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KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE

Detta kvalitetsprogram ska gälla som planeringsunderlag vid framtagande av
detaljerade program, systemhandlingar och skötselprogram för allmänna ytor,
anslutande kvartersmark och natur- och parkmarksytor i och kring den planerade
bebyggelsen i Väsjöområdet.  
Programmet tydliggör den form, karaktär, skala och kvalitet i den byggda miljön
som efterfrågas. Programmet motiverar också detaljplanernas bestämmelser.
Valda referensmiljöer samt exempel visar på lösningar och idéer och är valda för
att vara inspirerande. Programmet skall också lägga en grund för god livstidekonomi på anläggningarna.
Kvalitetsprogrammet skall vara ett levande dokument som kommer att revideras
allteftersom nya plandelar detaljplaneläggs och allteftersom detaljplanen genomförs. Programmet skall ligga till grund för överenskommelser om gestaltning
och utveckling av Väsjöområdet mellan kommunen och blivande exploatörer.
Programmet skall ge stöd för bygglovhantering och vidare projektering. Kvalitetsprogrammet utgör därmed underlag och stöd vid detaljplanernas genomförande.
Programmet blir ett verktyg för att kunna utveckla ett attraktivt, nytt område i
Sollentuna.
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AKTUELLT OMRÅDE OCH BAKGRUND

Orientering
Med Väsjöområdet menas hela det område som kommer att omfattas av samtliga planerade detaljplaner för Väsjöområdet.
Centralt i området ligger Väsjöbacken som är en av Storstockholms mest populära skidbackar. Verksamheten kring Väsjöbacken kommer att behållas med
förutsättningar för en god utveckling.
Området definieras i väster av höjdryggen och kraftledningsgatan mot den lilla
sjön Snuggan. I öster gränsar området mot sjön Fjäturen och Rösjöns friluftsområde. I söder ansluter området mot Edsbergs tätortsområde. Norrut ges avgränsningen i princip av Sollentunas kommungräns mot Upplands Väsby.
Bakgrund
Motiv med utbyggnaden av Väsjöområdet är att:
-          vattenförsörjningen och avloppshanteringen och därmed mark- och
vattenmiljön långsiktigt ska säkras genom en utbyggnad av kommunalt
vatten- och avlopp
-          kommunens bostadsförsörjning långsiktigt ska säkras genom att
tillgänglig mark utnyttjas effektivt
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Planering och utbyggnad ska ske i enlighet med de övergripande riktlinjer
som redovisas i kommunens översiktsplan.
En tätare bebyggelse gynnar en utveckling som är långsiktigt hållbar. Utvecklingen av Väsjöområdet ska leda till att marken runt Väsjön utnyttjas effektivt.
Bebyggelsen norr om den befintliga flerbostadshusbebyggelsen i Edsberg
upp mot Väsjön skapar en länk mellan förtätningen av villamiljöerna i norr och
i Edsbergs centrum.
Utvecklingen går mot att gränserna mellan den bebyggda och den obebyggda
delen av kommunen blir allt fastare och den framtida bebyggelseutvecklingen
kommer att ske genom förtätning. Förtätningen till stadsmässig karaktär ska
ske i anslutning till befintliga centra. Även långsiktigt ska den övergripande
karaktären av villasamhälle bevaras i övriga delar

kontor och andra verksamheter, skola, förskola, serviceboende, idrottsverksamhet, boulebana, lekplatser, konst, ateljéer etc ska utgöra naturliga mötesplatser för de boende i området. Intryck och innehåll ska ge hemkänsla,
hemtillhörighet och trygghet. Området skall erbjuda god tillgänglighet för
rörelsehindrade.
Huvudgatorna får väsentligt ökad trygghet genom att bostäder blandas med
verksamheter. Fler lokala målpunkter av olika slag bidrar till ökad integration
på ett naturligt sätt.
Förebilder /referensmiljöer visas och beskrivs successivt i detta material.
Övergripande rumsliga ledord för hela Väsjöområdet: öppenhet, utsikt, ljus,
vatten, grönska.

Huvudändamålet med Väsjöområdet är bostäder med inslag av handel,
utbildning och småskaliga verksamheter. Området ska skapa underlag för god
service, trygghet, miljövänlig energiförbrukning och bra kollektivtrafik. Detta
kommer utgöra grunden för en levande miljö. Det goda tillgången till vatten
och fin natur profilerar ytterligare Väsjöområdet.
Blandningen av funktioner i de delar som har flerbostadsskala är viktig för att
skapa en attraktiv stadsmiljö. Monofunktionella områden, t. ex. bostadsområden eller arbetsområden eftersträvas inte.

3	

VISION, ANALYS OCH FÖREBILDER

Sollentunas politiska mål ligger till grund för gestaltningens uttryck. Både i
fråga om bevarande och säkerställande av villastadens kvalitéer, och i utvecklingen av Väsjöstaden. De övergripande gestaltningsmålen är: God bebyggd
miljö, som i fysisk form ger uttryck för de politiska målen.
Väsjöstaden har förutsättningar att bli något unikt i svensk stadsutveckling.
Idén om Väsjöstadens uttryck är den småskaliga, variationsrika, gröna och
luftiga stadsmiljön.
Sollentunas ambition, att vara ledande i landet som småföretagarvänlig kommun uttrycks och genomförs längs stadsdelens huvudgator. Mindre företag
och verksamheter av vitt skilda slag ges möjligheter att etablera sig i markplanet. Lägen väljs som är bra ur kommersiell synpunkt, men sämre eller
omöjliga ur bostadssynpunkt. På sikt skapas en stadsdel med gatuliv längs
huvudgatorna en stor del av dygnet. Kantstensparkeringar blir till nytta för
företagandets kunder dagtid, och för boendet nattetid.
Utformningen av stadsrummet skall stödja ett rikt socialt liv. Ambitionen är
att mötesplatser skapas för alla åldrar. Restauranger, uteserveringar, affärer,

Exempel på referensmiljöer - Kv Tackan samt stadsförnyelsen utmed Sollentunavägen i Sollentuna
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LANDSKAPETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Landskapsrummet i Väsjön består av mjuka bergsformationer med mellanliggande dalgångar. Sjöarna med anslutande vattendrag är samlande punkter i detta
dallandskap. Stora naturkvaliteer och rekreationsförutsättningar kommer finnas
inom och i anslutning till de förtätade och planerade bostadsområdena. Vegetationen / skogsmarken finns i former från hällmarkstallskog till fuktiga strandzoner
utmed sjöarna med dominans av pil och al. Mot området gränsar naturreservaten
Törnskogen och Rösjöskogen.
Klimatet är gynnsamt, speciellt i sydvända skyddade sluttningar.

Ortofoto med inlagd plangräns för hela Väsjöområdet.
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PLANOMRÅDET

Kvalitetssprogrammet ska vara ett aktivt dokument som successivt bearbetas.
Allteftersom planskedena fortskrider och nya detaljplaner aktualiseras, kompletteras och bearbetas kvalitetsprogrammet.
Programmet i nuvarande skick 2010-09-14 avser detaljplaneområdena del 1 och
del 2. Del 1 med benämningen Södersätra och Kastellgården omfattar Södersätra, delar av Norrsätra och området kring Kastellgården. Del 2 omfattar det som
kallas Väsjön Mellersta.



Vy öster ut, mot Väsjön. (illustration Björn Malmström, HMXW)
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De planerade detaljplaneområdena, illustration ska uppdateras.
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BEBYGGELSENS SKALA

FLERBOSTADSHUS
Väsjöområdets flerbostadshus bildar med Edsberg en tätortsdel som på ett tydligt
sätt ansluter till omkringliggande befintlig och planerad villabebyggelse. Den
övergripande karaktären skall vara variationsrik och småskalig. Det nya kvarters
mönstret ligger mjukt anpassat i dalgången med en jämn bebyggelseskala så
nya sammanbundna landskapslinjer bildas.
Kring områden där mer aktiviteter och rörelse förväntas eller efterfrågas låter
man bebyggelsen bli lite högre och stadsrummen lite tydligare.
Till övervägande delen är bebyggelsen 4 våningar där den fjärde våningen är något indragen från gatan eller sjösidan. Utmed huvudgatorna i området tillkommer
en våning. Utmed huvudgata och centrala platser planläggs för verksamheter i
bottenvåning. I det smalare bebyggelseområdet mellan Väsjön och Frestavägen  
är byggnaderna 3 våningar där den tredje våningen är något indragen från gatan
eller sjösidan. Den relativt låga våningshöjden här gör att bakomliggande planerad bebyggelse kan ha goda förutsättningar att erbjuda utsikt över sjön.

VÄSJÖN

Exempel på referensmiljö Småstaden Sundbyberg

Flygperspektiv blickande mot Edsberg. (illustration Björn Malmström, HMXW)
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Referensmiljö Sverige

Väsjöstaden

SMÅHUS
Detaljplaneområde 1 omfattar Södersätra, delar av Norrsätra och området kring
Kastellgården.
Målsättning för Södersätra såväl som för kvartersbebyggelsen är att möjliggöra
en tätare bebyggelsestruktur. För Södersätra innebär detta en tätare villabebyggelse som en villastad med stor variationsrikedom.
Flerbostadsområdenas kvartersformer trappas ner och ges en mjuk övergång
mot de rena villaområdena. Övergångarna utgörs av trevåningshus och parhus.
Placeringen av byggnaderna samt möjligheten till lokaler i bottenvåningarna kan
bidra till mer levande gatumiljöer.

VÄSJÖN

Södersätra har idag en karaktär av fritidsbebyggelse.
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Dp område 1 Södersätra och Kastellgården
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INFRASTRUKTURENS KARAKTÄR 		
OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

TRAFIK OCH VÄGSTRUKTUR - SAMBAND MED
OMGIVNINGEN
Gatornas  och vägarnas utformning och gestaltning inom Väsjöområdet påverkas
av trafikflödena, målpunkter utmed gatorna samt hur gatorna ansluter till omkringliggande områden. Närheten till E4an och Norrortsleden samt andra trafikleder, för bilister, samt närhet till bussar för kollektivresenärer, gör att Väsjöbon
snabbt kan röra sig inom norra Storstockholm.
Genom bygget av Norrortsleden förändrades trafikkaraktären utmed Frestavägen
avsevärt. Från att ha varit en tydlig landsväg för pendelresenärer och tung trafik,
med avsevärda trafikmängder, kan vägen mer utformas som gata med lägre
trafikhastighet och därmed annan gestaltning. Trafikmängderna, även vid ett fullt
utbyggt Väsjön, kommer vara rimliga med avseende på säkerhet, störningar, buller osv. Gatumiljöns gestaltning ska signalera övergångar mellan olika områden
av skilda karaktär och ge en god orienterbarhet. Gatutyp GT2 i kvartersbebyggelsens anslutning till Edsberg ställer speciella krav på stadsmässighet. Väsjöområdet är en ny stadsdel som byggs samman med befintliga områden i Sollentuna.
Cykelbanor/ stråk läggs till stor del integrerat i samma sträckning som de lite
större gatorna. Cykling på de mindre gatorna sker integrerat med fordon eller
för de mindre barnen på gatornas trottoarer. Cykelstråk inom området ansluter
naturligt till befintliga cykelstråk. Valmöjligheten med alternativa stråk för cyklister
bedöms som god. Cykling på cykelbana utmed gatorna kommer av naturliga
skäl innebära att cyklisternas hastighet får anpassas till trafikmiljön i övrigt- med
gående och korsningar etc.
Förutsättningarna att bygga säkra men livfulla, varierande och vackra gatumiljöer inom det aktuella planområdet har bedömts som goda. Gatorna skall ge en
sammanhållen karaktär inom de olika delområdena  och stödja den allmänna
gestaltningsambitionen för Väsjön. Gatorna skall på ett logiskt sätt länka samman
området med anslutande kommundelar.

Samband med anslutande infrastruktur med Väsjöområdets gatunät inlagt i kartan.
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N

Föreslaget busshållplatsläge, 300m radie
Busshållplats
Gator anpassade för
busstrafik

VÄSJÖN

Tillgång till kollektivtrafik- busstrafik inom området, förslaget förankrat hos SL.
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VÄSJÖN

Gång och cykelnätets avslutning till omkringliggande områden samt utformningen inom området. Det framtida gatunätet kommer att innehålla några bredare gator som kommer inkludera gång- och cykelbanor. Även separata gång
och cykelvägar iordningställs. (illustration: WSP)

URBANA KORRIDORER - GATUNÄTET
Allmänna principer för gaturummen
Gaturummen skala är vald för att lösa gatans funktion och ha rätt skala med
tanke på den planerade bebyggelsen. Utformningen ska stödja de övergripande
gestaltningsmålen.
Tillgängligheten vid övergångsställen och från parkering i gaturummet skall vara
handikappanpassad. Många gator planteras med träd. Gatornas träd ska ge
identitet och orienterbarhet samt vara anpassade till gatusektionen. Gatumiljöer
i flerbostadshusområden hålls samman med låga murar där bebyggelsen inte är
sluten mot gatan, detta för att tydligt hålla samman gatumiljön.

Vägnätet som urbana korridorer. Mindre stråk övergår i/ bygger upp de större.

VÄSJÖN
VÄSJÖN

VÄSJÖN

Karta över området och gatutyperna.
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Frestavägen GT1
Gaturummet har en bred sektion på 17.5.
Parkering ordnas utmed gatan i anslutning till planerade flerbostadsområden.
Principen parkerade bilar mellan två träd gör att trädplanteringen kommer
upplevas som jämn utmed gatan. Träd planteras med ytskikt av grus. Utmed
sträckor med lägre exploateringstal som villabebyggelse eller liknade ordnas
inte längsparkering utmed gatan. Vegetationsyta av gräs blir då sammanhängande i trädens längssträckning. Som träd väljs bredkroniga större träd med god
säsongsvariation. Förslag lönn - Acer platanoides. Där förgårdsmark förekommer
skall avgränsning av kvartersmark utföras av lägre murar i granit.

GT1

VÄSJÖN
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GT 1. Gatan har en dubbelriktad belysning mot både körbanan och GC-banan.
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Lönnar som gatuträd ger gatan ett grönt och uppmjukat uttryck. På hösten är de dekorativa med sina
höstfärger.

Gata GT Buss 1b
GT- Buss 1b

GT-Buss 2
GT-Buss 1

VÄSJÖN

Gata GT Buss 2
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Gata GT Buss 1
GT Buss 1 är en ny gata med busstrafik mellan Frestavägen och Södersätra norr
om Kastellgården. Principen två parkerade bilar mellan två träd gör att trädplanteringen kommer att upplevas som jämn utmed gatan. Träd planteras på norra
sidan av vägen med ytskikt av grus. Gatubredd 7 meter, trottoar 2,25 meter. Träd
Skogsek - Quercus robur, på sikt ett träd med en luftig genombruten krona.
I östra delen av GT Buss 1, vid villafastigheterna, utgår träd och parkeringsytan
på norra sidan.

utfart i btg-sten

Gata GT Buss 1

träd i grus
gångyta i btgsten

låg mur
Uppstammad skogsek fungerar bra i urbana
miljöer.
Planutsnitt gata GT Buss 1

Skogsek

GT Buss1. Gatan har en dubbelriktad belysning mot både körbanan och GC-banan och pollare under träden.

14

2010-09-14
Dnr 2008/714 KS.203

Gata mot Edsberg GT2
Gaturummet har en bredd av 18 meter. Träd planteras i sammanhållna rader
som bryts av av ett varierat antal parkeringsplatser. Grupperna av träd återkommer med viss rytm och kommer ge gatan en grön karaktär där framförallt området kring gatukorsningar tydligt kommer markeras. Ytskikt kring träden utförs av
grus. Grusytorna kommer kunna fungera som utökade ytor för aktiviteter utmed
trottoarerna. På grund av gatans sektion behöver träden vara relativt stora och
delvis smalkroniga/ möjliga att klippa i. Träden måste också tidigt stammas upp
till en höjd så att busstrafiken inte hindras. Där förgårdsmark förekommer skall
avgränsning av kvartersmark utföras av lägre murar.
Föreslagna träd variant av lind, smalkronig och utan honungsdagg - Tilia sp.

bänk

träd i grus alternativt
i naturstens eller
betongstensyta

mur
gångbana i
betongsten

cykelbana

Planutsnitt GT2

Tegelviksgatan på Södermalm i Stockholm har en gatusektion som påminner
om GT2.

VÄSJÖN

GT2
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Lindar kan formklippas och stammas upp till lämplig höjd och storlek.
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GT2. Belysningen är dubbelriktad på båda sidor gatan.

Gata GT3
7 meter gata med träd på ömse sidor med utblick mot Väsjön. Dubbelsidig 3 meterstrottoar.  Två parkerade bilar mellan  träd. Ytskikt grus vid träd. Träd Fågelbär
- Prunus avium. Gatan har en dubbelriktad belysning på båda sidor.

GT6a

VÄSJÖN
GT3

Gata GT6 a

Fågelbär blommar vackert på våren.
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Gata GT 3 (illustration: Sightline)

Gata GT6

Gata GT7

5 meters gata i Norrsätra med 2,25 meter enkelsidig trottoar.

4,5 meters gata i Norr- och Södersätra

Gata GT10

GT6
GT6

GT11

GT7

VÄSJÖN
GT10a

GT7

VÄSJÖN
GT10

Gata GT10 a
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Gata GT11

Gata VST-1
5,5 meters gata i flerbostadsområdet. Träd mellan två parkerade bilar. Ytskikt
under träd är grus. Träd Avenbok - Carpinus betulus.
VST 1

VÄSJÖN
VST 4
VST 1

Gata VST-4
VST-4 är en enkelriktad gata utmed kajen vid Väsjöns östra strand. Träd
bergskörsbär- Prunus Sargentii. Material etc se Kajer

Avenbok

Bergskörsbär
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FÖRGÅRDSMARK
Entreér ska enligt plan placeras mot gaturummen och förgårdsmark kan i vissa
lägen utföras som varierande former av entrézooner. Förgårdsmarken kan också
erbjuda plats för terrasser i angenäma lägen. Under terrasser kan delar av underliggande byggnadsdelar som garage etc. ligga.
Förgårdsmark/kvartersmark skall avgränsas mot gatumark genom terrasser eller
genom naturstensmurar eller smidesräcken så att en urbanitet och tydlighet mot
de allmänna ytorna erhålls. En variation av avgränsningen mot gaturummet inom
ramen för olika teman kan tillåtas för de olika gatorna.

Exempel på låg naturstensmur som avgränsning, Hammarby Sjöstad.

0m förgårdsmark
2m förgårdsmark
4m förgårdsmark

Exempel på förgårdsmark, Hammarby Sjöstad.

VÄSJÖN
Förgårdsmark se plankarta

Exempel på bostadshus i två till tre våningar med entréer mot Frestavägen.
Trädplanterad gata, kantstensparkering, gång- & cykelbana och förgårdsmark. (illustration: BAU arkitekter)
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Gatusektion GT1 med 4 meters förgårdsmark i form av gräsyta.

Gatusektion GT1 med 4 meters förgårdsmark i form av terrass.
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Exempel på utformning av förgårdsmark.

BROAR
Broar är portar och länkar för området. När man färdas på vägarna markerar
bron att man kommer till ett nytt område. Genom att ha broar kan grönområdena
hållas samman.  Det blågröna stråket utmed Snuggabäcken passerar under
broar. Naturmarken tydliggörs och fredas genom kallmurar av natursten utmed
den centrala delen av stråket.
Broarna ska utföras i så tunna konstruktioner som möjligt. Smäckra konstruktioner ska säkerställa ett lätt uttryck vid passagen av de gröna stråken och samtidigt
ge god fri höjd för gångstråk etc. Installationer som ledningsdragningar skall på
ett prydligt sätt kunna integreras i konstruktionen.

Snugganbäcken slingrar sig fram och rinner under Frestavägens bro. (Illustration Per-Olof Gradin)
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GRÖNA KORRIDORER
Naturaspekter som rekreationsvärde och värde för miljön
Inom planområdet finns många naturtyper. Denna mosaik av livsmiljöer med
olika struktur och funktion inom planområdet utgör naturvärden både ur aspekten
ekologisk viktigt och för människan socialt värdefull.
Genom planområdet kommer vissa viktiga naturstråk/naturpartier behållas och
utvecklas med tydliga värden för den framtida bebyggelsen. Den sammanhängande struktur av naturmark och vatten som utgör det så kallade ”Blågröna stråket” och som är en utveckling av tillflöde och utloppet till Väsjön kommer bevaras
och utvecklas. Se PM rörande det Blågröna stråket samt den skötselplan som
tagits fram för området.

SNUGGAN

FJÄTUREN

Vid utformning av naturstråken kommer de biologiska aspekterna som exempelvis stråkens uppgift som spridningskorridorer för flora och fauna och andra
speciellt viktiga vegetationsförhållanden att beaktas. Viktiga vegetationsförhållanden kan också vara hur slitagekänsliga värdefulla vegetationstyper inom området
ska kunna bevaras/ utvecklas. Någon släntning/uppfyllnad från omkringliggande
exploateringsområden in i de ”Gröna korridorerna” kommer inte tillåtas. För att
avgränsa/tydliggöra yta mellan kvarterens mark och offentliga ytor skall istället
uppföras lägre kallmurar av sten med glaciskaraktär.
Sett ur socialt hänseende är det viktigt att natur- och kulturvärdena så långt
det är möjligt också kan ”läsas” och förstås av besökare och boende i de nya
bostadsområdena. Meandrande vattendrag med varierande vattennivåer vid
exempelvis Snuggabäckens tillopp till Väsjön berättar om reglering av vattennivåer och olika växtsamhällens förutsättningar. Skuggiga och öppna partier ger
liknande information liksom tex anläggande av ett antal fågelöar i anslutning till
sjöns vassområden. Naturstråken kommer dels vara naturmark/ bearbetning av
naturmark samt direkt nyanlagda parkdelar med tydlig funktion för rekreation.
Den variation av naturtyper och karaktärer som biologiskt efterfrågas kommer
även berika besökarens upplevelser.

Grönstrukturen hålls
samman med
bl.a. planterade gatuträd.
(illustration:
Sightline)
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VÄSJÖN

RÖSJÖN

Viktiga gröna stråk och korridorer

REKREATION I OMRÅDET

Exempel på dansbanor.
Exempel på lekredskap på naturlekplatserna.
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Rekreation och Lek i park och naturmiljö
Ur rekreationssynpunkt kommer naturstråken/ naturmarken vara  attraktiva  genom följande åtgärder:
•
Genom naturmarken kommer det läggas gångstråk som förbinder olika
målpunkter inom och kring Väsjöområdet. Stråken beaktar de naturliga förutsättningarna i form av befintlig vegetation och topografi –speciell känslig mark
undviks genom att de gående hänvisas andra vägar. Stråken dimensioneras för
de flöden av gående som förväntas.
•
I anslutning till Snuggabäckens utopp utvecklas en ny parkdel för rekreation. Dess större inslag av ängs- och gräsytor innebär lite högre skötselnivå.
Med beaktande av biologiska krav ges denna parkdel en relativt öppen karaktär.
För att avgränsa/tydliggöra yta mellan kvarterens mark och dessa offentliga ytor
uppförs lägre kallmurar av sten med glaciskaraktär. Glacismurarna ansluter till
kajmuren utmed Väsjön och berättar också att här kan vattennivåerna fluktuera.
Gångstråk läggs på sådant sätt att förmodad och eftersträvad översvämning av
marker kan ske utan att gångstråken blir vattensjuka.
•
Utmed Väsjöns norra och östra strand eftersträvas mötesplatser i den
mer vilda naturen och det bjuds in till lek, bad, umgänge och upplevelser. I öster
anläggs naturlekplats, grillplats och en ny dansbana. Tillgängligheten förbättras.
•
Vid Väsjöns östra strand tas de naturliga förutsättningarna tillvara genom
att naturen försiktigt gallras, och lund- och hagmarkskaraktären betonas. En ambition är att lite större öppna gräs-/ ängsytor kan skapas ner mot vattnet. Platsen
har stora förutsättningar att bli ett attrakivt utflyktsmål för de närboende.
•
Träspänger/ broar etc skall utformas som typiska träkonstruktioner i
naturmark och mer parklika träkonstruktioner i tydligare parkdelar.
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NATURTYPER
1 - Stranden nedanför Kastellgården
2 - Moränrygg
3 - Förbindelse med väg och fornlämningsområdet norr om vägen
4 - Hagmark med lekplats i natur
5 - Strandlövskog
6 - Alkärr
7 - Hassellunden
8 - Moränrygg
9 - Lövskog
10 - Badplats och dansbana

1
VÄSJÖN
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1
NATURTYPER
1 - Alkärr
2 - Nyanlaggt skogsbryn mot sydväst
3 - Ett parti med granar fungerar som optisk avskärmning mot Norrortsleden
4 - Fina lövträddungar med träd av varierad ålder och
storlek
5 - Öppen bäckfåra genom en bred vägport.
6 - Snugganbäcken slingrar sig fram mellan stora
bevarade alar, delvis skuggad.
7 - Bäcken leds under vägen och kommer ut  i parken
på södra sidan
8 - Varierad bäckfåra genom parken
9 - Bäckens utlopp i Väsjön

2
3
4
5
6
7
8
9
VÄSJÖN
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Norrortsleden

Alkärr
Dagvattendamm

Det blågröna stråket slingrar sig fram längs med Snugganbäcken. (illustration: Sightline)
bäcken rinner
genom varieradskugga och öppna
partier för att
gynna det biologiska livet i bäcken

Konnektionslinje

Inzoomning på en del av Snugganbäcken och det blågröna stråket.
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Snugganbäcken norr om Frestavägen

Snugganbäcken söder om Frestavägen.

Konnektionslinje
Bäcken och stigen
går under vägen

Exempel på en strandpromenad från Köpenhamn.

Spänger och små
broar gör att man
lätt kan ta sig över
bäcken

Utsikt mot Snugganbäcken (illustration: Sightline)
Glacismurar tar
upp höjdskillnader
Inzoomning på en del av Snugganbäcken
och det blågröna stråket.

VÄSJÖN
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Exempel på kallmurar av granit eller glacis för att
tydliggöra olika ytor. Bild från modell vid ombyggnad
E4 genom Sollentuna, Rotebro trafikplats.

Området kring Snugganbäcken med bland annat
glacismurarna. (illustration: Sightline)

8	 STADSRUMMENS BYGGSTENAR
-FLERBOSTADSHUSOMRÅDET

Allmänna platser
Uterummet- det yttre rummet- det offentliga rummet spelar en viktig roll för
att levandegöra ett nytt utbyggnadsområde. Det offentliga rummet ska skapa
förutsättningar för liv och aktivitet, identitet, orienterbarhet, estetiska värden samt
diverse funktioner.
För flerbostadshusdelarna inom Väsjöområdet är målsättningen den levande
småskaliga staden och inte en renodlad sovstad. För att lyckas med detta måste
det yttre rummet behandlas med omsorg avseende skala, variation och innehåll.
Avstånd mellan målpunkter är viktigt för att länka samman Väsjöområdets flerbostadshus med Edsberg. En attraktiv mer urban promenad från Väsjöområdets del
öster om Väsjön till Edsberg eftersträvas.
Utmed promenaden ska det finnas publika lokaler, affärer etc samt varierad och
berikande arkitektur. Platserna från de minsta byggstenarna som trottoarer, korsningar, gator/gränder/passager, ska utformas medvetet med avseende på skala
och materialval, trädval etc. Utformningen ska stödja den funktion man eftersträvar. Se även under -Gatunätet.

VÄSJÖN

Förutom de större torgen, parkerna och kajerna kan området innehålla
många mindre mål- och mötespunkter. Mindre platser utmed garurummen
kan göras intressanta genom byggnadernas utfomning eller genom att man
låter gaturummet breddas till mindre platser med olika innehåll. Bilder från
Hammarby Sjöstad Stockholm

De lite mer betydande platserna i Väsjöområdet som torgen, kajen etc ska stå i
visuell förbindelse med varandra.
Utmed detta lite urbana stråk finns utblickarna mot den omkringliggande naturen
med sina rekreationsmöjligheter och parkytor. Insprängd grön förgårdsmark och
och visuell koppling till gröna kvartersgårdar berikar också gaturummet.
Denna stora närhet mellan den urbana miljön och det svenska landskapet förstärks genom en relativt smal exploatering. Sjön med badmöjligheter och varierad strandlinje skapar också unik variation utmed korta avstånd.
Väsjöområdet kan bli en unik småskalig stad personifierad.

Viktiga allmänna platser i Väsjöstaden

28

2010-09-14
Dnr 2008/714 KS.203

TORG I KVARTERSBEBYGGELSEN
Sjötorget
Torget har genom valet av byggnadernas placering getts en svagt konisk form.
Formen förkortar perspektivet när man blickar ut mot sjön och förlänger det när
man blickar från kajen in i området. Torgets form och byggnadernas placering
skapar goda möjligheter till utblickar från byggnaderna och från den anslutande
gatan.

Torget utformas som en helt hårdgjord yta utan trädplanteringar eller annan
vegetation. Belysningen koncentreras utmed fasaderna som på äldre traditionella torg. Bottenvåningarna är tänkta som publika lokaler, affärer etc. Uteserveringar är naturligtvis möjliga och önskvärda på platsen. Torgets golv utförs
som slät hårdgjord yta i ett vågmönster som blir karakteristiskt för Sjötorget
vid Väsjön. Vågmönstret kan bestå av olika ytor av behandlad asfalt enspegel
centralt på torget när man så önskar. Vattenspegeln tar in känslan av vatten
längre in i området och för in reflektioner och ljus på torget. Mot sjön avslutas
torget av en bred trappa som går ner på anslutande träbrygga. Trappan blir en
attraktiv samlingsplats ner mot vattnet.Trappan skulle sedan kunna fortsätta

från träbryggan ner i vattnet på en säkrad sandyta för att kunna möjliggöra
bad på ett bra sätt.
Låga kantstöd löper över torget, som anvisning för trafiken. Själva det centrala
torget blir fordonsfritt med få undantag. Angöring till kvarterens byggnader är
begränsad från det bilfria torget. Angöring till byggnader kommer huvudsakligen ske från ett annat håll.

trappa av sten,
ner mot trädäck
trappa av trä,
ner i vattnet
belysning i anslutning
till fasaden

spegel av dagvatten

sittbänkar

VÄSJÖN

Sjötorget i plan
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Sjötorgets läge

Torget möbleras med några markfasta sittbänkar och konst. I övrigt består
möbleringen av de lösa möbler som kommer placeras här. Exempel på lös
möblering: planterade urnor, möblering kring uteserveringar i form av möbler,
räcken, parasoller etc, lös möblering som handlarna i bottenvåningarna kan
ha behov av. Det väsentliga med denna typ av möblering är att Torget upplevs
som attraktivt.
Torget får en skala som kommer kännas angenäm men ställer också stora
krav på byggnadernas varierande utformning.

Perspektivskiss Sjötorget från sjösidan (illustration Björn Malmström, HMXW)
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Sittmöjligheter torg, referensmiljö Sundbyberg.

Norra Sjötorget
Norra Sjötorget består till stor del av ett lutande plan som möjliggör god tillgänglighet mellan kajzonen och den ovan liggande gatan. Det lutande planet som kan
läsas som en varierad trappa och ramp med en naturstensbeläggning. Denna
tydliggör att här ska man normalt inte färdas med fordon utan detta är en offentlig
plats/torg där man med fördel kan uppehålla sig eller träffas. Det lutande planet
blir lite som en läktare/amfiteater blickande ut mot sjön. Kontrastmarkering och
belysningspunkter i det lutande planet förklarar trappan och rampen samt är
effektfulla inslag. Torget belyses genom väggarmaturer samt belysningspollare
utmed kajen. Nedanför det lutande planet är kajen breddad till en lite större plats
som tydligt avslutar stenkajen mot öster.

Utblick mot skidbacken på andra sidan sjön.

(illustration Björn Malmström, HMXW)

VÄSJÖN

Trappa med gerad ramp. Exemplet kan tillämpas vid Väsjöstaden för att säkerställa god tillgänglighet ner till träbryggor mm. Referensmiljö Köpenhamn.
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Läge Norra Sjötorget

Torg inne i kvartersstrukturen
Tydligt indragna hörn i bebyggelsen ger torget sin rektangulära form. Beläggningen utförs med ljusa betongplattor av varierande form som accentuerar helhetsformen. Lågt satta kantstöd, ca 4 cm, ger styrning av trafiken som också ges tydlig
anvisning av de pollare som sätts som en rektangel mitt på torget.
Grupper av träd med sittmöjligheter delar upp, ger skugga och skapar variation.
Belysning huvudsakligen genom väggfast belysning

VÄSJÖN
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Ett mycket formtydligt torg som signalerar aktsamhet för busstrafiken och biltrafiken.
(illustration Björn Malmström, HMXW)
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träd och bänkar i
grusyta alt. natursten
Dragarbrunnsgatan i Uppsala är ett bra exempel på ny betongstensyta på
körbara ytor. Bilden visar också yta med större sten och ledstråk för synskadade

pollare
belysning i anknytning
till fasaden

Biltrafiken färdas över torget. Körytorna avgränsas av en lägre kantsten.
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Stora torget i Uppsala är uppbyggt av indragna hörn på de omkringliggande
husen.

- Norra Sjötorget  
- Parken vid sjöns tillflöde
- Park med lund och hagparkskaraktären öster om sjön.
Även klippta gräsytor. Park som liksom tidigare kommer innehålla
dansbana, lek och sittplatser, boule mm. Grusade stråk i denna parkdel
- Väsjöbacken med anslutande skogsparti
- Lekytor med naturlek
- Dansbana
- Bryggor med badplatser

VÄSJÖNS STRANDPROMENAD
Idén med en strandpromenad har varit ett av flera huvudteman vid förändringen
av Väsjöområdet sedan projektet startades. Målet har varit full tillgänglighet till
stranden runt hela sjön. Handikappsanpassad så långt möjligt. Strandpromenaden utformas beroende på sitt läge i planen, så att en rik och varierad upplevelse
uppnås. Stadsstrandkaj, naturområde eller park ställer olika krav på promenadens utformning.
Utmed promenaden finns många målpunkter som skapar variation och ger liv åt
strandzonen.
- Sjötorget
- Öppningar mot anslutande bebyggelse, gatuanslutningar mm
- Speciellt utformade platser utmed kajen

Målpunkter runt stråket
1. Sjötorget
2. Öppning mot anslutande bebyggelse
3.  Norra Sjötorget
4. Sjöns tillflöde
5. Lekytor med naturlek
6.  Dansbana
7. Brygga med badplats
8. Bryggstråk i vattnet
9. Väsjöbacken
10. Badplats och öppen gräsplan
11. Övergång mellan kaj och naturstråk

Stråket utanför kvartersbebyggelsen, ca 2/3 av sträcka, utformas relativt smalt
och enkelt med stor hänsyn till befintlig topografi och natur. Avstånd till bebyggelse beaktas nogsamt.

3

4

2
2
5
1
7

6

10
11

9

8
Exempel på karaktärer som eftersträvas utmed stråket. Överst lund-/ hagmarks karaktär med smala grusvägar vid Hagaparken. Mellersta bildensmalt parkstråk mellan vatten och bebyggelse vid Norr mälarstrand. Nederstpromenadbryggor av trä i Hammarby Sjöstad
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KAJER OCH BRYGGOR UTMED VÄSJÖN
Kajer
Väsjöns kaj är den urbana delen av strandpromenaden runt sjön. Utformningen
av kajmiljön kommer att förstärka Väsjön som det centrala och samlande elementet i Väsjöområdet.
Sjön inramas i grönska i form av två trädrader. Ett ljus- och skuggspel från träden
kommer ge extra liv åt kajmiljön. Trädraderna är tänkta att bestå av Prunus Sargentii - Bergskörsbär, som har en iögonfallande blommning om våren.

För att anlägga miljön spontas strandkanten. Sponten döljs med en träbrygga
som blir ett promenadstråk nära vattnet. Höjdskillnaden mellan träbrygga och
allmänna ytor nära de planerade byggnaderna tas upp med en sittbar stenskoning/mur i natursten, förslagsvis granit. Stenskoningen eller stenmuren blir
visuellt den förstärkta kajkanten.
Den långa kajen varieras både genom träbryggans formändringar och utstick
i vattnet samt genom rumsbildningar i trädraderna. Trädraderna gör uppehåll

vid platser som särskillt ska markeras, exempelvis vid lägen där utblickar eller
gångstråk från den bakomvarande, planerade bebyggelsen är önskvärd.
Längs med hela kajen finns möjlighet till sittplatser med utblickar över sjön
mot skidbacken och natur. I vissa punkter är det uppehåll i muren och här
ansluter marknivån direkt till träbryggans nivå. God tillgänglighet erhålls och
den vattenkontakten främjas.

VÄSJÖN

Sjötorget- en urban målpunkt vid vattnet. (illustration Björn Malmström, HMXW)
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Exempel på hur man med ramper kan ta upp höjdskillnaden.

Vid öppningarna i muren erbjuds ytor för aktiviteter och sittplatser. Ytorna under
träden är vegetations- eller grusytor med möjlighet för aktiviteter.
Träbryggan blir platsen från vilken man kan ta den lilla båten ut på sjön eller ta
sig ett dopp. På vintern kan träbryggan vara utgångspunkten för skridsko- eller
skidåkning. Närmast kvartersmarken finns vägar samt gång- och cykelstråk.

pollare

trädäck

vegetationsytor av
lägre marktäckare
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Planbild visande kaj Väsjöns nordvästra strand

Öppen gräsyta och badplats
Planteringsytor under träden

utfyllnadsyta

Sittbar mur ner mot trädäck

Sittbar trappa ner i vattnet
Aktivitetsytor mellan träden

Exempel på hur kajen kan utformas.
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VÄSJÖN

Sektion vid västra Väsjöstranden
Kajsektionernas lägen
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Bryggor
Runt sjön finns ett antal träbryggor som sträcker sig ut i vattnet och möjliggör
ökad vattenkontakt och erbjuder badmöjligheter.
På några ställen runt sjön leds gångstigen ut över vattnet på bryggstråk. Bryggorna består till största delen av flytbryggor som i ena änden ansluter till en fast
brygga. Under den fasta bryggan är det möjligt att passera med mindre båtar och
kanoter. Trots den varierade höjden håller bryggorna tillgänglihetskraven och är
därför även möjliga att beträda även med barnvagnar och rullstol.

Gångstråket leds ut över vattnet på bryggor.

Referensbild från Ältasjön utanför Stockholm
VÄSJÖN

Läge för och bryggor runt
Väsjön

Gångstråket leds ut i sjön på
bryggor.
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Exempel på en trappa som leder ner till vattnet, referensmiljö Malmö.
Exempel från Hammarby Sjöstad.

Runt Väsjön finns ett stråk som i bostadsområdena utgörs av träkajer. (Illustration: BAU arkitekter)

Exempel från Hammarby Sjöstad.
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9

BYGGNADERNAS ARKITEKTUR

FLERBOSTADSHUSEN
Det är viktigt att flerbostadshusdelarna har ett uttryck, en skala och byggnadsvolymer som ger tätorten den variation och småskalighet som eftersträvas.
I planhandlingen tydliggörs att långa fasader med monoton upprepning i horisontal
eller vertikalled skall undvikas. Vid genomförandet av planen är det viktigt att en
för helheten genomtänkt färgsättning tas fram.
Byggnaderna skall ha ett stadsmässigt förhållande till gaturummet och vara
attraktiva målpunkter med inviterande fasader och entreér. I planhandlingen står
att slutna och avvisande fasader ej får förekomma mot gaturummen eller mot
sjösidan. Utformning av balkonger, tak och färgsättning kommer vara viktiga att
studera och precisera i den fortsatta planeringen. Vissa krav rörande detta finns
idag inskrivet i planhandlingen.
När det gäller arkitekturen vid stråk, utblickslinjer, noder och platser ställer den
stora krav på bland annat bebyggelsens ”transparens”- det vill säga känsla av
genomsiktbarhet med en lätt, till karaktären öppen arkitektur. Stor hänsyn skall
bland annat tas till den bakomliggande bebyggelsens förutsättningar att få attraktiva utblickar.
Redovisade bilder på byggnader tjänar i detta skede endast som inspiration och
exempel på goda lösningar.  

Bebyggelsens transparens är viktig för att säkerställa samband och slå vakt
om utblickar. (illustrationer: Sightline)

Exempel på stadsradhus. Europeiska byn i Malmö. Variation i färgsättning och
vertikal uppdelning.
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Exempel från Hammarny Sjöstad Stockholm. Utformning av balkonger påverkar intrycket av byggnaderna påtagligt. Olika utformning ger också olika
förutsättningar till utblickar

(illustration: ÅWL)

VILLAARKITEKTUR
Strukturen, skalan och tätheten för villabebyggelsen har påverkats av landskapsbilden, terrängen och det befintliga gatunätet. Tomtstorlekarna i de planare delarna av området har styrts av avståndet mellan bebyggelse, gata och
grannfastigheter samt relationen till den befintliga vegetationen. I de delar av
Väsjöområdet där det finns brantare terrängpartier ska nya villor markera landskapsformen. I brantare terräng eftersträvas speciellt goda terränganpassningar
som exempelvis sk ”plinthus”

Stadsvillor med parkering och uteplatser närmast husen. Murar avgränsar mot naturmarken, trappor & gångstigar
länkar till naturmarken (illustrationer: BAU).

Exempel på naturanpassning och god träarkitektur

Exempel plinthus. (Brunnberg & Forshed arkitektkontor)
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10 BELYSNING
Belysningen är intensivast utmed de större gatorna med dubbelsidiga och
dubbelarmade armaturer och reduceras successivt för att vara mindre intensivt
utmed parkstråken. Torgmiljöer upplyses huvudsakligen med väggfast belysning.
För att kunna blicka ut över sjön får inte belysningen runt denna vara för dominerande/ stark. Pollarna ger god belysning för gångstråket och kan också användas
till att belysa träd. Alternativt sätts upp-lights under träden. Pollarna blir lite som
höga bryggstolpar eller facklor runt sjön.
Visst ledljus och dekorations ljus utförs lämpligen vid trappor och murar mot vattenytan. Belysningsstolpar ska vara svartmålade.
Referensbilder på belysning/ armaturtyper tydliggör vilken karaktär som eftersträvas.

Oktober 2008, flik 5

STICKS

Referensbild från Järla sjö.

Exempel på uplights från Uppsala.

Exempel på belysning som kan
användas.
Referens från Sollentunavägen.
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Stockholm, Atelje Lyktan.
Referensbild från Silverdal.

Design: Schmidt, Hammer, Lassen

3

Referensbild från Silverdal.
Exempel på en pollare som kan
användas vid vattnet.
bild: www.foxdesign.se

Exempel på stolpe och armatur som
skulle kunna användas i området.

Vägbelysning

Parkbelysning i skogsområde

Pollarbelysning och uplightes
utmed kajen

Belysning utmed fasad
Gatu- och gångstråksbelysning

Parkbelysning i skogsområde

Exempel på hur torget kan belysas. Ramperna belyses med ledljus. Murar tydliggörs genom belysning med konstljus
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Belysningsplan över området.
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