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Bakgrund
Norr- och Södersätra växte under mitten av nit-
tonhundratalet fram som ett fritidshusområde. 
Med tiden fick områdena allt fler helårsboende. 
Utbyggnaden av Norrortsleden, innebar att ge-
nomfartstrafiken minskade på Frestavägen vilket 
gav förutsättningar för en sammanhållen ut-
veckling av området kring Väsjön. Väsjön utgör 
ett stadsutvecklingsområde där 2800 bostäder 
planeras. 

Området nordväst om Frestavägen har ansetts 
lämpligt för verksamheter, då det är utsatt från 
buller från Norrortsleden. Det finns idag en stor 
efterfrågan på mark för verksamheter.

Planområdets läge samt syfte 
Planområdet är beläget mellan Frestavägen och  
Norrortsleden i norra delen av Väsjöområdet, 
angränsande till Upplands Väsbys kommun. 
Planområdet, omfattar del av fastigheten Törn-
skogen 3:2.  

Förutom att möjliggöra en utveckling av mindre 
verksamheter i område mellan Frestavägen och 
Norrortsleden syftar planen även till att säker-
ställa de ekologiska spridningssambanden via 
befintlig vägport under Norrortsleden. 

Beskrivning av området
Planområdet är kuperat med skogklädda berg-
knallar i sydväst-nordost och en låg höjdrygg 
mot Frestavägen. Mitt i området finns en av-
grusad yta som användes som etableringsområde 
vid byggande av Norrortsleden. I planområdets 
nordvästra del mot Norrortsleden har massor 
lagts upp då Norrortsleden byggdes.

Gräns för Törnskogens naturreservat går längs 
Norrortsledens norra sida. 

Området är idag bullerstört från Norrortsleden. 
Störningen är dock begränsad p g a de topogra-
fiska förhållanden då marken i stora delar ligger 
högre än leden.

Gestaltningsprogrammets syfte och 
mål 
Ett gestaltningsprogram är ett hjälpmedel för att 
styra utformningen av den yttre miljön. Detta 
gestaltningsprogram är kopplat till detaljplan för 
Norrsätra verksamhetsområde i Sollentuna kom-
mun. 

Gestaltningsprogrammet syftar till att förtydliga 
och säkerställa kvaliteter i gestaltningen av byggna-
der och gator, samt att samordna intressen mellan 
framtida fastighetsägare och kommunen. Det ska 
underlätta för alla involverade att förstå planens 
intentioner vad gäller karaktär och kvalitet i pro-
jektering, byggande och förvaltning. 

Förutsättningar : Gröna stråk, strandskydd och vegetation

Planområdets läge
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Överordnad struktur- och gestaltningsidé

Entré till Väsjön och Sollentuna

Verksamhetsområdet kommer att utgöra en entré till Sollentuna 
från Upplands Väsby och Täby. Sydväst och sydöst om verk-
samhetsområdet planeras för bostäder.  Frestavägen byggs om 
till en stadsgata och bebyggelsen vänder sig mot gatan. 
Trafi k och stråk

Två in- och utfarter anordnas i området och en gatustruktur 
med en ”inre” och ”yttre” slinga anläggs. Gatan placeras så att 
ändamålsenliga djup på tomterna skapas för verksamheter. Ett 
stråk för gående leder genom området mot Grönanvägen för 
vidare passage mot Törnskogens naturreservat.

Inom planområdet planeras en ändhållplats för busstrafi ken. 
Busshållplatsen placeras på den inre gatan, så att bussen ges en 
gen sträckning i området.
Gröna stråk bevaras

Bebyggelsen inom området omgärdas av naturmark och planen 
omfattar även en stor del naturmark, utifrån syftet att bevara 
det ekologiska spridningssambandet norr om verksamhets-  
området, samt som övergångszom till planerade bostäder i 
sydväst. 

I delar av området planeras större förändringar av marknivåer-
na, för att skapa större ytor för verksamheter. I de sydvästra och 
norra delarna innebär planförslaget att marken sänks med upp 
till 11 meter, genom att de befi ntliga bergspartierna sprängs och 
schaktas bort. Detta innebär att exponeringen av området mot 
Törnskogens naturreservat blir mindre.  
Bebyggelsekaraktär

Området angränsar till kulturlandskapet vid Fjäturen. Verk-
samheternas bebyggelsevolymer, färgsättning och material tar 
avstamp i utformningen av kulturlandskapets traditionella eko-
nomibyggnader. 

Övergripande struktur

Natur och stråk

Stadsgata

Kvarter

Topografi 

Bebyggelskaraktär

s t a d 

l a n d
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Allmänna platser

Gatumark

Gatusektioner

Industrigatan utförs med körbana och täckdiken 
på ömse sidor. På täckdikena planteras gräs. 

Längs den inre slingan anordnas gångbana och träd 
planteras. Täckdiken förläggs intill trädzonen.  Kant-
stöd i granit avgränsar körbana från gångbana.

Frestavägen anordnas med gång- och enkelriktad cy-
kelbana på vardera sida om körbanan. På den ena si-
dan, inom den här delen av Frestavägen, på den norra 
sidan, anordnas kantstensparkering. Inom samma zon 
planteras träd. Plats för två parkerade bilar anordnas 
mellan två träd.

Gatuträd 

Gatuträd behöver vara kraftfulla och kunna beskäras 
och stammas upp för att klara påfrestningar från buss- 
och lastbilstrafi k. För att skapa en rumslighet i områ-
det ska gatuträden vid plantering ha ett stamomfång 
om 20-25 cm. Lämpliga trädarter är lind, ask eller 
rödek. Arterna som köps in ska vara anpassade för 
industri- och gatumiljöer.  För Frestavägen ska bred-
kroniga större träd med god säsongsvariation väljas, 
förslagsvis lönn - Acer platanoides (enligt Kvalitets-
program för Väsjöområdet, 2010-09-14, Dnr 200814 
KS.203).

Belysning

Belysningsstolpar ska vara svartmålade. Utmed den 
inre slingan i området sätts en dubbelarmad armatur 
upp, medan enkelarmad beysningsstolpe används i 
den yttre slingan i området. 

Exempel på gatuträd: Lind

armatur

Exempel på belysningsstolpe Exempel på armatur

Gatusektion industrigata

Gatusektion industrigata med   
träd och gångbana

Gatusektion Frestavägen
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Naturmark

Allmänt 

Den större delen av den mark som ingår i planområ-
det och betecknas som naturmark bevaras oförändrad. 
Inom de zoner där markens höjd ändras och spräng-
ningar sker kommer nya skogsbryn att friställas. Inom 
dessa nya bryn kan gallring behöva ske för att skapa 
ett mer varierat och hållbart skogsbryn. 

Två nya stigar anläggs inom området, dels mot Grö-
nanvägen och dels mot väster och bostäderna som 
planeras där. Stigarna föreslås beläggas med grus och 
dragningarna anpassas efter de topografiska förutsätt-
ningarna. En bro för gående över Kohlstaån behöver 
anordnas.

Ett befinligt kärr är beläget sydväst om verksamhets-
området. För att bibehålla nuvarande vattennivå ska 
utlopp från kärret göras antingen mot norr, d v s ledas 
i kanten av verksamhetsområdet, alternativt mot sö-
der så att vattnet tillförs Snuggabäcken.

Dagvatten - damm och dike

Nordväst om området anläggs en dagvattendamm 
i en naturlig svacka. Dammens placering intill 
Norrortsleden innebär att den kommer att vara synlig 
för bilister. Kring dammen planteras buskar och lägre 
vegetation för att ge en trevlig inramning till dam-
men och för att gynna den biologiska mångfalden. 
Dagvattendammen ska anordnas med flacka kanter av 
säkerhetsskäl. Parallellt med gångvägen mot Grönan-
vägen anordnas ett utgrävt dike för dagvattten som 
ansluter till Kohlstaån. 

Vegetation på vallar och träd intill gata

Jordvallar föreslås intill Frestavägengränsen mot Upp-
lands Väsby samt norr om det befintliga kärret. På 
dessa ska en brynplantering med buskskikt och träd 
ske. Arter väljs efter de som förekommer på platsen. 

Intill de tekniska anläggningarna i zonen i väster ska 
träd plateras för att rama in dessa och ge ett grön-
skande möte med gatan. Som trädslag kan med fördel 
ett blommande träd väljas, exempelvis körsbär.

Körsbärsträd föreslås rama in tekniska anläggningar

Exempel dagvattendamm med flacka kanter

Exempel grusbelagd skogsstig

Illustrationsplan naturmark
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Kvartersmark 

Bebyggelsens volymer

Förankring i kulturlandskapets ekonomibyggnader

Norrsätra verksamhetsområde är beläget intill 
angränsande kulturlandskap kring Fjäturen 
och kommer utgöra mötet med Väsjöns stads-
bebyggelse. Bebyggelsen föreslås karaktärs-          
mässigt utgöra en brygga mellan landsbygd och 
stad. Volymerna förelås hämta inspiration i det 
svenska kulturlandskapets ekonomibyggnader. 
Dessa har en liknande skala som verksamhets-
bebyggelse och kännetecknas av enkla volymer. 
På så sätt harmonierar bebyggelsen med det 
omgivande kulturlandskapet och visar på en 
förankring till platsen. 

Välgestaltad bebyggelse mot Frestavägen

Frestavägen utgör en entré till Väsjön och Sol-
lentuna kommun. Bebyggelsen ska vända sig 
mot Frestavägen och placeras inom 2-3 meter 
från gräns mot gata. Bebyggelsen ska delas upp 
i minst två byggnadskroppar som kan förbindas 
med länkar i en våning. Intentionen bör dock 
vara att bebyggelsen delas upp i fler huskrop-
par än så för att motverka storskaligheten. Ev. 
länkar mellan husen vara indragna 2 meter från 
fasadlivet mot gatan. Varje byggnadskropp ska 
ha en entré mot gatan.

Fasaderna mot Frestavägen ska vara i trä eller 
tegel och ska ges en omsorgsfull utformning 

Harmonierande taklandskap

Tak utförs som flacka sadeltak eller förskjut-
na pulpettak, med en minsta lutning om 
10 grader. På så sätt fås ett harmonierande 
taklandskap, som stämmer överens med 
förankringen i kulturlandskapets byggnader, 
där taken är synliga. 

Platta tak tillåts ej då dessa bryter mot den-
na utgångspunkt. 

Bebyggelsens höjder

Byggnadernas höjder varieras inom områ-
det. Mot Norrortsleden och i kvarteret när-
mast Upplands Väsby medges något lägre 
höjder, då dessa områden är mer känsliga ur 
landskapsbildshänseende. 

Ladan är en kulturhistorisk ekonomibyggnad

Exempel på modern industribyggnad med 
traditionella influenser, Vattenfabriken , Falun

Exempel på modern industribyggnad med 
målade träfasader, Södermalms Trä, Årsta

Exempel på förskjutet pulpettak

Exempel industribyggnad med sadeltak   
Industrihotell, Ängelholm

Exempel förskjutet sadeltak           
Vattenfabriken , Falun

Exempel industribyggnad med sadeltak   
Kastrup
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Bebyggelsens gestaltning

Färgsättning

Byggnadsvolymer, detaljer och tak ges en traditionell färgskala, utifrån 
falufärger i dova kulörer. Falufärgerna har historiskt sett använts på 
träfasader, men kulörerna fungerar också bra på andra material.

Färgsättningen av bebyggelsen ska väljas utifrån den palett som presen-
teras nedan. För byggnadsvolymernas fasader finns tre grundfärger - 
svart, grått och rött. För tak används två grundfärger - svart eller grått. 
Om tak förses med sedum eller liknande får dock denna föreskrivna 
takfärg frångås. Detaljer som dörrar, fönsterkarmar etc kan väljas i sex 
komplementfärger. Färgerna kan varieras i ett stort antal sammansätt-
ningar, vilket ger en variation inom området men skapar en harmoni-
serad färgsättning.

Tre grundfärger för byggnadsvolymernas fasader

Sex komplementfärger för detaljer

Två grundfärger för tak

Exempel på kombinationsmöjligheter av grund-, komplement-och 

Fasad- och takmaterial

Bebyggelsen kan utföras i flera olika fasadmaterial om dessa anknyter till 
områdets färgsättning. Byggnader längs Frestavägen får fasader i trä eller 
tegel. Inom området kan större byggnadsvolymer ges fasader av plåt eller 
prefabricerade element klädda i skivmaterial. Mindre kontorsdelar kan 
med fördel utföras i trä eller tegel. 

Skyltar 

Mot Frestavägen ska skyltar utföras med fristående bokstäver och figurer 
och får inte placeras över taklisthöjd. 

Generellt i området får inte bildväxlande skyltar anordnas och placering 
och utformning ska ske med hänsyn till trafiksäkerhet och landskapsbild. 

Svart

NCS - S 8500-N

Grå

NCS - S 8000-N

Röd

NCS - S 5040-Y80R

Svart

NCS - S 8500-N

Grå

NCS - S 8000-N

Exempel på träfasad målad i grå slamfärg   
Dressyrhall för polishundar, Rosersberg

Exempel på svart plåtfasad

Exempel på träfasad målad i grå slamfärg         
Skylt med fristående bokstäver och figurer    
Stinsen Arena, Nässjö

Exempel på träfasad målad i röd färg                 
Skylt med fristående bokstäver och figurer  
Södermalms Trä, Årsta
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Illustration - vy vid Frestavägen
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Utformning av stängsel, plank, 
stödmurar och grönytor

Stängsel

Stängsel används inom verksamhetsområdet för 
skydd och avgränsning. Vid branter ska skydds-
stängsel sättas upp. Dessa ska vara av typen 
montagestängsel och vara grå. 

Plank

Plank kan användas som visuell inramning eller 
avskärmning. Plank får dock inte möta gatan 
längs mer än 30 % av fastighetsgränsen mot 
gatan för att inte ge en otrygg miljö för gående 
på gatan. Plank får uppföras till en höjd av 2 
meter. Plank ska utföras i trä och målas enligt 
övrig färgsättning. För att skapa variation kan de 
utföras täta eller som raster och för att unvika 
vandalisering bör de ej göras släta. 

Stödmurar 

Stödmurar mot Frestavägen ska uföras med 
granitbeklädnad alternativt som blockstensmur. 
Stödmurar mot gatan får vara högst en meter 
höga.

Vegetation och markmaterial 

Inom kvartersmarken är det positivt om träd 
planteras i entrézoner samt närmast gatan. Ytor 
som ej behöver vara hårdgjorda kan med fördel 
besås med gräs eller planteras med marktäckare, 
buskar, klätterväxter eller liknande. 

Sprängningsmetoder
Sprängkanterna kommer att bli påtagliga 
inom delar av området. Så kallad skonsam 
sprängning ska användas i de delar som 
exponeras mot gatan. Detta ger resterande 
berg ett så naturligt utseende som möjligt, 
förhindrar omfattande utfällningar av berget 
och ger relativt regelbundna kanter. För de 
större sprängningarna inne i området, som 
inte är lika exponerade kan även spräng-
ningar med tätsöm utföras. 

Utformning av tekniska anlägg-
ningar
Inom området finns tekniska anläggningar 
i form av pumphus, transformatorstation, 
återvinningsstation och bodar för mobil-
mastens funktion. En rastlokal för buss-
trafikens personal möjliggörs också intill 
busshållplatsen. 

Pumphus och transformatorstationer ut-
förs enligt Sollentunas energis standard. 
Dessa har en färgsättning som väl stämmer 
in med övrig färgsättning för bebyggelsen. 
Även rastlokalen, bodar intill mobilmast 
samt plank vid återvinningsstationen ges en 
färgsättning enligt grundtonerna redovisade 
i gestaltningsprogrammet. De utförs lämpli-
gen i målat trä. 

Exempel  på grått montagestängsel

Exempel på plank utfört som raster, 
målat i svart slamfärg

Exempel  på plank målat i röd 
slamfärg

Exempel pumphus uppfört i rödmålat 
träfasad

Exempel transformatorstation uppfört enligt 
Sollentuna Energis standard

Exempel på skonsam sprängning


