Stadsträden är betydelsefulla för staden och dess invånare ur många aspekter.
De utgör ett viktigt element i stadsbilden och bidrar till en hälsosammare
stadsmiljö. Gatuträd förtydligar stråk och är värdefulla för den biologiska
mångfalden. Täby parks gaturum ska vara kantade av träd som bidrar till
att skapa en karaktärsfull miljö och ett prunkande gaturum. Trädens storlek
varierar mellan olika gator och understödjer gatans hierarki i området. Variation
ger mångfald och flera trädarter kan med fördel planteras i samma rad eller
gatusträckning.

Växtbäddar i gatumiljö
För att ett träd ska utvecklas så att det blir ett positivt tillskott till gatumiljön
behöver det utrymme över och under mark, vatten, syre och näring. Skelettjord
av makadam med växtjord är en väl beprövad typ av växtbädd. Andra sätt att
skapa rotutrymme kan vara aktuella. Det viktiga är att lösningen kan kombineras
med infiltration och magasinering av dagvatten.
Att planera växtbädden ihop med gatu- och ledningsstråk är nödvändigt.
Trädväxtbädden måste tåla belastning av omgivande gatumark.
Växtbäddar och planteringsytor
kan avgränsas av ett lågt
smidesräcke.

Dagvattenhantering
För att fördröjning av dagvatten ska kunna ske enligt antagen dagvattenstrategi
krävs att ytor och volymer mellan husen reserveras och utformas
utifrån dagvattnets naturliga väg. Fördröjning ska i första hand ske med
vegetationsbaserade lösningar. Beroende på behov av grundvattenbildning och
rening samt möjlighet till avledning ser lösningar olika ut. Vegetationsbaserade
och öppna dagvattenlösningar kommer vara synliga i gaturum och parker och
ska gestaltas väl.
För rening av dagvatten i gatumiljö finns olika lösningar där vatten kan filtreras
genom ytliga jordlager. Genomsläppliga markmaterial i gatan, nedsänkta
regnträdgårdar t. ex kantstenslösningar, öppna eller överbyggda krossdiken kan
utformas efter platsens förutsättningar. Måttligt förorenat trafikdagvatten kan
avledas till en trädväxtbädd via en brunn med högt utlopp till växtbädden. För
mer förorenat trafikdagvatten kan växtbäddar med ett speciellt filtermaterial i
överbyggnaden vara motiverade.

Regnträdgårdar används för
rening och fördröjning av
dagvatten.
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Utformningen av gatan blir styrande för dagvattenlösningarnas funktion. Lutningar på gatan skall göra att vatten avleds till de öppna dagvattenlösningarna i
första hand. Vegetationsbaserade lösningar är beroende att få tillförsel av vatten
även vid måttliga regn. Gatuvattnet ska därför inte primärt gå ned i dagvattenledning. Gatubrunnar till ledning behöver dock finnas som ett komplement.

Grönytefaktor allmän platsmark
Med grönytefaktor (GYF) som planeringsverktyg är målet att skapa en attraktiv
och hållbar stadsmiljö och att säkerställa en viss mängd grönska. En fördel med
arbetssättet är att man kan mäta vilken effekt olika små insatser får i ett större
hållbarhetsperspektiv. Reduceringen av befintlig grönska och genomsläpplig
mark i exploateringen kan kompenseras genom medvetna insatser.
GYF för allmän platsmark är under utveckling och syftar till att värdera gröna och
blå insatser i ett större sammanhang genom utveckling av parker eller bevarande
av befintliga naturvärden, grönska i gaturum och dagvattenhantering. Genom att
området har en välplanerad grönstruktur med parker av olika storlekar bedöms
faktorn för hela området kunna överstiga 0,5. Indelningen i detaljplaneområden
har inte gjorts utifrån innehåll av befintliga eller planerade grönytor och delområdena har därför olika förutsättningar att uppnå en god grönytefaktor. Detaljplaneområden som innehåller mer hårdgjorda ytor som gator och torg ger en lägre
GYF. För att få utjämning och balans är det viktigt med tillskapade gröna värden
exempelvis gatuträd och hantering av dagvatten i dessa områden.

Ytliga dagvattenlösningar görs
synliga i stadsrummen.

Träd och genomsläpplig mark
bidrar till en god och hållbar
stadsmiljö.

Tillgänglighet
Stadsrummen ska fungera för människor med olika förutsättningar och behov.
Orienteringsperspektivet ska finnas med genomgående i utformningen med
särskild hänsyn tagen till personer med orienteringssvårigheter.
Gränssnitten mellan gångytor på kvartersmark och på allmän platsmark ska
lösas på ett tillgängligt sätt. Exempelvis ska lutning på kvartersmark som kräver
ramp anordnas på kvartersmark. Ramper och trappor utmed allmänna gator
skall undvikas. Då bostadsentréer till största delen kommer att ligga mot allmänna gaturum ska dessa vara anpassade i nivå till gatan.
Placering av möbler i gaturum eller gångstråk är lika viktigt som dess utformning.
Ett konsekvent system bör användas för att underlätta för personer med nedsatt
orienteringsförmåga.

Grönytefaktor för allmän platsmark ska bidra till att området
får en rik och varierade grönblå
karaktär i de offentliga rummen.

Markmaterialet kring sittplatsen skall underlätta framkomlighet med exempelvis
rullator. Utrymme för rullstolsburna personer ska finnas intill bord och soffor.
En angöringsplats för bilar och en parkeringsplats för funktionshindrade ska eftersträvas inom 10 meters gångavstånd från en entré. Kravet på längsta godtagbara avstånd är 25 meter. Platsen skall anordnas inom kvartersmark. Parkering
för besökande funktionshindrade behöver planeras inom kvarteret.
Ledstråk och taktila plattor
används för tillgänglighet.
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2.2 Materialval
FOTO/BILD: MONICA REHN

Markmaterial och beläggningar

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

Sittmöbler med ett
sammanhållet uttryck,
hög standard och god
beständighet.

FOTO/BILD: MONICA REHN

Granitblocksteg,
kontrastmarkeringar och
ståldetaljer.

Stora, tåliga skräpkorgar av
hög kvalitet.

Genomgående ska materialet i gaturummet bidra till ett stadsmässigt uttryck och
vara hållbara. Utformning och materialval ska stödja funktioner som väghållning
och separering av trafikslag. Markbeläggningen skall alltid väljas med hänsyn till
tillgänglighet och dimensioneras efter relevant trafikklass. Kantsten ska vara av
granit. Gångbanor ska vara belagda med betongplattor. Torgytor ska ha beläggning med gångbanehällar av granit och gångfartsområden ska ha beläggning av
slät betongmarksten och/eller gångbanehällar. Trappor, ramper och murar ska
vara av granit och detaljer som handledare och räcken ska vara av stål.
Växtmaterialet ska vara robust, platsanpassat och varierat. Växter ska väljas
utifrån sin förmåga till ekosystemtjänser så som dagvattenhantering och klimatutjämning. Beläggningar inom parkmark ska i stor utsträckning vara genomsläppliga för dagvatten.

Möblering och utrustning
Möbler och utrustning i Täby park väljs med omsorg för att säkerställa ett sammanhållet uttryck med hög kvalitet i det offentliga rummet. De ska hålla hög
standard och ha god beständighet, samt vara enkla att komplettera med samma
typ över tid. Generellt placeras möbler och utrustning med ett fritt avstånd på
2,5 meter för att inte hindra framkomlighet med snöröjningsfordon. Markfasta
hinder bör stå i möbleringszon och bör vara tydligt visuellt och taktilt markerade.
Markmaterialet kring sittplatsen skall underlätta framkomlighet och utrymme för
rullstolsburna personer ska finnas intill bord och soffor.
Skräpkorgar ska ha god kapacitet och design, kunna motstå väder, vind och
vandalisering. Cykelställ skall vara av typer som är lätta att använda och placerade så att de är enkla att nå. Cykeln ska kunna låsas fast i ramen. Målpunkter
som hållplatser för kollektivtrafik, torg och parker, skolor och arbetsplatser ska ha
god kapacitet på cykelplatser. Trädskydd används på trafikerade gator, torg och
platser där träden behöver skyddas för påkörning. Markgaller används i hårdgjorda gatu- och torgmiljöer utan tillräcklig grönyta kring trädet. Påkörningsskydd
och pollare kan användas för att hindra infart, öka säkerheten, definiera ytor och
för att tydliggöra var olika trafikantgrupper hör hemma. I gatumiljöer där det finns
planteringar skyddas dessa med granitkantstöd eller robust planteringsräcke av
metall.

Lättanvända cykelställ där
ramen kan låsas fast.
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FOTO/BILD: MONICA REHN

Planteringskärl i gjutjärn.
FOTO/BILD: MONICA REHN

Lekplatser utformas för att främja lekvänlighet enligt en av parkkaraktärerna
uttryckta i kommunens grönplan. Lekutrustningen skall i första hand bidra till
en miljö som inspirerar barn till att klättra, springa och leka. För detta väljs
robust utrustning som är hållbar över tid och enkel att reparera med reservdelar.
Avseende leksäkerhet skall gällande branschnormer följas utan att utrustningens
lekvärde prioriteras ned. Staket och grindar utformas robust i lackerat smide
eller målat trä. Beslag som grindtrycken och gångjärn ska vara funktionella
och icke skötselkrävande, exempelvis av rostfritt stål. Kulörer väljs så att en
sammanhållen färgskala uppnås för platsen.

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

Platser för spontanidrott bör finnas i anslutning till stråk där människor rör sig i
vardagen. Utrustningen bör vara enkel att använda men vald så att den väcker
intresse och skapar ett utmanande motstånd. Redskap med olika grad av
motstånd eller tyngd placeras i grupper. Utrustningen ska vara robust och hållbar
över tid.

Pingisbord och annan social sport för flera
åldrar.
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FOTO/BILD: MONICA REHN

FOTO/BILD: MONICA REHN

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

Lekplatserna ska inspirera till att klättra, springa och leka.

Utegym och platser för
spontanidrott utmed
stråk.
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Pollare av stål. Markgaller och trädskydd av stål.

Färgsättning
Gaturummets utrustning så som soffor och bänkar, skräpkorgar, räcken, belysningsstolpar och pollare skall vara färgsatta utifrån Täby kommuns standardpalett för att bidra till ett sammanhållet uttryck samt underlätta drift och underhåll.
Variation skapas genom kombinationer av färgsättning hos ståldetaljer och trädetaljer. Färgsättning utöver detta kan i undantagsfall vara motiverat för speciella
platser där kulören utgör en viktig del av platsens unika identitet, som till exempel ett färgtema för en lekplats.
Vid färgsättning är kontrasten mellan ljust och mörkt viktig för synsvaga personer. Grått och grönt ger dåliga kontraster och är svåra att uppmärksamma
speciellt på nattetid. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (Natural
Colour System) kan öka möjligheten för personer med svårigheter att uppfatta
markeringen.

Färgsättning.

Konstnärlig utsmyckning

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

Tillgång till kulturupplevelser ska finnas i det offentliga rummet. Enligt hållbarhetsprogrammet skall kulturvärden i Täby park värnas och utvecklas. I området
finns begränsad tillgång på befintlig kultur att tillvarata varför det är desto viktigare att tillskapa nya möjliga kulturupplevelser.

Konstnärlig gestaltning skapar
karaktär och ger upplevelser i
de offentliga rummen.

Konstnärliga inslag kan användas för att berika andra funktioner i de offentliga
rummen. Lekplatser får ett starkt lekvärde med unikt utformade lekskulpturer.
Gång- och cykelvägar kan ha delar som är konstverk, exempelvis en bro eller
gångtunnel. Gröna slingan och parkerna kan ha oväntade, tankeväckande och
pedagogiska inslag som utarbetas tillsammans med en konstnär.
För att få en gemensam bild av vilka typer av konst som skall finnas i området
och identifiera platser som är lämpliga för platsintegrerad konstnärlig utsmyckning har en workshop ägt rum. Intentionerna kommer inarbetas i ett konstprogram som ska ligga till grund för områdets konstnärliga utsmyckning.

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

Servicebyggnader

Byggnaden kan ges ett tilltalande uttryck genom konstnärlig utformning, med
fördel på tema hållbarhet och i kombination med någon funktion, till exempel
solcellsdriven dagvattenpump.

FOTO/BILD: MONICA REHN

Servicebyggnad med integrerad
sittplats.

Tekniska installationer som elnätstationer och pumpstationer skall utformas med
en medveten gestaltning. Som lägsta nivå skall byggnaderna vara medvetet och
enhetligt färgsatta. Exteriören utnyttjas i möjligaste mån för ekosystemtjänster,
som biotoptak och väggar med spaljérade klätterväxter.

Servicebyggnader kan bidra
till ekosystemtjänster med
spaljerade klätterväxter och
sedumtak.
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2.3 Parker, torg och platser

GRÖNA SLINGAN

PLATSBILDNING
VID GATA 2
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GRANNSKAPSPARK 2

GRANNSKAPSPARK 1
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Skala 1:2500

16 (73)

Täby Kommun | Kvalitetsprogram SBN 2015/193.20 | 2017-02-27 rev 2017-11-20

Grannskapspark 1
Grannskapsparkerna i Täby park ska ha ett varierat innehåll och utformas så att
det är tydligt att de är öppna för alla. De ska kännas trygga, ha lokal prägel och
unik identitet för platsen. Utformningen av Grannskapspark 1 kan vara utifrån ett
tema som ”Lilla Täby”, med Täbys unika miljöer gestaltade i miniformat.

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS

Parken ska innehålla en områdeslekplats på ca 500 m2 som kan bestå av flera
delar integrerade i parken. En lekplatsdel görs tematiskt utformad, en del kan
innehålla redskap, gungor och klätterlek för barn mellan 5-9 år och en del tillägnas småbarnen med sandlek, minigungor och rutschkana. En öppen samlingsplats för många med plats för flera picknickbord ska ordnas i parken. Platser för
avskildhet och rofylld miljö skapas i partier omgivna av frodig natur. Den halvöppna naturlika marken med tall, lövträd och bärbuskar samt kullig terräng som
fanns tidigare ges ny form. Täbys naturtyper av skogar och ängar gestaltas här i
litet format och ges en hög grad av biodiversitet.
Dagvattenhanteringen kan göras synlig i form av svackdiken och lågdrag planterade med blommande örter och gräs. En större skålad öppen yta i lågpunkten
utformas så att den normalt fungerar för bollek och vid stora regn tjänar som
dagvattenfördröjning.

I grannskapsparkerna ges plats
både för lek och rofyllda miljöer.

BILD: VIKTOR KJELLBERG/ DOUBLE ACTION

TÄBY PARK

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

Grannskapspark 1

Visualisering av lekplatsen i Grannskapspark 1.

N

skala 1:1000

Täby Kommun | Kvalitetsprogrogram BN 2015/193.20 | 2017-02-27 rev 2017-11-20

17 (73)

Grannskapspark 2
Grannskapspark 2

FOTO/BILD: JON SULLIVAN

Grannskapspark 2 är ca 0,2 hektar stor och ska vara en sammanhängande del
av Gröna slingan och även fungera som vardagsrum för de närboende. Den har
karaktären av en glänta som öppnas upp i Gröna slingans täta skog. Träd och
buskar omsluter parken. I det inre parkrummet finns en större öppen gräsyta för
spontanlek och vistelse. Ytan utformas som en väldränerad, lätt skålad yta för
att hantera Gröna slingans dagvatten som vid större regn behöver avledas till
lågpunkter.
Tidigare fanns på platsen ett stort inslag av lövträd och död ved som gynnar insekter och fåglar och det är önskvärt att återskapa naturvärdena i gestaltad form.
Växtligheten ska gynna och förstärka leken.
Parken innehåller en områdeslekplats med fokus på barn i åldern 6-12 år med
TÄBY PARK ILLUSTRATIONSPLAN DP
exempelvis klätternät och hängmattor. Samlingsplats med bord sittplatser ryms.
För trygghet behövs någon form av avgränsning mot Boulevarden.

170224

URBAN MINDS

FOTO/BILD: MONICA REHN

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

Gläntan.

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

Naturelement som gynnar den
biologiska mångfalden och
samtidigt skapar lekvärden.

N

Lek för större barn.
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skala 1:1000

Gröna slingan

TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

Gröna slingan görs till ett sammanhängande grönt parkstråk som löper mellan kvarteren och förbinder stadsdelens parker och gröna målpunkter. I Gröna
slingan ska områdets gång- och cykelprioritering vara mycket tydlig. Den ska
omges på var sida av smala gågator där körtrafik vid behov får röra sig sakta
och på fotgängares villkor. Fordon och räddningstjänst kan angöra entréer, men
gatans begränsade bredd på 4-5m avser att begränsa genomfart. I korsningar
och i mötesplatser behöver utrymmet för fordon lokalt breddas in i parkytan.
Exempelvis kan armerade parkytor användas för att ge något extra utrymme för
fordonsrörelser. Prioriteringen av fotgängare och cyklister framför biltrafik görs
extra tydligt genom möblering och omsorgsfullt utformad markbeläggning. Längs
Gröna slingan ska barn och äldre på ett tryggt sätt kunna ta sig mellan olika
parker, lekplatser och skolor i stadsdelen. Gröna slingan ska innehålla grönytor,
platser, ytor för dagvattenhantering och lekmöjligheter.

URBAN MINDS

2

1

2
3

1

Gröna slingan ges en flikig karaktär i mötet med omgivningen, vilket
skapar omväxling och skyddade mindre platser som möbleras för möten
och vila. Den utformas med en varierad topografi, med mindre kullar och
sänkor för dagvatten. Smala gångstigar ska löpa genom slingan mellan
dess små platser, öppna delar och täta vegetationspartier.
1

1

FOTO/BILD: SOFIA LARSSON

FOTO/BILD: CHMEE2

2

GRANNSKAPSPARK 2

2

Svalkande barrskog

Luftig lövskog

Exempel på växter kan vara sibirisk
lärk, sekvoja, magnolia, tall, rönnspirea,
stefanandra, rhododendron, strutbräken,
strandiris.

Exempel på växter kan vara björk, katsura,
fläder, näverhägg, hagtorn, krusbär,
myskmadra, kaukasisk förgätmigej.

FOTO/BILD: NPS GALLERY

2

3

Öppen äng
Exempel på växter kan vara
fågelbärsträd, blomsterapel, hassel,
syren, slån, ängsgräs med blommande
örter.

1

N
Skala 1:2000
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Med små utvalda platser som formas inne i gröna slingan skapas små unika
händelser utmed sträckan. Genom deras omsorgsfulla och lekfulla innehåll,
kanske med konst, speciell lek, platsspecifik möblering görs de till särpräglade
händelser i stadsdelen med stark identitet.
Gröna slingan utformas även för att bära ekosystemtjänster, och funktionen
synliggörs genom väl omhändertagen gestaltning. Naturliga material används i
gröna slingan.

Gröna slingan utformas med
omväxlande sekvenser av öppna
och slutna partier.

BILD: VIKTOR KJELLBERG/ DOUBLE ACTION

Växligheten görs starkt karaktärsskapande för Gröna slingan. Den ska blanda
välbekanta inhemska växter med överraskande exotiska arter. Vilda gräs och
färgrika träd, inhemska arter och ovanliga karaktärsväxter får samsas i kluster
mellan lugna partier med öppnare gräsytor. Ihop kan de skapa en omväxlande
upplevelse över året med färger, former och dofter. De blandas i gröna slingan till
tre olika växtkaraktärer; tätare sammansatt barrskog, luftigare halvöppen lövskog
och ljus öppen äng. Karaktärerna är inte återskapade existerande naturtyper
utan gestaltade med ett stort mått av fantasi. Barrskogen inspireras av skog
i skuggiga och fuktiga lägen med inslag av städsegröna träd. Lövskogen ges
en luftig känsla med silande ljus i trädkronorna. Den öppna ängen ska erbjuda
generösa gräsytor med inslag av vilda örter och bredkroniga solitärträd. Längs
med sträckan får växtkaraktärerna variera i intensitet och vävas in i varandra till
en växlande rytm.

Gröna slingan ges tre
olika växtkaraktärer; tätare
sammansatt barrskog, luftigare
halvöppen lövskog och ljus
öppen äng. Barrskogen är
inspirerad från skogens mer
skuggiga och fuktiga lägen.

Visualisering av Gröna slingan.
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Sektion över Gröna slingans varierade topografi och rumsligheter.

N

Plan över Gröna slingan. Parkstråket görs till ett sammanhängande grönt rum som förbinder stadsdelens gröna
delar och parker. Öppna och slutna partier i Gröna slingan samverkar med olika vegetationskaraktärer för att
skapa en varierad rytm utmed sträckan.

Skala 1:1000

Gröna slingan får ett sammanhängande markmaterial som bara bryts av de
korsande lokalgatorna. Grönytornas veckade former fortsätter ut i markmaterialet
som gör att de landar mjukare mot de omgivande gångfartsområdena. Närmast
grönytorna läggs smågatsten och mot fasaderna långsmala betongmarkplattor. Vid kullarna som återkommer i Gröna slingan anläggs sittmurar mot gatan.
Gångarna i mitten av parkområdet består av stenmjöl.
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Torg invid Boulevarden

På torgets öppna mitt ges utrymme för flexibel användning, exempelvis marknadsevent. Yta för tillfällig paviljong eller scen reserveras men ytan ska inte
delas upp. Torgets markbeläggning ska vara sammanhållande från torgets alla
ytterkanter och bestå av sågade granithällar.
Utmed gångstråket närmare Boulevarden ordnas permanenta sittplatser och
vattenkonst. Då detta är en central plats som frekventeras av många är tillgänglighet och orienterbarhet ledord vid utformning av torget. För att lösa höjdsättning
TÄBY PARK ILLUSTRATIONSPLAN DP
och undvika diffusa trappningar kan nivåskillnader tas upp med tydliga sittmurar.

170224

URBAN MINDS

FOTO: ANNA-KARIN AXELSSON

I mötet mellan Boulevarden och stadsgatan formas ett torg genom ett indrag i
kvartersbebyggelsen. Torgrummet definieras ytterligare av träd som ger skydd,
lä, skugga och grönska. Torgets goda solläge ska också tillvaratas genom öppna
ytor utmed fasader med plats för uteserveringar och andra tillfälliga aktiviteter.

FOTO: SOFIA LARSSON

GA
TA
3

FOTO: SOFIA LARSSON

Torget kan utformas med lekfull
vattenkonst.

GATA 1
N

BILD: VIKTOR KJELLBERG/ DOUBLE ACTION

Skala 1:1000

Markbeläggning med hög
kvalitet i utförande och material,
ihop med generösa planteringar
och platsspecifik möblering ger
torget karaktär.

Visualisering av torg invid Boulevarden.
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Platsbildning invid Gata 2
Gata 2 är en lugn gata i kanten av stadsparken. Gatan är en bussgata och trafikeras endast av få övriga fordon. Gatans östra sida utformas bred och bildar en
plats i solläge med utsikt mot parken. Platsen rymmer att intilliggande verksamheter flyttar ut under säsong. Den kommer ligga utmed ett frekventerat stråk som
ger möjlighet för stadslivet att samlas vid exempelvis uteserveringar eller torghandel. I anslutning till hållplatsen ordnas generöst med cykelparkeringar.

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS

Gatans västra sida utformas med regnbäddar som tar hand om dagvattnet och
som planteras med tåliga gräs och blommande örter.
BILD: VIKTOR KJELLBERG/ DOUBLE ACTION

TÄBY PARK

Korsningen med Gröna slingan bildar en viktig nod i området med gång- och
cykelflöde som korsar gatan. Gång- och cykeltrafikens prioritet förstärks genom
att Gröna slingans markbeläggning tillåts fortsätta på gångbanorna på båda
sidor av bussgatan. Bussgatans markbeläggning består av grå betongmarksten
i minst tre olika storleksformat exempelvis 210x140, 210x210 samt 201x105mm.
Beläggningen läggs mot körriktningen i ett randigt mönster. Platsbildningen har
en sammanhållande yta av sågade granithällar.

Gata 2 ges en sammanhängande
markbeläggning och planteras
med fritt ställda gatuträd av olika
arter.

Gott om cykelparkeringar, även
för lådcykel, finns nära busshållplatsen.

Visualisering platsbildning invid Gata 2.

N

Skala 1:1000
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2.4 Gator
Inom Täby park utformas stadsdelens olika typer av gator i en hierarkisk ordning, vilket skapar omväxlande gatumiljöer och bidrar till en god orienterbarhet.
Genom de delar som sannolikt får hög andel bostäder ordnas kvartersgator med
lugn karaktär. Intill torg, grönstråk eller vid grannskapsparker anläggs gångfartsområden och i de övergripande stadsrummen läggs bredare stadsgator som
utformas för vardagstrafik, cykelstråk och busstrafik. Stadsdelens nät av gator
utformas främst för gåendes och cyklisters behov. Gatorna ska fördröja och rena
dagvatten med växtbäddar och skelettjord. På samtliga stadsgator ska cykelparkering ordnas för vanliga cyklar och lådcyklar, särskilt nära målpunkter som
busshållplats, skola och torg.

Stadsgator
Stadsgatorna ges plats för gående, cyklister och bilar samt trädrader och annan grönska, dagvattenhantering och platser för vistelse, uteservering, service
och cykelparkering. Gata 1 och 2 dimensioneras för busstrafik och hållplatser.
Kantstensparkering ska finnas utmed stadsgatorna. Gång- och cykeltrafikanter
ges en egen zon att röra sig i. Gångbanor ordnas på båda sidor om gatorna.
Längs stadsgatorna behöver cyklisterna separeras från gående och fordon. Dubbelriktad cykelbana utmed stadsgatorna föreslås, då detta speglar övriga Täbys
utformning av länkar för gång- och cykeltrafik.

Stadsgata
Kvartersgata
Gångfartsområde
Gågata
Gröna slingan
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N

Kvartersgator
Kvartersgatorna ges en lokal och kvartersnära prägel. Utmed kvartersgatorna
kommer både cykelbanor och cykling i blandtrafik finnas. Gångbanor ordnas på
båda sidor om gatorna. Gaturummets grönska skapas av trädplanteringar och/
eller av grön förgårdsmark. I de fall det finns förgårdsmark ska den vara tydligt
avgränsad mot gatan. Förgårdsmarken kan även användas för cykelparkering.
Om utrymme finns anläggs besöksparkering för bil och cykel som kantstensparkering. Återvändsgator ska undvikas till förmån för ett sammankopplat gatunät.

Gångfartsområden och gågator
På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav. Fordonet får inte
köras med högre hastighet än gångfart, eller parkeras på någon annan plats än
särskilt anordnade parkeringsplatser. Förare har väjningsplikt mot gående. På ett
gångfartsområde är all fordonstrafik tillåten, men på en gågata är det inte tillåtet
att att köra ett motordrivet fordon annat än för att korsa den. Vid vissa behov är
det dock tillåtet för motorfordon att trafikera gågator. Det gäller exempelvis för
varuleveranser till eller från butiker, transport av gods eller boende, transporter
av gäster till eller från hotell på gågatorna.
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Gata 1 - Boulevarden
Stadslivets mest betydelsefulla offentliga stråk är den genomgående Boulevarden, gata 1, som sträcker sig genom stadsdelens mitt från öster till väster. Med
breda cykelbanor och generösa trottoarer för serveringar och gångtrafik, länkar
Boulevarden samman flera av stadsdelens offentliga platser och tyngdpunkter.
Ett par riktningsändringar på Boulevarden ger en sekvens av varierade stadsrum
genom stadsdelen. Med gatumöblering, stadsgrönska, levande bottenvåningar,
lokaler och utåtriktade verksamheter, busshållplatser, platsbildningar och torg
utmed stråket ges bra förutsättningar för det framväxande stadslivet. På gatans
norrsida skapas en extra bred gångbana för att ge utrymme för utåtriktade verksamheter, möblering och plantering i ett gott mikroklimat. Längs Boulevarden ska
olika typer av stora och små mötesplatser placeras. Cykelparkering, angöring för
personbil och lastning samt handikapparkering anläggs utmed gatan. Utfarter är
TÄBY PARK ILLUSTRATIONSPLAN DP
ej tillåtna mot gata 1.

170224

URBAN MINDS

Gatan planteras med stora gatuträd som stomme, sluthöjd ca 15m. Exempelvis
Ungersk ek, Quercus frainetto. På norra sidan ställs träden tätare, och fler arter
och storlekar kan ställas mellan de större träden, exempelvis flikbladig gråal,
Alnus incana ”lacianiata”.

Boulevarden har bredare utrymme på norra sidan för gångytor,
uteservering, planteringsytor,
möblering, cykelbana och trädplanteringar.

Boulevarden har utrymme för
busshållplats. Bussen stannar
i körfältet utmed kantstenen,
utan särskild bussficka.
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Gata 2
Bredvid parken i detaljplaneområdets nord-västra kant sträcker sig gata 2
utmed ett av kvarteren. Gatan utgör en betydelsefull länk mellan stadsdelen
och Roslagsbanan vid Galoppfältets station, och vidare till omgivningen. I söder
övergår gatan till att bli stadsgata 3. Gata 2 ges en generös yta i västerläge mot
kvarteren för att möjliggöra för cafeér, torghandel och annan utåtriktad verksamhet. Träd, cykelparkering och möblering avgränsar torget mot körbanan. Den
dubbelriktade cykelbanan förläggs på västra sidan av vägen mellan parken och
trädraden med planteringar. Någon kantstensparkering finns inte utmed denna
sträcka. Gatan görs möjlig för att trafikeras av busstrafik, men begränsas för annan körtrafik. Utfarter är ej tillåtna mot gata 2.

TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS

Gatan planteras med mellanstora gatuträd som stomme med sluthöjd ca 8-15m,
exempelvis kinesisk sekvoja, Metasequoia glyptostrobides. Träden utmed gatan
ställs i oregelbundna grupper, rader och tätheter för att bryta av mot de raka
trädraderna utmed gata 3 i söder. Flera arter och storlekar kan ställas mellan
de större träden, exempelvis japansk magnolia, Magnolia kobus eller ginkgo,
Ginkgo biloba.

Täby Kommun | Kvalitetsprogrogram BN 2015/193.20 | 2017-02-27 rev 2017-11-20

27 (73)

Gata 3
Gata 3 är en stadsgata med tydlig och funktionell utformning. Gatan utformas för
bil med kantstensparkering mellan trädplanteringar. Den dubbelriktade cykelbanan sträcker sig utmed ena sidan av gatan och med separering mot gångbanan.
En del av gata 3 går utmed skoltomten. Detta ska beaktas vid utformningen av
aktuellt avsnitt med tanke på behov av transporter, trygghet och barnens rörelser.
Gatan planteras med mellanstora gatuträd, sluthöjd ca 10-15m. Exempelvis
fylldblommigt fågelbär, Prunus avium ”Plena”.

TÄBY PARK
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ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS

Gata 4a
Gata 4a är en kvartersgata som går i öst-västlig riktning från hållplatsläget utmed
E18 till stadsparken. Den länkar cykelstråket under Bergtorpsvägen och snabbcykelstråket till stadsdelen. Den ges en tydlig och funktionell utformning, med
dubbelriktad cykelbana på ena sidan. Gatan har sammanhängande trädplanteringar mellan cykelbana och körbana. Gatan har ingen kantstensparkering. Gata
4a övergår i öster till gata 4b, gågatan vid skolan.
Gatan planteras med mellanstora och mindre gatuträd, sluthöjd ca 8-15m. I gatans trädrad kan flera olika arter blandas. Exempelvis Berlineral, Alnus x spaethi
eller vitpil, Salix alba ”Öresund”.

TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS
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Gata 4b
Gata 4b är en enkelriktad gågata som går i öst-västlig riktning mellan gata 4a
och 4c. Den länkar cykelstråket under Bergtorpsvägen och snabbcykelstråket in
till stadsdelen. Gatan ges en tydlig och funktionell utformning, med dubbelriktad
cykelbana på norra sidan. Övrig gata utformas som gågata, utan funktionsindelning eller kantstensindelning. Fotgängare har prioritet framför fordon. Gatan går
utmed skoltomten. Detta ska beaktas vid utformningen av aktuellt avsnitt med
tanke på behov av transporter, trygghet och barnens rörelser. Gatan möbleras
med bänkar, cykelställ och generösa planteringar och regnträdgårdar.
Gatan planteras med mellanstora gatuträd som stomme, sluthöjd ca 8-15m.
Exempelvis kinesisk sekvoja, Metasequoia glyptostrobides. Träden ställs träden
i oregelbundna rader och tätheter, och fler arter och storlekar kan ställas mellan
de större träden, exempelvis japansk magnolia, Magnolia kobus eller ginkgo,
TÄBY PARK ILLUSTRATIONSPLAN DP
Ginkgo biloba.

170224

URBAN MINDS

Gata 4b vid skolan är en lugn
gågata, planterad med gatuträd
och dagvattenbäddar samt
möblerad för att främja möten
och vistelse.
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Gata 4c
Gata 4c är en kvartersgata som går i öst-västlig riktning från hållplatsläget utmed
E18 till stadsparken. Den länkar cykelstråket under Bergtorpsvägen och snabbcykelstråket in till stadsdelen. Den ges en tydlig och funktionell utformning, med
dubbelriktad cykelbana på ena sidan. Gatan har sammanhängande trädplanteringar mellan cykelbana och körbana. Gatan har ingen kantstensparkering. Gata
4c övergår i vid skolan till gata 4b.
Gatan planteras med mellanstora och mindre gatuträd, sluthöjd ca 8-15m. I gatans trädrad kan flera olika arter blandas. Exempelvis Berlineral, Alnus x spaethi
eller vitpil, Salix alba ”Öresund”.

TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS
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Gata 5
Gata 5 är en kvartersgata som ges en småskalig samt offentlig karaktär. Gaturummet ska rymma körbana, kantstensparkering mellan träd, och gångbanor
utmed fasaderna. Cykling sker i blandtrafik. Gatan utformas för att vara en lokal
mötesplats mellan boende i närliggande kvarter. En liten torglik, omsorgsfullt
utformade plats anläggs utmed gatan där möjlighet finns. Platsen kan fånga
upp kvarterens öppningar mot gatan. Den möbleras, planteras och ges en egen
personlig karaktär för att uppmuntra och ge möjlighet till möten och samvaro.
Gatans sektion med trädrad och kantstensparkering skiftar sida i gatans mitt.
Gata 5 planteras med mellanstora eller mindre gatuträd, sluthöjd ca 8-15m. På
samma gata kan flera olika arter blandas. Med fördel ges även de olika gata 5
sina egna lokala trädkaraktärer inom Täby park. Exempelvis Berlineral, Alnus x
TÄBY PARK
spaethi eller vitpil, Salix alba ”Öresund”.

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS

Utmed gatan anläggs en mindre
plats. Gatans sektion med träd
och parkering skiftar sida i höjd
med platsen.

32 (73)

Täby Kommun | Kvalitetsprogram SBN 2015/193.20 | 2017-02-27 rev 2017-11-20

Gata 6
Gata 6 är ett gångfartsområde som går utmed Gröna slingans bägge sidor.
Gatan utformas på gåendes och cyklisters villkor. Markbeläggning, möblering
och utrustning signalerar att gatan är utformad för mycket låga hastigheter.
Gatans sektion rymmer räddningstjänst, varav en del av uppställningsytan sker
på armerade grönytor, för att minska intrycket av hårdgjorda ytor och minimera
körbanans bredd. För att klara svängradier på fordon som måste trafikera gata 6,
behöver delar av gröna slingans parkytor användas. De delar av marken i Gröna
slingan som används för detta ska vara hinderfria och kunna bära tillräcklig fordonslast, exempelvis genom gräsarmering. I korsningar med andra gator är gata
6 prioriterad. Utfarter är ej tillåtna mot gata 6. Mot gröna slingan ska fri höjd över
gata vara minst 4,7 meter för att möjliggöra framkomlighet för större fordon längs
gångfartsområdena.
TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS

Gatuträd utmed gata 6 placeras i Gröna slingan. Enstaka gatuträd planteras
i gaturummet då utrymme finns, och väljs då för att höra samman med gröna
slingans angränsande träd.
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Gata 7
Gata 7 är ett gångfartsområde som går runt Grannskapspark 1 i väster. Den
utformas för trafik på gåendes och cyklisters villkor. Angöringsparkering och
cykelparkering ordnas i partier utmed gatan, mellan avsnitt med planteringar
som även rymmer dagvattenhantering och träd. Körtrafik ska vara på tillräckligt
avstånd från fasad för att säkerställa fritt mått mellan fordon och bebyggelsedelar som balkonger och skärmtak.
Gatan planteras med mellanstora och mindre gatuträd, sluthöjd ca 8-15m.
Placeringen kan med fördel göras i fria rader, grupper och tätheter då gatan har
funktionsblandad yta, utan indelning med körbana och gångbana. På samma
gata kan flera olika arter blandas. Exempelvis Sorbus aria ’Gigantea’, vitoxel.
TÄBY PARK
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Gata 8
Gata 8 är ett gångfartsområde som går utmed kvarteren mot stadsparken. Den
utformas för trafik på gåendes och cyklisters villkor. Gatan avgränsar stadsparken från de enskilda kvarteren, och bidrar till att parken uppfattas som tydligt
offentlig. Mot gata 8 ska fri höjd över gata vara minst 4,7 meter för att möjliggöra
framkomlighet för större fordon längs gångfartsområdena. Träd utmed gata 8
står i parken.

TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 170224

URBAN MINDS
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Gata 16
Gata 16 är en gågata som går mellan kvarteren och ges en småskalig offentlig
karaktär. Gaturummet utformas utan kantsten i en nivå med sammanhängande
markmaterial. Angöring med bil och cykel sker på fotgängares villkor. Gatan
kopplar mellan gata 1, Boulevarden, och gata 4b vid skolan. Gatan utformas dels
för att vara en trygg gågata mellan busshållplats och skola, dels för att vara en
lokal mötesplats mellan boende i närliggande kvarter. Utfarter är ej tillåtna mot
gata 16. Körtrafik ska vara på tillräckligt avstånd från fasad för att säkerställa fritt
mått mellan fordon och bebyggelsedelar som balkonger och skärmtak.
Gata 16 planteras med mellanstora eller mindre gatuträd, sluthöjd ca 8-15m. På
samma gata kan flera olika arter blandas. Exempelvis Berlineral, Alnus x spaethi
eller vitpil, Salix alba ”Öresund”.
TÄBY PARK
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Parker och torg förekommer av olika karaktär vilket ljuset ska förstärka. Genom
ljussättning görs de tillgängliga under en större del av dygnet och blir överblickbara vilket bidrar till trygghet. Det är här som både gestaltningen av platserna
och dess ljussättning ska verka identitetsskapande och framförallt ska parkkaraktären förstärkas och lyftas fram kvällstid.
Belysningen ska planeras i samklang med sin omgivning både inom området
och i relation till anslutande områden. De material och principer som används
får gärna användas på anslutande stråk och platser. Framförallt är det viktigt att
ljusnivån länkar samman Täby park med sin omgivning. Området är tydligt avgränsat av större trafikleder så det är främst där stråk ansluter som en länk sker.
Detta möjliggör att man kan utgå från en generellt låg ljusnivå för hela området
där ljuset tydliggör rummet genom att vara välplanerat och varierat. En variation
i ljusnivå sker där Boulevarden och stadsgatorna har en högre ljusnivå medan
den blir lägre inne i kvarteren. Stadstorg, grannskapsparker och Gröna slingan
har ljusnivåer som anpassas till omkringliggande stråk och bebyggelse men ska
vara ljusmässigt tydliga medan naturmarken ska ha en mer dämpad belysning.
Ljusfärgen ska anpassas till de ytor och material den belyser. Generellt används
en färgtemperatur mellan 2700K-4000K. Färgåtergivningen ska vara minst Ra
80.
Alla armaturer ska vara väl avbländade, placerade och riktade på ett sätt som
inte skapar obehagsbländning.

FOTO/BILD:ANNA-KARIN AXELSSON

De olika typerna av gator och stråk skall tydliggöras genom en variation av
belysningsprinciper, anpassad skala och karaktär på armaturer och stolpar. Det
ska vara en variation som tydliggör skillnader mellan olika stråk men som också
skapar en sammanhållande helhet för området. Materialet som används för
stråken skall vara enhetligt genom en begränsning av armatur och stolptyper. En
gemensam kulör på stolpar och armaturer som gäller för hela området blir något
som binder ihop de olika etapperna över tid.

En väl samordnad belysning
mellan kvartersmark och allmän
platsmark lyfter hela området.
FOTO/BILD:LUC PAGES

I Täby park ska ett helhetsgrepp tas om ljusmiljön i ett tidigt skede. Belysningen
kan då på ett naturligt sätt bli integrerad i den övriga gestaltningen. På så vis
skapas hållbara lösningar och områdets karaktär stärks.

Belysning av väl valda platser
och naturelement förstärker
parkkaraktären.
FOTO/BILD:LUC PAGES

2.5 Belysning

Val och montage av belysningsmaterial ska göras så att det underlättar drift och
underhåll och skapar hållbara belysningsanläggningar. Vid projektering ska LCCperspektivet beaktas.
Styrning av belysning ska göras på ett sätt som kan kompensera för ljusnedgång
på ljuskällor över tid och för anpassning av ljusnivå mellan olika delar. Ljusstyrning får inte användas på ett sätt som skapar otrygghet.

Ett enhetligt belysningsmaterial
längs stråken skapar en
sammanhållen helhet.
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FOTO/BILD: HESS

Materialpalett
För gator används belysningsstolpar av samma typ där ljuspunktshöjden för
körbana varierar mellan 6 och 7m. För GC-vägar används en ljuspunktshöjd på
4,7m.
Armaturtypen för stadsgator, kvartersgator och GC-vägar längs dessa ska
överlag vara diskreta i sitt uttryck och inte ha ett lysande armaturhus som blir ett
visuellt inslag i gatubilden.
Gångfartsområden ska ha stolparmaturer med ljuspunktshöjd på 4,7m. Armaturtypen kan ha ett släktskap med den som används för cykel och gångstråk längs
Boulevarden men med ett enklare uttryck.
Längs Boulevarden används spännstolpar och armaturer på linspänn över körbanan, ljuspunktshöjden för körbana är ca 7m. På spännstolpe och på fristående
parkstolpe placeras armaturer med ljuspunktshöjd på 4,7m för cykel och gångstråk. Armaturtypen ska här ha ett mer identitetsskapande uttryck och kan även
ha ett lysande armaturhus.
Gröna slingan föreslås få en stolpe som har ett eget uttryck och som kan bära
klätterväxter. Denna stolpe kan förses med samma armatur som för GC-vägar
för att belysa gångfartsområdena kring parken med ljuspunktshöjd på 4,7m. Den
kan också förses med strålkastare för belysning in mot parkstråket samt att den
kan ha en belysning som lyser upp själva stolpen och dess växtlighet. Längs
gångstråk i parken används pollare för belysning på en lägre ljuspunktshöjd.

FOTO/BILD: LOUIS POULSEN

Boulevardens belysningsmaterial föreslås få ett mer identitetsskapande uttryck och vara
utfört med ett upplyst armaturhus.

GRÖNA SLINGAN

Gröna slingans material kan
bestå av en stolpe med ett eget
uttryck som även kan bära
växter i kombination med lägre
pollare längs gångstråken.

Täby Kommun | Kvalitetsprogrogram BN 2015/193.20 | 2017-02-27 rev 2017-11-20

39 (73)

Översikt belysningsprinciper

BOULEVARDEN

GÅNGFARTSOMRÅDE OCH GÅGATA

CYKELSTRÅK

FOTO/BILD: HESS

FOTO/BILD: MEYER

FOTO/BILD: MEYER

KVARTERSGATA (GATA 5)

STADSGATA OCH KVARTERSGATA

Materialet för stadsgator, kvartersgator, gångfartsområden
och gång-och cykelvägar ska
vara diskreta i sitt uttryck och
gärna lackade i samma kulör för
en sammanhållen helhet.
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Strålkastare ska vara diskreta i
sitt uttryck och väl avbländade.
Ljusspridningen ska anpassas
för den effekt som eftersträvas.
TORG OCH GÅGATA
(GATA 4B)
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FOTO/BILD:LUC PAGES

Belysning Gröna slingan
Gröna slingan blir en stark karaktärsbärare för stadsdelen och skall därför prioriteras för att få en tydlig kvällsidentitet med ljus. Ljusnivån behöver inte vara hög,
belysningen skall betona och följa topografin. Högre stolpar och ljuspunktshöjder
placeras samlat vid utvalda grupper och möbleras tillsammans med träd eller
exempelvis lekutrustning. Högre ljuspunktshöjder placeras så att de kan nås från
stråk med tanke på åtkomst vid underhåll. Öppna ytor kan tillåtas ligga i mörker.
Kringliggande stråk får bilda omgivande ljusa fonder som bidrar till god genomsikt. De kringliggande stråken föreslås få en belysningsstolpe som också kan
bära klätterväxter. Den växtklädda stolpen görs till en symbol för Gröna slingan
och bidrar till att man kan orientera sig kring den inom området. Denna stolpe
kan förses med samma armatur som för GC-vägar för att belysa gångfartsområdena kring parken med ljuspunktshöjd på 4,7m. Den kan också förses med
strålkastare för belysning in mot parkstråket samt att den kan ha en belysning
som lyser upp själva stolpen och dess växtlighet. Stråk inne i parken får en lågt
placerad ljuspunktshöjd med pollare för belysning på en lägre ljuspunktshöjd.
Kanten från den omgivande markbeläggningen kan markeras med ljus.

FOTO/BILD:LOUIS POULSEN

Om högre stolpar placeras inne
i gröna slingan skall de placeras
tillsammans med träd.
Naturelement lyfts fram.

Gångstråken inne i gröna
slingan belyses med lägre
pollare.
Längs kanten mot de omgivande
stråken föreslås en identitetsskapande stolpe som kan bära
klätterväxter och även i sig vara
belyst.

Ljusfördelningen i gröna slingan är varierad och betonar variationen i landskapet. Stråken som omger parkmarken är däremot
jämnt belysta och ramar in rummet.

Belysningen längs gröna slingan betonar och följer topografin. Öppna ytor lämnas fria från högre stolpar.
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Belysning torg invid Boulevarden
En effektfull belysning bidrar till torgets levande stämning på kvällar och nätter.
Torgets öppna mitt lämnas fri från stolpar som istället placeras längs torgets yttre
kanter. Här kan högre stolpar på 6-7m med strålkastare användas. Omgivande
fasader kan med fördel belysas för att ge det stora torgrummet ljusa väggar.
Intimare rum skapas kring trädgrupper och planteringars volymer.

FOTO/BILD:ANNA-KARIN AXELSSON

Ljus integreras i vattenlek och byggda element.

Ljus längs torgets omgivande fasader i kombination med intimare ljusrum kring trädgrupper och
planteringsvolymer.
Ljus integrerat i vattenlek och i plantering/möblering. Torgets mitt har en lägre ljusnivå för att lyfta
fram de belysta elementen.

Belysning Grannskapspark 1
Grannskapsparkerna utformas med identitetsskapande
belysning. Parkens entréer, genomgående stråk och
samlingsplatser belyses med parkarmatur på stolpe.
Som ett avbrott mot gatorna och stråkens enhetlighet kan
materialet övrigt i färg och form avvika och anpassas efter
parkens gestaltning.

FOTO/BILD:JÖRGEN NÄTTERLUND

Vid lekytor ska belysningen verka aktiverande. Här kan
ljus sättas mer riktat mot lekobjekt göra lekplatser mer tillgängliga under en större del av och året. Belysningen ska
utformas för att tåla högt slitage. Exempelvis kan högre
stolpar med riktade spotlights vara motiverade på lekplatsen men själva ljussättningen ska bidra till en småskalig
känsla.
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Aktiverande och identitetsskapande belysning med en
varierad ljusfördelning stärker områdets och platsens
karaktär.
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Belysning Grannskapspark 2
Grannskapspark 2 är en del av Gröna slingan och den växtklädda
stolpen som är markör för slingan ska även finnas i parken. Belysningen skall vara avvägd så att omgivande gatubelysning inte ger för stor
kontrast vid passage genom parkens mer slutna lövverk. Inne i parken
ska de öppna ytorna belysas så att de kan fungera för aktivitet även
på kvällen och vintern.

FOTO/BILD:SOFIA LARSSON

FOTO/BILD:SOFIA LARSSON

I övrigt ska principen för belysning överensstämma med Grannskapspark 1. Lekplatsen är tillägnad de lite äldre barnen vilket betyder
att utrustningen, ytorna och belysningen behöver gå upp i större skala.

Punktbelysta lekredskap och ljussatt öppen yta för
att möjliggöra aktiviteter kvälls- och vintertid.

Belysning som uppmuntrar till användning av
parken även under vintern

Effektbelysning av
lekelement

Belysning platsbildning invid Gata 2
Belysningen för gata 2 kan utgöras av högre stolpar, ca 7m, med strålkastare.
På så sätt får hela ytan en sammanhållen belysningsprincip som förstärker
platskaraktären. Till skillnad mot torget invid Boulevarden så kan stolparna här
placeras på den öppna ytan. Strålkastarna belyser även träden så att det skapas
lövmönster på marken och platser i halvskugga. Omgivande fasader kan med
fördel belysas för att ge rummet ljusa väggar. Ljus integreras i möblering och
byggda element.

Ljus från högre stolpar placeras jämnt
utmed sidorna gata 2 för att skapa
både enhetlighet och flexibilitet. Samtidigt bildas fina skuggmönster och
platser i halvskugga då ljuset riktas
ned genom trädkronorna.

Gata 2 belyses enhetligt för att
förstärka upplevelsen av en större
sammanhållen plats.
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2.6 Handelns utemiljöer
KV 11

KV 8

SITTPLATSER
SERVERINGSZONER

+17,1

RG
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Verksamheters möte med den yttre miljön

N
GE
VÄ
PS

För att främja ett levande stadsliv skapas aktiva gränssnitt mellan bebyggelse, KV 1
KV 10
gaturum, torg, platser och parker. Handelns verksamheter,KVi 6form av exempelvis
KV 2
uteserveringar och torghandel, ska därför ges möjlighet att få använda allmän
plats för detta syfte.
+17,5

L

Uteserveringar är idag ett självklart, trevligt och
KV 9 omtyckt inslag i stadens offentKV 5
KV 3
liga rum. Uteservering, parasoll, möblering m.m ska samordnas mot de större
stadsrummen. Stadens gator och torg tillhör alla Täbybor och därför är det viktigt att uteserveringarna passar in i stadsmiljön. Uteserveringar bidrar ofta till att
KV 4
skapa en levande och attraktiv stadsmiljö men kan också förfula, stöka till och
begränsa tillgängligheten till det offentliga rummet. Hur möblemang, avgränsningar, markiser eller parasoller ser ut betyder mycket för hur staden upplevs.
Det är därför av största vikt att uteserveringarna tar hänsyn till hur omgivningen
gestaltats och anpassas därefter. Uteserveringarna ska upplevas som en del
av det rum, plats eller gata som de är en del av, inte i första hand som en del av
den verksamhet som bedrivs innanför husfasaden.

SS

HP

BU

E18

Skala 1:1000/A3

Uteservering, parasoll, möblering mm ska samordnas mot de
större stadsrummen.

Längs gata 2 kan verksamheterna i bottenvåningen med fördel flytta ut t ex i form av utomhusförsäljning och uteserveringar.

44 (73)

Täby Kommun | Kvalitetsprogram SBN 2015/193.20 | 2017-02-27 rev 2017-11-20

FOTO/BILD: ARKITEKTSTUDIO VITTE
FOTO/BILD: VIKTOR KJELLBERG/ DOUBLE ACTION

Torg invid Boulevarden med plats för uteserving, torghandel etc.
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3. PRINCIPER FÖR KVARTERSBEBYGGELSEN
3.1 Struktur
För att nå det för stadsdelen uppsatta målet om en levande stad med ett aktivt
stadsliv är en förutsättning att stadsdelen blir tät och rymmer många funktioner
såsom bostäder, offentlig och kommersiell service, kultur och arbetsplatser mm.
Kvarteren bebyggs och organiseras så att de utgör väggarna i gaturummen, platserna och parken. Genom en i huvudsak sluten kvartersstruktur så kan rörelser
koncentreras till de offentliga rummen och där skapa förusättningar för möten
och aktiviter. Bebyggelsen drar nytta av och bidrar till stadslivet i de offentliga
rummen samtidigt som de bildar större skyddade gårdar och lugnare miljöer.
Områdets hushöjder varieras både inom kvarteren och mellan stadsdelens olika
delområden. Hushöjderna utgår från platsens betydelse och funktion samt stadsoch gaturummens proportioner och skala.
Kvarterens mått medger både olika byggnadstyper och förgårdsmark mot kringliggande gator där det bedömts som lämpligt. De tål en hög exploatering med
tät urban struktur såväl som en mer uppbruten småskalig bebyggelse. Gårdarna
ges på så sätt tillräckliga mått för att det ska vara möjligt att skapa gröna och
attraktiva mötesplatser för de som bor och verkar i kvarteret, där gemensamma
uteplatser, småbarnslek och cykelparkering är centrala funktioner.

3.2 Grannskap och volymer
För att skapa en tydlig orienterbarhet och lokal gemenskap i stadsdelen delar de
större mer offentliga stadsrummen in området i mindre grannskap. Boulevarden,
stadsparken och stadsgatorna - utformas med en resligare skala och en mer sluten kvartersutformning. De inre mer lokala och intima stadsrummen längs gröna
slingan och kvartersgatorna i grannskapens inre ges en något mer uppbruten
och varierad struktur med lägre skala och fler typologier.
Byggnadernas höjder anpassas för att tydliggöra de offentliga stadsrummen men
också för att skapa en variation inom kvarteren och i området. Bebyggelsen trappas ner i höjd från de större offentliga rummen mot kvartersgator och grannskapets inre mer lokala stadsrum.

INRE / LOKALA STADSRUM
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Princip för indelning i grannskap.

46 (73)

Täby Kommun | Kvalitetsprogram SBN 2015/193.20 | 2017-02-27 rev 2017-11-20

3.3 Gestaltningsprinciper för
stadsdelens rum
Planområdets stadsbyggnadsprinciper har för respektive stadsrum brutits ner i
verktyg för att utforma den fysiska miljön i form av gestaltningsprinciper. Dessa
utgör en vägledning för utformning av de olika byggnadsprojekten och utgör en
grund för detaljplanens bestämmelser. Gestaltningsprinciperna kan fungera som
en gemensam plattform för fortsatt planeringsarbete inom såväl det aktuella området som andra etapper av Täby park och utgör motiv och bas för detaljplanens
bestämmelser.
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Kvartersgator/gångfartsområden/gågator

Bebyggelse mot Boulevarden (GATA 1)

Bebyggelse mot GATA 4a-c, 5, 7
och 16

Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2, GATA 8, torg
vid Boulevarden och torg
vid stadsparken)

Bebyggelse mot gröna
slingan (GATA 6) och grannskapsparker

Bebyggelse mot stadsgator (GATA 3)
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3.2.1 Bebyggelse mot Boulevarden
(GATA 1)
Bebyggelsen utmed Boulevarden (GATA 1) skapar tillsammans en sammanhållen kvartersbebyggelse och ett stadsmässigt gaturum med högre bebyggelse
på i huvudsak sex-sju våningar. Några strategiskt placerade fondbyggnader där
gatan byter riktning kan vara högre. Längs del av fasaden kan sadeltak, frontespiser, takkupor etc dras fram för att skapa variation. Bebyggelsen ska ha en
stadsmässig karaktär med sammanhållna kvartershörn och en förhöjd bottenvåning. Bebyggelsen hjälper till att tydliggöra gatan som ett offentligt rum och
markerar gränsen mot den mer varierade och småskaliga bebyggelsen inom
grannskapen.
Kvarteren längs Boulevarden utgör stadsdelens huvudsakliga pulsåder och
bebyggelsen ska därför möjliggöra ett varierat innehåll. Kvarterens hörn samt
bottenvåningar ska vara aktiva och innehålla lokaler för centrumändamål. Längs
övriga bottenvåningar eftersträvas en öppen och aktiv karaktär med variation i
TÄBY PARK ILLUSTRATIONSPLAN DP
form av fasaduttryck, entréer, bjälklags- och mindre livförskjutningar, fasadgrönska, möblering etc. Monotona miljöer med höga slutna sockelvåningar ska undvikas. Bottenvåningar ges en omsorgsfull gärna detaljerad gestaltning med stor
del uppglasade fasader. Möjlighet finns till indrag i fasad vid framförallt entréer
och vid lokaler. På den breda trottoaren mot Boulevarden kan verksamheterna i
bottenvåningen med fördel flytta ut t ex i form av uteserveringar.

170224

FOTO/BILD: RKITEMA ARCHITECTS

Bebyggelsens fasader ska understödja Boulevardens offentliga karaktär med
en stadig men varierad fasadgestaltning med gedigna material, mindre burspråk
och grunda alternativt indragna balkonger. För en variationsrik stadsmiljö kan
kvarterens olika beståndsdelar och trapphus gärna få avteckna sig i form av
fasadmaterial, uttryck, volym, indrag och bjälklagsförskjutningar som samspelar
med trapphusindelning samt en varierad takutformning t ex med sadeltak, kupor,
frontespiser, växthus etc.

Vy längs Boulevarden.
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URBAN MINDS

FOTO/BILD: BERLINERBLOG

FOTO/BILD: ARKITEKTSTUDIO VITTE

Sammanhållen och stadsmässig kvartersbebyggelse i huvudsak 6-7 våningar med variation i volym, fasadgestaltning
takutformning etc.

Intressant och varierad bottenvåning med variation i form av lokaler, entréer, bjälklagsförskjutningar, fasadgrönska, uteserveringar
etc. Öppen gestaltning med möjligt indrag vid framförallt entréer
och kvartershörn.

FOTO/BILD: BRUNNBERG & FORSHED
ARKITEKTKONTOR
ARKITEMA ARCHITECTS

FOTO/BILD: VARG ARKITEKTER SAMT DINELL/JOHANSSON

Variation i form av volym- indrag och bjälklagsförskjutningar
som samspelar med trapphusindelning samt takutformning t
ex sadeltak, kupor, frontespiser eller indrag.

ARKITEMA ARCHITECTS

FOTO/BILD: VARG ARKITEKTER

En förhöjd robust bottenvåning med tydligt offentlig karaktär och omsorgsfull gärna detaljerad gestaltning med
stor del uppglasade fasader. Lokaler där är så möjligt.

En stadig men varierad fasadgestaltning med gedigna material.
Indelning och variation i form av grunda balkonger och burspråk,
liv- och bjälklagsförskjutningar.
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3.2.2 Bebyggelse mot stadspark och torg 			
(GATA 2, 8 och TORG)
Park- och torgrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator
(GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga stadsrummen i
skala och utgör en tydlig bebyggelselinje i form av slutna kvarter. Kvarteren som
vetter mot Boulevarden och den norra delen av parken (GATA 2) skapar tillsammans en stadig front. Hörnet i korsningen med Boulevarden utgör ett visuellthögre landmärke som hjälper till att binda ihop stadsrummen på ömse sidor om
stadsparken och ges därför en högre hushöjd på cirka tio våningar. I parkens
midja, invid torget, och i de mer kuperade södra delarna av stadsparken är
siktdjupet kortare och bebyggelsen ges därför en lägre mer intim skala på fyra till
sex våningar (GATA 8 vid torget).
Bebyggelsen ska ha en tydligt offentlig karaktär och utförs med en förhöjd bottenvåning och sammanhängande
kvartershörn. Variation i innehåll och uttryck skapas i form av varierat fasaduttryck, entréer, möjlighet till bjälklagsförskjutningar, fasadgrönska, möblering etc. Fasaderna kan som kontrast mot Boulevardens släta uttryck, vara
ILLUSTRATIONSPLAN
DP 170224
uttrycksfulla med generösa balkonger, terrasser och burspråk som öppnar TÄBY
sigPARKmot
det stora
parkrummet. För en
variationsrik stadsmiljö kan kvarterens olika beståndsdelar och trapphus gärna få avteckna sig i form av fasadmaterial, uttryck, volym, indrag och bjälklagsförskjutningar som samspelar med trapphusindelning samt en varierad
takutformning t ex med sadeltak, kupor, frontespiser, växthus etc.
URBAN MINDS

FOTO/BILD: VIKTOR KJELLBERG/ DOUBLE ACTION

En offentlig, öppen och aktiv karaktär eftersträvas i bottenvåningen med stor del uppglasade fasader. Kvarterens
hörn ska inrymma lokaler för centrumändamål. Möjlighet finns till indrag i fasad vid framförallt entréer och vid lokaler. Även övriga bottenvåningar kan med fördel rymma lokaler med verksamheter som berikar stadslivet i parkrummet. På gata 2, torgen mot stadsparken och Boulevarden kan verksamheterna i bottenvåningen med fördel flytta

Vy längs torg vid Boulevarden.
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Sammanhållen stadig bebyggelse med sluten kvartersbebyggelse längs torg och i
parkens norra del samt en mer intim småskalig bebyggelse på 4-6 våningar i parkens södra del.

FOTO/BILD: ÅWL ARKITEKTER

FOTO/BILD: ALEXANDER WHITE

Uttrycksfull och varierad
fasad- och takgestaltning
med generösa balkonger,
terrasser och burspråk som
öppnar sig mot det stora
parkrummet.

En förhöjd offentlig bottenvåning
som samspelar med park- och
torgrum t ex i form av utomhusförsäljning och generösa uteserveringar. Öppen aktiv karaktär och
stor del uppglasade fasader.
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3.2.3 Bebyggelse mot övriga stadsgator
(GATA 3)
Stadsgatorna ska vara lätta att identifiera, naturliga att följa och ha en tydlig
offentlig karaktär. Stadsgatorna avgränsas av en sammanhållen kvartersbebyggelse med en skala på upp till fem till sex våningar. Förskola och centrumändamål får finnas inom kvarteren samt inom plankartan anvisad tomt. Bebyggelsen
ska utföras med sammanhållna hörn, som i vissa fall kräver hörnavskärning
med hänsyn till sikt. En aktiv karaktär eftersträvas i bottenvåningen framförallt i
hörnlägen. Hörn som inte rymmer lokaler ska ändå ges en öppenhet i form av
t ex lokaler eller bostadskomplement alternativt en indragen upphöjd uteplats
eller indragen balkong. Variation i innehåll och uttryck skapas i form av varierat
fasaduttryck, entréer, möjlighet till bjälklagsförskjutningar, fasadgrönska, möblering etc.

FOTO/BILD: ERSEUS ARKITEKTER

Bebyggelsen kan med fördel ges en friare gestaltning och placering mot gata än
mot Boulevarden. Fasaderna får gärna variera i höjd och uttryck med i huvudsak
TÄBY PARK ILLUSTRATIONSPLAN DP
korta trapphusenheter där varje kvarter delas in i flera huskropparna och volymer
med olika fasadmaterial och/eller uttryck. Gatorna ska ha en aktiv grön karaktär
där aktiva bottenvåningar, förgårdsmark, bjälklagsförskjutningar, entréer mm
skapar en varierad och levande miljö. Där kvarteret ligger mot gatan finns en
angiven förgårdsmarkszon där bebyggelse och förgårdsmarken ska samverka
för att bidra till den gröna gatukaraktären genom möjlighet till fasadgrönska, generösa balkonger och takterrasser med t ex plantering. Uteplatser mot gata ska
vara upphöjda och avgränsas av en mur eller häck.

Vy längs en stadsgata.
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URBAN MINDS

FOTO/BILD: ÅWL ARKITEKTER

FOTO/BILD: BRUNNBERG & FORSHED ARKITEKTKONTOR

I huvudsak sluten kvartersbebyggelse med en varierad och
grön fasadgestaltning. Kvarteren möter gatan med en grön
men tydligt offentlig karaktär i en varierad skala på upp till
6 våningar.

En varierad och grön gestaltning
med en smal förgårdsmark som ger
variation och liv åt gatan i form av
entréer, bänkar, murar, trappor, balkonger, burspråk och fasadgrönska.

FOTO/BILD: BRUNNBERG & FORSHED ARKITEKTKONTOR

Robust bottenvåning med
tydligt offentlig karaktär.
Högt sittande balkonger
och tydligt definierade
hörn.

En tillåtande och aktiv bottenvåning med smal varierad förgårdsmark och plats för bottenvåningens verksamhet att flytta ut på gatan
t ex i form av sittplatser.

Öppen aktiv bottenvåning utan slutna hörn. Vid bostad i hörn dras bottenvåningen in och ev uteplatser
från gatan med en tydlig gräns i form av exempelvis
en låg mur.

Täby Kommun | Kvalitetsprogrogram BN 2015/193.20 | 2017-02-27 rev 2017-11-20

53 (73)

3.2.4 Bebyggelse mot gröna slingan
(GATA 6)
Gröna slingan avgränsas av en tydlig gräns i form av kvartersbebyggelse och en
grön förgårdsmark kan skapas. Bebyggelsen utformas i nära relation till parkrummet och det gynnsamma läget utnyttjas med fördel till verksamhet kopplad till
parkrummet och/eller direktentréer från bostäderna.
Bebyggelsen ges en fri gestaltning och placering som ger en grön prägel i form
av t ex varierade typologier, uteplatser eller direktentréer. Bebyggelsen ska vara
spännande och variationsrik i t ex volymer, uttryck och placering mot gata.
En aktiv och öppen karaktär eftersträvas i bottenvåningen, framförallt i hörnlägen. Entréer till gårdar ska upplevas trygga och vara synliga från vistelserum.
Mindre lokaler, bostadsentréer, grön förgårdsmark, balkonger och boenderörelser ger förutsättningar för stadsliv och oväntade möten. Kvarteren kan även
inrymma förskola och centrumändamål.

FOTO/BILD: VIKTOR KJELLBERG/ DOUBLE ACTION

ILLUSTRATIONSPLAN DP
För att undvika slutna hörn kan bostäder i bottenvåningen med fördel dras TÄBY
in PARK
från
gata t ex i form av en uteplats. Uteplatser ska avgränsas på ett tydligt sätt från
gata exempelvis i form av en lägre mur.

Vy längs gröna slingan.
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URBAN MINDS

Öppen och aktiv karaktär i
bottenvåningen framförallt i
hörnlägen. Byggnader kan dras
in från gatulinjen och ge plats åt
uteplatser, uteservering etc.

FOTO/BILD: ÅWL ARKITEKTER

FOTO/BILD: VARG ARKITEKTER

Spännande och variationsrik miljö med
som kan variera i höjd, uttryck och linje
mot gata. Skala 3-5 våningar, varierande fasader och typologier.

FOTO/BILD: BRUNNBERG & FORSHED
ARKITEKTKONTOR

ARKITEMA ARCHITECTS

Tydlig kvartersbebyggelse mot parkrummet.
Direktentréer och ev portiker eller smala
släpp mellan byggnadsvolymerna skapar
rörelse och kontakt mellan de boende i kvarteren och parkrummet.

Varierad tillåtande fasadgestaltning med genrösa och
över gatumark högt sittande balkonger och burspråk.

Variation i bottenvåning i form av bostadskomplement bostadsentréer, förgårdsmark,
balkonger och boenderörelser. Uteplatser
tydligt avskilda från gata. I hörn kan bostäder med fördel dras in från gata i form av
en uteplats.
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3.2.5 Bebyggelse mot kvartersgator,
gångfartsområden och gågator
(GATA 4a-c, 7 och 16)
Kvartersgatorna ingår i det offentliga gatunätet men är också en del av den nära
boendemiljön, med en mer intim och småskalig utformning med de boende i
fokus. Bebyggelsen utgör en spännande och småskalig miljö som kan variera
i höjd, uttryck och linje mot gata med ett våningsantal på mellan tre och fem
våningar. Bebyggelsen kan med fördel ges en friare gestaltning och placering
där liv och höjdplacering mot gata, olika typologier och hushöjder blandas, t ex
stadsradhus. Bostadsentréer, uteplatser, balkonger och boenderörelser ger förutsättningar för stadsliv och granngemenskap. Kvarteren kan inrymma förskola
och centrumändamål.
En aktiv och öppen karaktär kopplad till gatans boende eftersträvas i bottenvåningen framförallt i bebyggelsens hörnlägen och vid kvartersenheterna. BebygTÄBY PARK ILLUSTRATIONSPLAN DP
gelsens gestaltning ges en lokal och småskalig prägel med intim rumslighet och
en aktiv men tydlig gräns mot gata t ex i form av uteplatser, stödmurar, trappor
och direktentréer. Entréer till gårdar ska upplevas trygga och vara synliga från
vistelserum. För att undvika slutna hörn kan bostäder i bottenvåningen med
fördel dras in från gata t ex i form av en uteplats. Uteplatser ska avgänsas på ett
tydligt sätt från gata exempelvis i form av en lägre mur.

170224

URBAN MINDS

FOTO/BILD: RKITEMA ARCHITECTS

FOTO/BILD: ERSEUS ARKITEKTER

Längs gatan kan en smal öppning/portik utföras mot gårdar som bildar en
gemensam kvartersenhet. Detta blir en för kvarteret gemensam mötesplats och
entré till gården som samlar bostadskomplement, sittplatser, lekytor, cykelförråd
à la ”cykelbutik”, uteplatser mm. För att bebyggelsen ska upplevas som en sammanhållen kvartersbebyggelse som framförallt samlar rörelser till det offentliga
rummet ska kvartersenheter inte placeras mitt för varandra över en gård.

Vy längs en kvartersgata samt invid en kvartersenhet.
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Spännande, småskalig och variationsrik
miljö med lokal särprägel t ex med varierande fasader och typologier.

I huvudsak sammanhållen kvartersbebyggelse i 3-5 våningar.

FOTO/BILD: BRUNNBERG & FORSHED
ARKITEKTKONTOR

FOTO/BILD: BRUNNBERG & FORSHED
ARKITEKTKONTOR

FOTO/BILD: RIPPELINO ARKITEKTER

Tillåtande och väl
gestaltade balkonger, burspråk
och uteplatser väl
avskilda från gata.

FOTO/BILD: BRUNNBERG & FORSHED
ARKITEKTKONTOR

FOTO/BILD: ERSEUS
ARKITEKTER

Fri bebyggelsezon i förgårdsmark mot
gata för varierad placering av fasadliv
med uteplatser och grön förgårdsmark
som uppmuntrar till sociala aktiviteter
och vistelse.

Variation i form av bostadsentréer, balkonger
och boenderörelser ger förutsättningar för
stadsliv. Aktiva bottenvåningar i form av bostadskomplement, uteplatser och direktentréer.

Smala öppningar/portiker mot gårdar bildar en kvartersenhet- en lokal gemensam
mötesplats och entré till gården som samlar
bostadskomplement, sittplatser, lekytor, cykelparkering mm och bidrar till känslan av gemenskap och trygghet. Belysning som skapar
trygghet och förstärker platsens identitet.
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4. KVARTERS- OCH BEBYGGELSEUTFORMNING
4.1 Bebyggelsens innehåll
För att skapa förutsättningar för en varierad miljö som gynnar stadsliv och
uppmuntrar till uppehåll och vistelse i stadens rum behövs såväl en varierad
upplevelse som ett varierat innehåll. En målsättning är därför att det ska ske
någon form av variation längs bottenvåningarna i form av antingen ändrat program/innehåll - exempelvis i form av lokaler och bostadskomplement - eller täta
bostadsentréer, varierad fasadgestaltning - exempelvis byte av material, fönstersättning, sockelhöjd, liv- och bjälklagsförskjutningar - varierad förgårdsmark,
uteplatser etc. En måttstock är att bebyggelsens uttryck och eller användning
ska variera minst var tionde meter med syfte att ge ett varierat och livfullt intryck
vid rörelse genom stadsdelen.

Öppen aktiv och omsorgsfullt gestaltad
bottenvåning.
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Principfigur bebyggelsens bottenvåningar.

Täta entréer och direktentreér.

FOTO/BILD: BERLINERBLOG

Varierat innehåll/program t ex i form av
lokaler, bostadskomplement etc.

VA
R

Livförskjutningar och burspråk och fasadgrönska

FOTO/BILD: RIPPELINO ARKITEKTER

FOTO/BILD: RIPPELINO ARKITEKTER

Varierat fasaduttryck och liv- bjälklagshöjd.

Varierad användning av förgårdsmark, möblering, plantering, låga socklar och trappor.
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Bostäder
Bostadsutbudet ska vara varierat både vad gäller byggnadstyper, storlekar och
upplåtelseformer.
För att maximera livet på gatan bör bostädernas huvudentréer alltid vara förlagda ut mot gatan. Direkta lägenhetsentréer prioriteras där det är möjligt. Entréer
och lokaler i framförallt hörnlägen får dras in från fasadliv.

Lokaler
Exempel på skyltning med frilagda bokstäver på fasad.

Förutom entréer till bostäder och verksamheter ska lokaler alternativt förskolor
prioriteras i flera av flerbostadshusens bottenvåningar för att bidrar till offentlighet och stadsliv. För att uppmuntra till detta är byggrätten för lokaler och förskola
inte medräknad i kvarterets exploateringsgrad. Lokaler placeras med fördel
i soliga klimatskyddade lägen och i lägen i bottenvåningar som utgör mindre
attraktiva bostadslägen, t ex i hörn mot trafikerade gator. För att skapa flexibilitet
över tid för olika kommersiella och publika verksamheter ska gatuplanet längs
stadsgatorna ges en förhöjd våningshöjd. Möjlighet finns till indrag i bottenvåning
vid framförallt entréer och vid lokaler.
Handeln och verksamheternas annonsering i det offentliga rummet är en del av
karaktären och upplevelsen av stadsmiljön. För att fasaderna ska framträda arkitektoniskt ska skyltar vara av frilagda bokstäver, målade direkt på fasaden eller
utstickande flaggskyltar. Skyltar, skärmtak och markiser ska begränsas i utbredning och höjdläge mot gata, torg, och park.

Parkering och garage
Bostadsparkering för boende ska inrymmas på kvartersmark. Besöksparkering
tillåts på gatorna i form av kanstensparkering, i den omfattning som är utrymmesmässigt möjlig. Om kantstensparkering saknas ska besöksparkering lösas
på kvartersmark. Cykelparkering inom kvartersmark ska vara lättillgänglig och
attraktiv för användare samt prioriteras före bilparkering. Cykelparkering ska
läggas nära entréer och trapphus samt rymma och utformas för olika typer av
cyklar. Parkering och cykelparkering beskrivs ytterligare i Hållbarhetsprogrammet för Täby park.

Principfigur skyltar, skärmtak
mm.

Principfigur skyltar, skärmtak mm.

Garagenedfart placeras företrädesvis längs nord-sydliga kvartersgator (GATA
5). I undantagsfall får infart placeras mot GATA 3, 4a och 4c. Grön resplan och
samutnyttjade garage ska utnyttjas där så är möjligt. Infart ska läggas så kort in
på gatan som möjligt i ett läge där de inte inskränker på bottenvåningens hörnutformning och endas undantagsvis invid kvartersenhet. Nerfarter till parkeringsgarage anpassas till gatuplanets geometri och skala. Garagenerfart ska placeras
inom byggnadsvolym. Eventuellt slutna fasader längs garageramp ska utformas
på ett tryggt och inbjudande vis med exempelvis konstnärlig utsmyckning eller
vegetation. Detta gäller framförallt om infarten är placerad invid en kvartersenhet. Garageportar och murar ska utföras med en omsorgsfull gestaltning som en
integrerad del av fasadgestaltningen med material av en hög kvalité.
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4.2 Bebyggelsens volymer och
placering

ARKITEMA ARCHITECTS

Bebyggelse med sammanhållet
kvartershörn, förhöjd bottenvåning och en skala på i huvudsak
6-7 våningar.

Kvarteren skapar tillsammans en stadsmässig sammanhållen struktur med en
högre och stadigare front med slutna kvarter mot Boulevarden, stadsgatorna,
torgen och stadsparken (GATA 1-3 och 8). Bebyggelsen mot kvartersgator och
grannskapsparker (GATA 4-7) kan placeras friare med en mer varierad och uppbruten struktur med lägre entrévåning, livförskjutningar, förgårdsmark, uteplatser
mm.

Volymer och placering mot Boulevarden, torg och stadsparken

Där Boulevarden byter vinkel och möter stadsgatorna samt i hörnet mot stadsparken möjliggörs en högre bebyggelseskala på åtta respektive tio våningar.
Bebyggelse mot torget invid Boulevarden och den norra delen av stadsparken
(GATA 2) ska uppföras i huvudsak sju våningar. Hörnet i korsningen mellan Boulevarden och stadsparken utgör ett visuellt landmärke som hjälper till att binda
ihop stadsrummen på ömse sidor om stadsparken. För att markera detta ska
hörnet markeras med en högre höjd på upp till tio våningar. Mot den södra delen
av stadsparken (GATA 8) förhåller sig fasaderna till mer intima stadsrum invid
parktorget samt den kuperade terrängen i parken och har därför en lägre skala
på fyra till sex våningar.

Principsektioner
gata
1-3
Principsektioner
gata
1-3

VOLYMER MOT BOULEVARDEN
• 6-7 våningar
• Högre bebyggelse, 8
våningar där Boulevarden
byter riktning invid TORG
• Översta våningen ges en
varierad gestaltning med
delvis indrag eller som
vindsvåning med sadeltak
• Bottenvåning minst 3,5
meter
• Balkonger/burspråk får
maximalt kraga ut 0,4 m
över allmän plats
FOTO/BILD: BERLINERBLOG

Bebyggelsen ska mot Boulevarden (GATA 1) vara reslig och representativ med
en bottenvåning som är minst 3,5 meter hög enligt v1 på plankarta. Bebyggelsen
ska uppföras i huvudsak sex till sju våningar. Översta våningen längs Boulevardens (GATA 1) södra sida kan med fördel utföras indragen eller utformas med
sluttande tak för att under så stor del av året som möjligt få ner direkt solljus på
Boulevardens bredare trottoarsida. Sadeltak, frontespiser, takkupor etcetera kan
på ett positivt sätt bidra till variationen utmed gatan.

Bottenvåning längs Boulevarden (GATA 1), torg (TORG) och den norra delen av
stadsparken (GATA 2) ska placeras i användningsgräns med integrerade stuprör
Boulevarden
(GATA
1) alt1)1 alt
södra
sidansidan
Boulevarden
(GATA
1) alt1)2alt 2
Boulevarden
(GATA
1 södra
Boulevarden
(GATA

NockhöjdNockhöjd

VariationVariation
ska skapas
skai skapas i
bottenvåningen
bottenvåningen
ungefär var
ungefär var
10:e m 10:e m

7v

7v

NockhöjdNockhöjd

6v

6v

Balkong Balkong
och burspråk
och burspråk
får kragafår
ut kraga
högst ut
0,4högst
m 0,4 m
över allmän
överplats
allmän plats

Balkong och
burspråk
Balkong
och burspråk
får kragafår
ut högst
m 0,4 m
kraga 0,4
ut högst
över allmän
överplats
allmän plats
v1
minst
3.5 m

v1
minst
3.5 m

Typsektion 1 Boulevardens södra sida (GATA 1)

6v

6v

Om fasadliv
in dras in
Om dras
fasadliv
från kvartersgräns
från kvartersgräns
kan djupare
balkonger
kan djupare balkonger
ordnas. ordnas.
p Bottenvåning
fasadliv fasadliv
p Bottenvåning
1
1
placeras placeras
max 0,25m
max 0,25m
från användningsgräns
från användningsgräns
mot gata.mot
Därutöver
får
gata. Därutöver
får
entréer och
lokaler
entréer
ochvara
lokaler vara
indragnaindragna

v1
minst
3,5 m

v1
minst
3,5 m

Typsektion 2 Boulevarden (GATA 1)

Stadsgata
2 2
Stadsgata
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7v

I huvudsak
6-7 våningingar
mot
I huvudsak
6-7 våningingar
mot
Boulevarden
(GATA 1)(GATA 1)
Boulevarden

I huvudssak
6-7 våningar
mot
I huvudssak
6-7 våningar
mot
Boulevarden
(GATA 1)(GATA 1)
Boulevarden

p Bottenvåning
fasadliv fasadliv
p Bottenvåning
1
1
placeras placeras
max 0,25m
max 0,25m
från användningsgräns
från användningsgräns
mot gata.mot
Därutöver
får
gata. Därutöver
får
entréer och
lokaler
entréer
ochvara
lokaler vara
indragnaindragna

7v

Stadsgata
3 3
Stadsgata
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NockhöjdNockhöjd

7v

7v

NockhöjdNockhöjd
till 7 våningar
mot
Upp till 7Upp
våningar
mot

6v

6v

Bottenvåningen placeras i liv
mot gata. Övrig fasad får dras in
för att ge plats åt djupare balkonger, fasadgrönska etc.

Principsektioner gata 1-3
mot gata alternativt max 25 cm från användningsgräns mot gata i enlighet med
VOLYMER MOT STADSPARKEN

p1 på plankartan (typsektion 1). Därutöver får entréer och lokaler vara indragna.
Övrig fasad får dras in för att exempelvis ge plats åt djupare balkonger (exempel typsektion 2). Bebyggelsen ska utföras med sammanhållna hörn mot övriga
• 6-7 våningar (4-6 mot
stadsparkens södra del)
gator. Hörnavskärning kan krävas i vissa lägen med hänsyn till sikt. Längs södra
delen av stadsparken (GATA 8) finns en angiven förgårds-markszon om en till
• Högre bebyggelsedel vid
syfte är att
skapa
och varierande grön miljö mot det
Boulevarden (GATA 1) alt 1 södra sidan två meter vars
Boulevarden
(GATA
1)en
altattraktiv
2
mötet med Boulevarden
lite intimare parkrummet (p3) (se typsektion 3 nedan).
• Bottenvåning minst 3,5
7v
meter

Nockhöjd

6v

Variation
ska skapas i
bottenvåningen
ungefär var
10:e m

• Balkonger/burspråk får
maximalt kraga ut 1,6 m
över allmän plats

I huvudssak 6-7 våningar mot
Boulevarden (GATA 1)
Balkong och burspråk
får kraga ut högst 0,4 m
över allmän plats
v1
minst
3.5 m

p Bottenvåning fasadliv
1
placeras max 0,25m
från användningsgräns
mot gata. Därutöver får
entréer och lokaler vara
indragna

Stadsgata 2

Nockhöjd

7v

Volymer och placering mot övriga stadsgator
Balkong och burspråk
får kraga ut högst 0,4 m
över allmän plats

6v

Mot övriga stadgator (GATA 3) ska bebyggelsen utföras i en varierande skala
kring fem-sex våningar samt avgränsas av en sammanhållen kvartersbebygI huvudsak 6-7 våningingar mot
Boulevarden
(GATA
1) grön och varierad förgårdsmark (se typsektion 3). Bebyggelsen
gelse
med
en
ska
placeras
i liv med gata enligt p1 på plankarta med undantag för entréer och
Om fasadliv dras in
från kvartersgräns
lokaler.
Hörnavskärning
kan krävas i vissa lägen med hänsyn till sikt. Längs reskan djupare balkonger
ordnas.
terande
del av kvarterets sida finns
en angiven förgårdsmarkszon om en till två
v1
minst
meter
varsfasadliv
syfte är att skapa en
attraktiv och varierande grön miljö (p3) och ge
p Bottenvåning
3,5 m
1
placeras max 0,25m
utrymme
för ev klätterväxter som kan bidra med fasadgrönska. Utöver denna får
från användningsgräns
mot gata. Därutöver får
entréer och dras
lokaler vara
entréer
in eller sticka ut. En öppen och aktiv karaktär eftersträvas i bottenindragna
våningen och förgårdsmark, framförallt i hörnlägen. För att undvika höga slutna
kvartershörn kan bostad i hörn av en bottenvåningen dras in från gata t ex i form
av en indragen balkong, låg mur eller en upphöjd uteplats i liv.
Stadsgata 3

Nockhöjd
7v

Bebyggelse med en förhöjd
Upp till 7 våningar mot
bottenvåning och en skala på
stadsparkens
norra del
(GATA
2) 7 våningar mot torg och
upp
till
norra delen av stadsparken.
Variation
ska skapas i
bottenvåningen
ungefär var
10:e m

VOLYMER MOT ÖVRIGA
STADSGATOR

p Bottenvåning
1
0,25 m från
användningsgräns. Entréer och
lokaler får vara
indragna

• 5-6 våningar

v1
minst
3.5 m

• Bottenvåning minst 3,5
Max
meter
1,8 m

Nockhöjd

6v

Eventue

5v

I huvudsak 5-6
våningar mot
Stadsgata (GATA 3)
Balkong och
burspråk får kraga
ut högst 1,6 m över
gata

Variation
ska skapas i
bottenvåningen
ungefär var
10:e m

p3 Bottenvåning
placeras 1-2 m
från användningsgräns

Lägsta
balkonghöjd
3.5 m ovan
gångbana
1-2 m

Typsektion 3 Stadsgata (GATA 3)

Öppet kvartershörn med bebyggelse
placerad i liv med gata.

och
placering
Boulevarden (GATA 1) alt 1 västra delen DP 2 !! Volymer
Boulevarden
(GATA
1) alt 2 mot
till DPkvartersgator
2 !!
v2 minst
2,5 m
nockhöjd

7v

v2 indragen översta
våning med minst 2,5 m
från fasadliv alt inredd
vind i sadeltak

6v

Bebyggelsen mot kvartersgatorna (GATA 4, 5, 7) ska utgöra en spännande och
småskalig
miljö. Planen anger en totalhöjd som inrymmer upp till ca fem vånockhöjd
7v
ningar men bebyggelsen kan med fördel variera i höjd med ett våningsantal på
balkong och burspråk
6v
får sticka uttre
högstoch
0.4 m fem våningar.
mellan
över gata

max 7 våningar mot
Boulevarden (GATA 1)
balkong och burspråk
får sticka utVarierad
högst 0.4 m
över gata

bebyggelse med 5-6
våningar mot stadsgatorna.

p bottenvåningens
1
fasadliv placeras i
användningsgräns
mot gata. Därutöver
får entréer och lokaler
vara indragna

och Gröna slingan

v1
minst
3.5 m

Bebyggelsens
max 7 våningingar mot mot kvartersgatorna ska avgränsas av en tydlig kvartersgräns i
Boulevarden (GATA 1)
form av kvartersbebyggelse och förgårdsmark. Bebyggelsen kan med fördel ges
enomfriare
placering
som ger en individuell och grön prägel i form av t ex uteplatfasadliv dras
in
från kvartersgräns
ser,
trappor
och direktentréer, där liv mot gata, olika typologier och hushöjder
kan djupare
balkonger
ordnas.

p1 bottenvåningens
fasadliv placeras i
användningsgräns
mot gata. Därutöver
får entréer och lokaler
Täby
Kommun
vara indragna

v1
minst
3.5 m
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Nockhöjd

Kvartersgator 4, 5, 7

Fasadliv

Nockhöjd

Variation
ska skapas i
bottenvåningen
ungefär var
10:e m
Lägsta balkonghöjd 3.5 m ovan
gångbana

3-5 våningar mot
Gröna slingan
(GATA 6)

Variation
ska skapas i
bottenvåningen
ungefär var
10:e m

Högsta höjd
sockel och mur
1,2 m
p2 Bottenvåningens fasadliv placeras max 3,5 m
från användningsgräns mot gata

3-5 våningar mot
kvartersgata
(GATA 4a-c, 5, 7)

Variation
ska skapas i
bottenvåningen
ungefär var
10:e m

Högsta höjd
sockel och mur
1,2 m

lägsta
balkonghöjd
4,7 m ovan
körbana

p2 Bottenvåningens fasadliv placeras max 3,5 m
från användningsgräns mot gata

0,25-3,5 m

Typsektion 4 Gröna slingan
(GATA 6)

Fasadliv

VOLYMER MOT GRÖNA
3-5 v
SLINGAN OCH KVARTERS3-5
våningar
mot
GATOR
Gröna slingan
Nockhöjd

Användningsgräns mot
3-5 v
gata

3-5 v

5v

Gröna slingan gata 6

(GATA 6)

•Högsta
3-5höjd
våningar
sockel och mur
1,2 m

Variation
ska skapas i
bottenvåningen
ungefär var
10:e m

• Förskola och lokaler
möjliga i gatuplan

Lägsta balkonghöjd 3.5 m ovan
gångbana

p2 Bottenvåningens fasadliv placeras max 3,5 m
från användningsgräns mot gata

0,25-3,5 m
• Kvartersenheter/portiker

0,25-3,5 m

Typsektion 5 kvartersgata
(GATA 4a-c, 5, 7)

Gata 8 mot stadsparken
blandas. Byggnads bottenvåning får placeras i användningsgräns mot gata eller
dras in max 3,5 meter från användningsgräns mot gata (p2). Gatan närmast
skoltomten (GATA 4a-c) och Gröna slingan Nockhöjd
(GATA 6) utgör kvartersgator med en
något mer offentlig prägel. Övriga kvartersgator (GATA 5 och 7) ges en mer lokal
utformning med en mer småskalig och individuell
utformning (se typsektion 4 och
4-6 våningar mot
stadsparken
5).
(GATA 8)

FOTO/BILD: RIPPELINO ARKITEKTER

Gröna slingan gata 6

f 1 högsta höjd
En öppen, varierad och aktiv grön karaktär eftersträvas
i bottenvåningen och
sockel och mur
1.2 m
förgårdsmark, framförallt i hörnlägen.
p4 förgårdsmark,
byggnad placeras
minst 1 m och max
2 m från användningsgräns

f 2 lägsta
balkonghöjd
3.5 m ovan gångbana

FOTO: FREDRIKLARSSONPHOTOGRAPHY (OWN WORK) [CC BY-SA 4.0 (HTTP://CREATIVE-

COMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0)], VIA WIKIMEDIA COMMONS [HÄMTAD 2017-02-13]

HCP-platser till skolan finns i gågatan. Korttidsparkering ska ske på gata 4,
ska delas med kortidsparkering för vårdboendet. Angöring för vårdboende,
och påstigning från bil, ska ske i direkt anslutning till vårdboendets huvudé som förläggs till gröna slingan. HCP-platser för vårboende ska lösas på
tersmark.

TES” 13 JUL 2016. ARCHDAILY. [HÄMTAD 2017-02-14]

Volymer och placering skola, förskola och vård

FOTO: : RAPHAËL CHIPAULT BELUS & HÉNOCQ ARCHITEC-

lägsta
alkonghöjd
5 m ovan gångbana

1-2 m

fasadliv

Kvarteren med skola, förskola och vård ska gestaltas med ett stadsmässigt
Mot kvartersgatorna kan olika
typologier och hushöjder blanuttryck där byggnadens fasader utgör en rumslig del av gatan och inordnar sig
das i en skala på mellan 3-5
i kvartersstrukturen. Bebyggelsen är lokaliserad med långsidor mot Gata 4b.
våningar.
a med idrottshall
Bebyggelsen
placeras
i
användningsgräns
mot
gata
med
genomgående
entréer
lbyggnaderna görs i fyra till fem våningar. Det är tre byggnader som ligger
ed gata 4 och stadsgatan. Den ena byggnaden bildar ett tydligt hörn mot
från gård till gata, där huvudentréerna lokaliseras mot gatan. Skalan anpassas
ningen mellan gata 4 och stadsgatan, och får sin huvudentré mot gågatan.
programmeras med skolbibliotek, matsal och kök, bild- och slöjdsalar och
till intilliggande kvarter och våningsantalet varierar
upp till fem
Mot
gemensamma funktioner som samutnyttjas, men som också kan nyttjas
Kvartersgator
4, våningar.
5 i DP2 (f1
istgata
för f2/3 mm)
1raxempelvis
ist
förföreningar
f2/3 imm)
grannskapet. Entrévåningar får en transparent karak4b utförs byggnaden med fördel med en indragen översta våning.
ör att bidra positivt till att aktivera gatulivet längs båda gatorna.

gnaden mot stadsgatan innehåller förskola och lokaler för de mindre barnan.
finns också korttidsparkeringen för att underlätta på- och avstigning. Byggen mot gata 4 programmeras för de ädre eleverna.

Skolbyggnaden får en lekfull
utformning och en varierad
fönstersättning.

Nockhöjd
Skolan bildar ett tydligt hörn mot korsningen mellan
Skolgatan och Stadsgatan,
3-5 v
5v
med
idrott
och
skola
i
samma
byggnad
och
huvudentré
mot Skolgatan. Förttshallen är en fullskalig hall utan läktare, den placeras som avslutande
ng i den gemensamma skolan
delen i hörnan.
Den ligger
med sinStadsgatan
huvudentré mot
ligger
utmed
ihop
med
en
skoldel.
Bygganden
för
vårdoch
3-5 våningar mot
sgatan. På kvällstid och helger kan idrottshallen användas av lokalförenkvartersgata
omsorgsboende är lokaliserad till kvarterets nordöstra
del och görs i tre till fyra
(GATA 4, 5)
Skolans bottenvåning utformas
transparent och öppen. Aktiviteter innomhus synliggörs mot
gatan.

f 1 högsta höjd
sockel och mur
1,2 m

lägsta balkonghöjd 3.5 m ovan
gångbna

p2 bottenvåning
3.5 m
max 3,5 m från
användningskvartersgräns
gräns (gata)
mot gata

lägsta balkonghöjd 3.5 m ovan
gångbna

ot kvarter 13 med skolbyggnaden sedd från gata 4. Området framför skolan utformas
gågata där fordonstrafik tar sig fram på de gåendes vilkor.

4)

Vybild av skolans hörn mellan Skolgatan
och Stadsgatan från väster.

BILAGA Utformning och gestaltning av byggnadskvarteren | Täby Park | 2017-06-15
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Mot kvartersgatorna kan bebyggelsen ges en friare placering
som ger en individuell och grön
prägel i form av t ex uteplatser,
trappor och direktentréer.

lägsta
balkonghöjd
4,7 m ovan
körbana

VOLYMER SKOLA OCH
FÖRSKOLA
• 3-6 våningar
• Gård i huvudsak lekyta (ej
parkering)

4.3 Bebyggelsens utseende och
utformning
Kvartersgränser ska i alla lägen göras visuellt tydliga eftersom de skiljer det
offentliga rummet från det privata. Området ges sådan variation i bebyggelsens
utformning så att stadsdelen inte kan uppfattas som ett enhetligt monotont
område. Det ska istället kunna ses som ett resultat av en successivt växande
stadsdel där byggnader får ta intryck av olika tider och exploatörer. Engagemang
från flera exploatörer och flera arkitekter är en viktig del i en sådan process. För
en variationsrik stadsmiljö ska varje huskropp utformas som enskilda individer.
Kvarteren delas in i flera huskropparna med olika fasadmaterial och uttryck.

FOTO/BILD: VARG ARKITEKTER

Fasader

FOTO: BRUNNBERG & FORSHED ARK

Fasad där de respektive fasadmaterialen inneboende
egenskaper har fått styra gestaltning. Kvarterets indelning
med olika trapphus förstärks
av livförskjutning och byte av
fasadmaterial/indelning.

Bebyggelsen ska ges en spännande och varierad fasadgestaltning med hög
kvalité på material, materialmöten detaljer etc. För att uppnå en variationsrik
och intressant stadsmiljö kan kvarteren med fördel delas in i ett flertal delar med
egen specifik karaktär. Till exempel kan kvarterens olika beståndsdelar och
trapphus gärna få avteckna sig i form av en trappning i höjd, uttryck, detaljeringsgrad, fasadmaterial, indrag, liv- eller bjälklagsförskjutningar som samspelar med
trapphusindelningen. Fasadindelning och fönstersättning ska göras utifrån fasadmaterialets inneboende egenskaper och inordna sig i byggnadens övergripande
volymindelning. Även en varierad takutformning t ex med indrag, sadeltak, kupor,
frontespiser, växthus etc kan bidra till variationen och förstärker karaktären i de
olika stadsrummen.
Fasaderna mot Boulevarden (GATA 1) ska vara stadiga med en offentlig prägel
med en varierad fasadgestaltning i gedigna material samt en färgsättning som
ger en tyngd åt bebyggelsen. Bottenvåning ska ges en omsorgsfull gestaltning i
robusta material.
Mot stadsparken och övriga stadsgator kan fasadgestaltningen vara mer varierad med olika fasaduttryck, material- och färgval, artikulerade livförskjutningar,
utstickande burspråk, balkonger mm.

En tydlig övergång mellan olika
putskulörer som förstärks genom stuprörsplacering i skarv.

Kvartersgatorna och Gröna slingan ska ges en mer intim utformning med de
boende i fokus. Bebyggelsen kan med fördel ges en friare gestaltning där olika
fasaduttryck, material- och färgval och typologier blandas.

Entréer och bottenvåningar
Bebyggelsens huvudentréer ska placeras mot allmän plats. Bostadsentréer
ska tydligt markeras i fasad och ges ett välkomnande och gediget uttryck med
material av hög kvalité. Huvudentréer ska ansluta till trottoar, entré och förgård
utan nivåskillnader. Ytor som behövs för att inrymma lutningar, skevningar,
trappor, ramper för att klara tillgänglighet vid entréer ska hanteras inom kvartersmark, exempelvis med indrag vid entréer. Dörrar får inte uppslagna nå ut utanför
kvartersmark, utan utförs inåtgående eller med indragen entré. Mot Boulevarden
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och stadsparken (GATA 1 och 2) ska bottenvåning mot gata vara minst 3,5 meter
(v1) för att ge goda förusättningar för lokalisering av lokaler. Entréer ges en omsorgsfull gestaltning med robusta material av hög kvalité.
Mot Gröna slingan ska det var fri höjd med minst 4,7 meter för att möjliggöra
framkomlighet för större fordon längs gångfartsområdena. Eventuell enkelsidig
soutterängvåning mot gröna slingan får inrymma bostäder. Här kan bostaden
med fördel utföras som en etage lägenhet med både direktingång från gatan och
en koppling till kvarterets gård på andra våningen.
Mot kvartersgator och i lägen som är mindre attraktiva för lokaler ska ändå en
öppen och aktiv karaktär eftersträvas i bottenvåningen, framförallt i hörnlägen
och invid kvartersenheter, t ex i form av bostadskomplement, cykelförråd à la
”cykelbutik”, uteplatser, direktentréer, förgårdsmark mm. För att undvika höga
slutna sockelvåningar i de inre stadsrummen ska högsta höjd mellan ovansida
av golvbjälklag på bottenvåning och gata vara 1,2 meter längs kvartersgator
(GATA 4-7) enligt f1 på plankartan (beräknat utifrån medelmarknivå vid fasad).

Portiker och kvartersenheter
Mot kvartersgatorna medges smala öppningar/portiker i kvarteren - så kallade
kvartersenheter - på max 3-10 meter (v3) mot gårdarna som skapar variation
och ljusinsläpp. För att koncentrera all rörelse till de allmänna stadsrummen
och inte inbjuda till genvägar över gårdarna bör kvartersenheterna inte placeras mitt emot varandra. Minst en kvartersenhet ska finnas inom kvarteret (v3)
dit kvarterets bostadsfunktioner, cykelrum, avfallshantering mm ska orienteras.
Kvartersenheter bildar kvarterets sociala nav - en platsbildning i miniatyr och
en välkomnande entré där grannar kan mötas. Kvartersenheterna ska ges en
omsorgsfull gestaltning och kan med fördel utformas med en individuell och avvikande karaktär och kan innehålla dagvattenhantering, sittplatser, aktivitetsytor t
ex för lek och umgänge mm i gränssnitt mot trottoaren. Detta ger en variation, liv
och orienterbarhet i gaturummet och skapar trygghet och en hemkänsla i kvarteren. Belysning kring kvartersenheten ska skapa trygghet och förstärka platsens
identitet.

Balkonger och burspråk
Balkonger och burspråk är en viktig komponent för ett bostadshus gestaltning
och påverkar också karaktären på gator och offentliga rum. Längs samtliga
gator ska balkonger ges en omsorgsfull gestaltning och målad undersida eller
med motsvarande behandling. Fri höjd över gångbana ska vara minst 3,5 meter
och utmed gågator, gångfartsgator samt Gröna slingan minst 4,7 meter över
körbana. Detta för att möjliggöra framkomlighet för större fordon. Detta påverkar
placeringen av balkonger, skärmar mm. Balkonger och burspråk mot gata och
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Entréer invid skola och förskola utformas med stor omsorg och signalerar
betydelsen av förskola i stadsdelen. Gemensamma och till viss del utåtriktade
verksamheter placeras med fördel ut mot gator.

Kvartersenheter bildar kvarterets
sociala nav och en välkomnande
entré där grannar kan mötas.

torg ska allmänt placeras på en lägsta höjd av minst 3,5 meter ovan mark. Om
balkonger utförs utstickande över gata bör gatans träds placering beaktas vid
placering av balkonger för att undvika konfliktsituationer i framtiden.
Balkongfronter ska utföras med en hög kvalité och mot gata antingen med
spjälor, helt genomsiktliga eller som en integrerad del av fasadgestaltningen (t ex
i samma material som resterande fasaden).

Principfigur balkonger Boulevarden (GATA 1).

Principfigur balkonger övriga
gator (GATA 2-8).

Längs Boulevarden (GATA 1) får balkonger och burspråk kraga ut maximalt 0,4
meter från fasadliv. Mot övriga gator får balkonger och burspråk kraga ut 1,6
meter över allmän platsmark. Om fasadlivet dras in från kvartersgräns en våning
upp kan djupare balkonger ordnas (se typsektion 2 på sid 60). Gestaltningen ska
då vara väl integrerad med övrig fasadgestaltning, t ex i form av att balkongräckena bildar en sammanbunden yttre fasad. Mot stadsparken, övriga stadsgator
och kvartersgator får balkonger placeras på en lägsta höjd av minst 3,5 meter
ovan gata. För att skapa en så varierad miljö som möjligt bör utstickande sammanbundna balkonger över flera våningsplan undvikas. Inglasning av balkonger
ska ske med profillös konstruktion, eller arbetas in i den övergripande volymen
och fasadgestaltningen. Inglasning eller motsvarande får ej uppföras i liv med
fasad på en indragen takvåning.
Gröna balkonger med inbyggd jordmån och bevattning eller med integrerad balkonglådor kan med fördel användas i stadsdelen för att stärka områdets gröna
karaktär framför allt längs områdets stadsgator.

Förgårdsmark, trappor och stödmurar
Överst: Exempel på principlösningar av balkonger
från Boulevardens grunda
eller inskjutna balkonger.
Underst: Exempel på
övriga gators mer tillåtande
balkonger där generös plats ges för odling
och med fördel inbyggd
jordmån eller integrerade
balkonglådor.

Längs kvarters- och stadsgator tillåts bygganderna att vara tillbakadragna för att
ge utrymme för uteplatser och planteringsytor. Planteringsytan möjliggör planteringar på kvartersmark för att skapa fasadgrönska, t ex i form av klätterväxter på
vajrar, balkongräcken etc.
Uteplats får anordnas mot GATA 3-8. Uteplatser mot gata ska avgränsas på ett
tydligt sätt, gärna med en grön prägel t ex i form av häck eller mur. Mot stadsgatorna ska avgränsningen se med en mer offentlig prägel. Socklar och murar mot
gata ska utföras av robusta material av hög kvalitet, t ex granit. Högsta murnivå
mot gata är 1,2 meter över trottoarnivå (beräknat utifrån medelmarknivån vid
fasad). Vid stora höjdskillnader beräknas detta utifrån en medelmarknivå vid
fasad för varje huskropp (trapphusenhet). Eventuella trappor ska ordnas inom
förgårdsmark.

Principbild för variation och placering av bebyggelse i bottenvåning. Arkitema Architects.
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Markmaterial invid kvartersenhet ska vara robusta och av hög kvalitet men kan
med fördel ges en avvikande karaktär. Marknivån ska ansluta till trottoar.
Övrig hårdgjord förgårdsmark t ex invid entréer eller cykelparkering etc ska nivå
ansluta i nivå till trottoar. Goda förusättningar ska skapas för lokal dagvattenhantering och plantering av träd på gårdar, t ex genom generösa plantringsbara
bjälklag. Se vidare i hållbarhetsprogram för Täby park.

Skolgård och förskolegård
Utformningen av förskolegård och skolgård ska göras med beaktande av leksäkerhet och förenklad drift utan att prioritera ned upplevelsevärdet.
För att förskolegården ska kunna uppfylla barnens behov av rörelse behövs
minst 40 kvadratmeter friyta per barn, med en sammanhängande yta om minst
2 000 kvadratmeter. I tät stadsbebyggelse finns exempel med mindre ytor på 20
kvadratmeter per barn. För att detta ska vara tillräckligt behöver förskolan ligga
nära en park och att gården i övrigt håller hög kvalitet. Kvaliten kan mätas med
en ”lekvärdesfaktor”, där nedanstående uppfylls:

Skolgård och förskolegård ska
ta tillvara läget mot naturkullen
för att skapa möjligheter för lek
och vistelse med varierad topografi och naturkontakt.

Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska ha tillgång till
skolgårdens upplevelser. Det gäller inte enbart förskole- och skolbarn utan även
personal och hämtande föräldrar.
Barnen behöver skydd mot för stark solstrålning. Stora träd ger ett gott skydd när
de har löv men barnen ska kunna vara i skuggan även den årstid då solen kan
vara stark men träden är avlövade.
Om befintlig naturmark kan bevaras finns inneboende variation och hållbarhet.
Gården bör vara indelad i zoner med olika typer av lekmiljöer. Delen närmast
förskolebyggnaden bör vara en trygg zon med möbler. Där kan barnen finna lugn
och ro eller ägna sig åt organiserad verksamhet. En del kan vara mer vildvuxen
och ge möjlighet till att hitta små enskilda vistelseplatser. En större del bör vara
mer öppen och erbjuda utrymme för rörelse och redskap för motorisk lek.
Förskoletomten i Täby park ska ta tillvara läget vid naturkullen och terrängens
höjder, och utformas så att minst hälften av gården har varierad topografi. Förskolegården ska ha ytor med naturlig vegetation eller planterad varierad vegetation som går att leka i.

Förskolebyggnaden och skolbyggnaden ska utformas för att
främja kontakten mellan ute och
inne.

Skolgården ska ha lekutrustning
motsvarande en medelstor lekplats.
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Det bör även finnas lekredskap som är integrerade i landskapet, och inte är
placerade inom inramade ytor för lek. Lekfunktioner eller tillräckliga ytor som ger
möjlighet till förståelse av omvärden som konstruktionslek och odling bör finnas.
Byggnadens utformning bör främja kontakt mellan inne och ute, exempelvis att
barnen kan uppleva naturkullen och grönska inifrån förskolebyggnaden. Skolgården bör innehålla lekutrustning motsvarande en medelstor lekplats med
inriktning på åldrarna 6-12 år. Gårdens utformningen ska vara föränderlig och
variationsrik. Skolgården ska ha stora träd som ger skugga. Det bör finnas gott
om möbler i grupper med bord, soffor och bänkar. För skolan är ett lämpligt riktvärde för storleken cirka 15 kvadratmeter friyta per elev.

Bostadsgårdar
Bostadsgårdarna inom stadsdelen är en viktig del av den helhet som utgör den
gröna strukturen i Täby park. För att gårdsmiljön ska upplevas trygg och användbar bör den utformas så att gårdsrummen är tydligt definierade mellan det
offentliga och det privata. Genom medvetna och naturliga materialval skapas ett
trivsamt vardagsrum på bostadsgården. Småbarnslek, sittmöjligheter, mötesplatser, trädgrönska, dagvattenhantering, blommor och gräsmattor är viktiga delar i
en upplevelserik gårdsmiljö.
Som ett verktyg i utformningen av gårdsmiljöer och grönska integrerat i bebyggelsen ska en grönytefaktor arbetas fram i projektet. Se vidare i hållbarhetsprogram för Täby park. De funktioner som faktorn skapar med hjälp av grönska och
hantering av dagvatten är att dämpa effekten av negativa klimatförändringar, att
tillföra sociala värden i gårdsmiljön och att gynna områdets biologiska mångfald.

Utemiljön ska vara utformad på
ett attraktivt sätt kan den locka
till att man vistas ute mer, vilket i
sin tur kan bidra till välmående.

Gårdarna ska utformas så att de innehåller en stor andel träd och grönska, bland
annat med inslag av fasadgrönska eller gröna tak. Rekommendationer säger att
ett planteringsdjup om minst en meter för träd och 0,8 för buskar/buskträd samt
sammanhängande växtbäddar bör tillämpas. En stor del av gårdsytan är underbyggd av garage, vilket ställer krav på gårdarnas bjälklagskonstruktioner. På
samtliga gårdar ska utrymme för småbarnslek anordnas. Även ytor för utomhusvistelse på själva byggnaden är av stor betydelse, exempelvis kan gröna takterrasser eller gemensamma balkongterrasser anläggas.
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Gård vid vårdboende
För att skapa en trygg och inkluderande miljö krävs extra omsorg om utformningen kring vårdboenden integrerade i stadsmiljön. Det finns goda riktlinjer för
utformningen i Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren, utgiven av myndigheten
för delaktighet. Utemiljön kring vård- och äldreboenden bör vara anpassade och
utformade för att underlätta utevistelserna för de boende. Även för människor
med stort vårdbehov kan utevistelse ingå i vardagslivet om utemiljön anpassas
och utformas utifrån de behov som de boende har av grönska och natur.
Kontakt med utemiljön kan också vara utsikten via fönster, vistelse på balkongen
eller vid entrén. Är utemiljön utformad på ett attraktivt sätt kan den locka till att
man vistas ute mer, vilket i sin tur kan bidra till välmående.

Gångvägar utformas lättframkomliga så att de personer som klarar av att ta sig
fram på egen hand kan göra det obehindrat. Gångarnas bredd bör vara 1,8 meter. På korta sträckor bör lutningen högst vara 1:20 (max tio meter) och annars
högst 1:50. Materialet i gången kan vara betongmarksten eller naturstenshällar
med gräng som inte blir hala på vintern. Om gården behöver inhägnas bör marken vid grindarna vara så plan som möjligt. Inhägnad är nödvändig om det finns
boende med demens. Sittplatser bör finnas på gården och vid entrén. Bredvid
bänkarna ska det finnas utrymme för rullator. Vid en uteplats måste det vara
tillräckligt med utrymme för att vända och ta sig fram till bord med rullstol.
Det bör finnas planteringar med ett varierat växtmaterial som stimulerar de
olika sinnena. Gångvägar och entréer bör ha en god belysning för att underlätta
orienterbarheten. Armaturer ska inte placeras på en nivå eller vara riktad så att
rullstolsburna personer blir bländade.

Bostadskomplement
Komplementbyggnad på gård inom bostadskvarteren får uppföras till en största
storlek av 40 kvadratmeter i en våning. Bostadskomplement (avfallshantering,
cykelrum/verkstad, gemensamhetslokal mm) - ska i första hand placeras i
byggnadernas entrévåning och samlas kring gemensamma kvartersenheter invid
kvartersgator (GATA 5), i andra hand placeras i separata byggnader på kvarterens gårdar. Där det är möjligt ska komplementbyggnader integreras i byggnadens bottenvåning eller kläs in med grönska på fasader och tak. Cykelrum
placeras med fördel i gatunivå invid kvartersenhet.
Komplementbyggnad (avfallshantering, cykelrum/verkstad, gemensamhetslokal,
växthus mm) på gård ska med fördel kläs in med grönska på fasader och tak
samt placeras och utformas för att spara så stora friytor som möjligt på gårdar
för plantering, lek, dagvattenhantering etc.
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Servicebyggnader med grönska
på fasad och tak

Avfallshantering ihop med
kvartersanhet med gemensamma
vistelseytor.

ARKITEMA ARCHITECTS

Taklandskap

FOTO: BRUNNBERG & FORSHED ARK

Då kvarterens gårdar har begränsat med utrymme och tillgång till sol kan bostadshusen med fördel kompletteras med gemensamma takterrasser för de boende. De tak som inte nyttjas för fastighetsgemensamma sociala funktioner som
exempelvis växthus, sportaktivitet osv kan med fördel bekläs med vegetation
eller nyttjas för energiproducerande ändamål. Se vidare i hållbarhetsprogram
för Täby park. Eventuella anläggningar för tillvaratagande av solenergi utformas
som arkitektoniskt integrerade delar av taket.

FOTO: BRUNNBERG & FORSHED ARK

Teknikrum ska generellt arbetas in i den övergripande volymen och fasadgestaltningen och utföras indragna från fasadliv. I de lägen där det krävs att teknikrum
görs som egen volym ska den ha ett nedtonat uttryck. Även övriga konstruktioner som uppförs i linje med tomtgräns mot gata på den översta våningen
(inglasningar mm) ska arbetas in i byggnadens gestaltning och inrymmas inom
den upplevda takfotslinjen mot gata.
I de fall övriga volymer på tak förekommer t ex växthus eller lokal för fastighetsgemensamma sociala funktioner ska dessa utföras indragna från fasadliv alternativt arbetas in i den övergripande volymen och fasadgestaltningen. Växthus på
tak får anordnas utöver angiven nockhöjd och byggrätt.

Principfigur för varierad takutformning med möjlighet till sadeltak, indrag, kupor, frontespiser
samt växthus mm. Möjlighet finns till att skapa gröna tak med energiproducerande ändamål
och där lägre takdelar kan ge plats för skyddade takträdgårdar.

ARKITEMA ARCHITECTS

Exempel på växthus på tak
inordnat i volym.

FOTO/BILD: VARG ARKITEKTER

ARKITEMA ARCHITECTS

Exempel på indrag, takkupor
och frontespiser som ger en
varierad och nerbruten takgestaltning.

Exempel på växthus indragna från fasadliv.
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4.4 Färgsättning och material
Bebyggelsen ska ges en vacker och varierad färgsättning i en mättad varm färgskala i material med struktur och som åldras vacker över tid. Färgsättningen ska
på ett tydligt sätt kopplas till valda fasadmaterial där material och färg samspelar
för att skapa en variation som förstärker byggnadernas volymer och karaktär.
Fasader ska ha hög kvalité på material, detaljer etc. Materialmöten mellan delar
utformas med omsorg.
Fasadmaterial och färgsättning bör vidare samordnas inom respektive stadsrum
och i närmast anslutande kvarter för att skapa ett tydligt men varierat uttryck i
respektive del av området. Olika färgskalor och material kan t ex förstärka stadsrummens och ev de olika grannskapens karaktär och identitet och variation.
Mot de större stadsrummen, Boulevarden och torgen ska fasadmaterialet vara
av hög kvalitet t ex i form av tegel, gedigna skivmaterial, karaktärsfull tjockputs
eller natursten. Kulörpaletten består av i huvudsak mättade, varma och mustiga
nyanser, gärna med en kontrastverkan med ljusare eller blankare fasader t ex i
beige eller ljusgrå som tvättar penseln och förstärker variationen.
Mot Stadparken kan färgskala med fördel vara varmare som en fin konstrast mot
parkens gröna väggar. Balkongpartier kan artikuleras och hjälpa till att skapa en
uttrycksfull och varierad fasadgestaltning.
Mot stadsgatorna ska färg och materialval samspela med livförskjutningar och
den smala förgårdsmarken och kan med fördel användas för att leda upp fasadgrönska t ex via spaljéer, balkongräcken mm.
Mot de småskaliga mer lokala stadsrummen, kvartersgatorna och gröna slingan
gäller småstadens kulör- och materialpalett med en stor variationsrikedom och
detaljeringsgrad. Kulörpaletten kan här tillåtas vara mer avvikande med starkare
och mer kulörta kulörter. Färgsättningen samordnas gatuvis. Mänskliga och
varma material som t ex trä och puts i kombination med klätterväxter, spaljéer
och individuella lösningar och detaljer.

Gedigna fasadmaterial och
mättade varma färgtoner mot de
större stadsrummen.

Småstadens kulör- och materialpalett med en stor variationsrikedom och detaljeringsgrad mot kvartersgator. Mänskliga och
varma material som t ex trä och puts i kombination med klätterväxter, spaljéer och individuella lösningar och detaljer.
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4.5 Belysning inom kvartersmark

FOTO/BILD: ÅWL ARKITEKTER

Vid utformning av belysning för kvartersmark är det viktigt att ha god kännedom
om hur belysningen för allmän platsmark planeras. Det handlar om att få en
skillnad i val av belysningsmaterial och i skala mellan det privata och publika.
Det handlar också om en balans i ljusnivå där de respektive delarna möts så att
man inte går från något väldigt mörkt till något väldigt ljust. Belysningen av t ex
entréer, portiker och balkonger har stor betydelse för upplevelsen av stadsbilden
och gaturummet varför de är delar som är viktiga att samordna. Dagsljus ska tas
tillvara i första hand och energieffektiv belysning väljas i störst möjliga mån.

FOTO/BILD: ÅWL ARKITEKTER

Som ett hjälpmedel vid projektering av belysning för kvartersmark finns en
checklista med punkter som man bör beakta i sin planering.

Entréer och Portiker
Stor omsorg ska läggas vid ljussättning av entréer och portiker.
Belysta ytor ska här eftersträvas och i sig luminanta armaturer undvikas. På
detta sätt skapas ljusa rum kring entréen/portiken. Genom att belysa ytor framhävs även de olika materialvalen och dess särart vilket stödjer identifikationen.
Ljuset ska vara av god kvalité, återge färger på ett naturligt sätt och att
färgtemperaturen är anpassad efter ytan den belyser.
Entréers ljus kan med fördel spilla ut på gatan vilket ytterligare verkar positivt för
orienterbarheten och skapar en rytm i gaturummet.
Ljusnivån kring en portik bör verka som en brygga mellan gatans ljusnivå och
kvarterets innergård. Vid placering av armaturer ska hänsyn tas till åtkomst vid
underhåll.

Ljussatta ytor skapar ljusa rum
kring entréer och portiker.

Vid kvartersenheten, en yta där bostadsgården möter gaturummet, kan belysningen utformas på ett sätt som blir identitetsskapande och vägledande för just
det kvarteret eller den portiken. Beroende på hur denna plats gestaltas kan ljus
antingen integreras i byggda element eller belysa platsen och dess möblering.
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Fasader
Fasadljussättning ska främst ske mot stadsfronten samt kring torg. Detta som
ett sätt att använda fasaden som en vägg i ett större rum. Viktigt är att fasaderna längs exempelvis torgets ena sida ses som en hel vägg och framhävs
på ett sammanhållet sätt. Detaljer kan lyftas fram, men omsorg bör läggas till
fördelningen av belysta detaljer för att hela rummet, torget skall vara i balans.
Eftersom det oftast är fasader till bostadshus är det viktigt att belysningen inte
blir störande in mot bostäderna, armaturer bör därför placeras på fasaden. En
ljussättning av ytor kring balkonger kan vara en del av en fasadbelysning.

Fasadljussättningen mot stadsfronten integreras om möjligt i
fasadutformningen.

Fasadljussättning skall främst ske mot stadsfronten, entrén vid Boulevarden och
fasaderna kring torgen . I figuren redvisas även angränsande detaljplan.

En väl planerad belysning kring en balkong tillför flera bra kvalitéer till stadsrummet i stort. Belysningen ska utformas så att ytorna som bildar rummet framträder
naturligt och att bländning från luminanta armaturer undviks.
Att ljussätta en byggnads balkonger kan vara ett sätt att ta fram byggnadens
identitet och stärka intrycket av en levande fasad även efter mörkrets inbrott. En
balkongbelysning kan ha en styrning som gör att den alltid går på när det blir
mörkt men att den boende har möjlighet att släcka.

FOTO/BILD: ANNA-KARIN AXELSSON

Balkonger och burspråk

En väl genomtänkt belysing av
balkonger och burspråk bildar
en ljus och varierande fasad.
Denna typ av fasadljussättning
annvänds med fördel mot
stadsparken.
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Bottenvåningar och lokaler
Ljus från lokaler i bottenvåningen kan på ett positivt sätt bidra till ett levande
intryck. Det är dock viktigt att undvika bländning, starkt ljus eller ljus med för
mycket rörelse. Skyltbelysning bör helst ske med integrerat ljus och relglerbar
ljusnivå då de kan bli väldigt intensiva.
Om lokaler som cykelrum, tvättstugor och återvinningsrum är i bottenplan kan de
med fördel ha en ljussättning som gör dem ljusa mot gatan eller bostadsgården.
Dessa lokaler behöver inte ha öppna genomsiktliga ytor men kan ha ytor som
släpper in och ut ljus.

Växtlighet lyfts med fördel fram
kring bottenvåningar och på
förgårdsmark. Ljus som spiller
ut på gatan från fastighetsmark
tillför ett levande intryck.

Förgårdsmark, trappor och stödmurar
Belysning av förgårdsmark ska vara väl avbländad och ljuset riktat mot valda
ytor inom förgårdsmarken. Gärna integrerat i konstruktioner och verka för att
lyfta fram exempelvis växtlighet. Belysta ytor skall här eftersträvas och i sig
luminanta armaturer undvikas.
Ljus som spiller ut på gatan från fastigheternas förgårdsmark tillför ett levande
intryck av gaturummet och bidrar till ökad trygghetskänsla.

FOTO/BILD: ÅWL ARKITEKTER

Bostadsgårdar
Belysningen av bostadsgårdar bör i sin karaktär skilja sig från belysning av
allmänplatsmark för att förtydliga vad som är privat och vad som är publikt. Det
handlar om att få en skillnad i val av belysningsmaterial och i skala mellan det
privata och publika. För allmänplatsmark används en ljuspunktshöjd från stolpar
på lägst 4,7 meter varför det kan vara lämpligt att på bostadsgårdar ha en
ljuspunktshöjd på högst 3,5-4m. Det handlar också om en balans i ljusnivå där
de respektive delarna möts så att man inte går från något väldigt mörkt till något
väldigt ljust.

Bostadsgårdens belysning skall
göra den tillgänglig och trygg
kvällstid. Gårdens gestaltning
skall förstärkas och skalan
hållas lägre än i de publika rummen.

Där gården syns genom t ex en portik är det bra att det finns ett ljussatt fondmotiv som blir synligt genom portiken. Ljussättningen av gården skall göra den
tillgänglig och trygg kvällstid. Gårdens gestaltning skall förstärkas med ljus och
luminanta och bländande armaturer undvikas.
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