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Detta gestaltningsprogram är kopplat till detaljpla-
nen för Albytäppan i stadsdelen Alby i Botkyrka 
kommun. Baserat på platsens befintliga kvaliteter 
är visionen att utveckla Albytäppan till en trygg 
och inbjudande livsmiljö. Enligt förslaget planeras 
för nya bostäder och verksamheter som en del av 
utvecklingen av nya offentliga rum. Centralt i om-
rådet anläggs en ny park och där de större stråken 
möts anläggs ett torg. Nya gaturum och grönstråk 
kopplar samman Albytäppan mot omgivningen. 

Gestaltningsprogrammets huvudsyfte är att på ett 
tydligt sätt beskriva förslagets stadsbyggnadsmäs-
siga och arkitektoniska kvaliteterna. 

Gestaltningsprogrammet beskriver den mellan 
kommunen och exploatören överenskomna viljan, 
dess kvalitetsnivå och utförande. Programmet 
kommer att vara stöd i det fortsatta utrednings-
arbetet under planprocessen och utgöra underlag 
för kommande bygglov och projekteringsinsatser. 

Gestaltningsprogrammet kommer att knytas till 
avtal om genomförande mellan Sund boende och 
kommunen, samt även i avtal med eventuellt till-
kommande genomförandeaktörer. 

1. Inledning

1.3 Status1.2 Vision och syfte1.1 Markanvisningstävling
2017 genomförde Botkyrka kommun en markan-
visningstävling för Albytäppan i syfte att utreda 
möjligheten att utveckla platsen och bygga bo-
städer. I det vinnande förslaget beskrivs värde-
skapande kvaliteter kopplat till flerbostadshusens 
gestaltning. Bland annat ska bebyggelsen ha en-
tréer mot gata, taklandskap med vinklade former, 
varierad byggnadshöjd och gruppera sig så att de 
ramar in Albyvägens korsning med Amalias väg. 
Kärnvärdena finns med som en bilaga i gällan-
de ramavtal mellan Botkyrka kommun och Sunt 
Boendet, och har utgjort en utgångspunkt för det 
framtagna förslaget i gestaltningsprogrammet.

Upphovsman till det vinnande förslaget i markan-
visningstävlingen som genomfördes 2017 var Sonia 
Andersson SAR/MSA, vid dåvarande anställning 
på Nyrens Arkitektkontor.
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Stadsbyggnadsidé för Albystrand som Albytäppan är en del av. llustration från 
Framtida Alby - Stadsmiljö i utveckling (2009)

Som ram för utveckling av Albytäppan ligger tankar och 
idéer från den stadsbyggnadsidé som formulerades i ”Fram-
tid Alby - Stadsmiljö i utveckling”. 2009 genomfördes ett 
samlat projekt gällande långsiktig hållbar utveckling i Alby, 
där kommunens olika förvaltningar samverkade. Boende och 
verksamma i Alby bjöds in till dialog. Resultatet sammanfat-
tades i utvecklingsprogrammet ”Framtid för Alby” från 2009, 
som fungerar som ett styrdokument för kommunens verk-
samhet i stadsdelen. Utvecklingsprogrammet ska fungera 
som ett lokalt förankrat planeringsunderlag för kommande 
detaljplaner i Alby och ger riktlinjer för kommunens framtida 
verksamhet och investeringar i Alby. 

I programmet beskrivs utvecklingen utifrån fyra ”byggste-
nar” - hus, grönska, trafik och mötesplatser - med fokus på 
olika delområden i Alby. Albytäppan ligger inom delområde 
benämnt ”Alby strand”. Albytäppans framtida utveckling be-
skrivet summerat utifrån de fyra byggstenarna nedan:

Hus
 » En dynamisk och föränderlig stadsmiljö där variation eftersträvas.
 » Ny bostadsbebyggelse längs vägar och kolonilottsområdet gör att området 

blir mer befolkat. 
 » Bebyggelsen ges en varierad skala med högre bebyggelse längs Albyvägen

Grönska:
 » Grönska ska vara ett signum vid förtätning i Alby. 
 » Skillnaden i topografin mellan Albyberget och Albydalen ska vara fortsatt 

tydlig. 
 » Grönstrukturen i Albydalen ska bygga på befintliga skogsklädda höj-

der, vegetationsrika axlar (Albystråket) och färdvägar (Albyvägen), samt 
grönskande gårdar som ska ha en tydlig gemensam och social funktion för 
närboende.

 » Öppna dagvattenlösningar ska eftersträvas
 » Albystråket som ska ha en öppen dagvattenlösning.
 » Nya alléer, diken och ängar ska anläggas
 » Vid förändring ska befintlig biologisk mångfald  säkerställas eller ersättas 

med motsvarande kvaliteter. 
 » Stärk områdets kulturprofil genom konstverk i landskapet.

Mötesplatser
 » Albys gröna miljöer utgör viktiga mötesplatser, som i linje med den inter-

kulturella strategin har många positiva effekter för stadsdelen. Kolonilot-
terna i Alby kolonilottsförening visar att trädgårdsodling ger gemenskap i 
området. Det är en plats för rekreation som generar möten mellan Albybor 
och bidrar till ökad integration. Minst 20 000 kvm av koloniområdet ska 
bevaras.

 » Utveckla tillåtande och inbjudande offentliga rum som bidrar till att skapa 
möten mellan boende, kolonimedlemmar och besökare. 

 » Stråk och platser ska vara tydliga och trygga. 
 » Verksamheter ska vända sig mot torg och platsbildningar. Här ska finnas 

uteserveringar och sittplatser i sol och skugga.

Trafik:
 » Albyvägen omvandlas till en stadsmässig trädplanterad gata med trottoarer 

och kantstensparkering. 

De fyra byggstenarnas tillämpning på Albytäppan

1.3 Framtida Alby - Stadsmiljö i utveckling

Utvecklingsprinciperna i ”Framtida Alby” byggstenar utgör en grund och riktning 
för utvecklingen av Albytäppan. 
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I detta kapitel beskrivs platsen som den ser 
ut idag, dess strukturella uppbyggnad och 
innehåll. Tillsammans med visionen i de ”fyra 
byggstenarna” utgör platsens befintliga för-
utsättningar grunden till förslaget. Förslaget 
och dess gestaltning beskrivs ingående i 
kommande kapitel (3 och 4). 

2. Platsen idag 
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Planområdets läge i Alby illustrerat i gult fält. Centrum illustrerat i rosa cirkel. Viktiga större 
gator och deras koppling illustrerade i vita linjer. Albystråket illustrerat i grön pil. 

Planområdet

Tunnelbana

Centrala Alby

E4

Inzoomning som besrkivs på nästa sida

2.1 Planområdets läge i Alby
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Dalgången och Albystråket - förstärkt topografi
Albytäppan ligger i en dalgång som sträcker sig 
från Alby centrum i väster till Albysjön i östter. 
Medans höjdpartierna norr och söder om dalgång-
en till större delen av bevuxna med träd så är dal-
gången mer av ett öppet parkstråk med gräsmattor 
och solitära trädplanteringar. I mitten av dalgång-
en löper Albystråket, ett gång- och cykelstråk 
som precis som dalgången sträcker sig från öst 
till väst. Topografin ses som en kvalitet i förslaget, 
där byggnadshöjder, bostadsgårdar och siktlinjer 
bidrar till att förstärka dalgångens topografi. 

Bilvägar - en tillgång
Det största vägrummet inom planområdet är 
Albyvägen. Vägen sträcker sig precis som Albystrå-
ket längs med dalgången från centrum i väst till 
Albysjön i öst. Vägen klassas ”huvudgata” och tra-
fikeras av både privat fordonstrafik och busstrafik. 
Parallellt på vägens norra sida löper en gång- och 
cykelbana. Vägrummet uppfattas som storskaligt 
då vägen har en bred sektion och all bebyggelse 
vänder sig bort från vägen. Från Albyvägen kopplar 
Amalias väg fordonstrafiken vidare söderut i gräns 
mot koloniområdet. Vägen avslutas vid en försko-
la. Söder om Albytäppan anas Storskiftesvägen, 
en matargata utan koppling till Albyvägen. Ett av 
detaljplanens syften är att binda samman Amalias 
väg med Storskiftesvägen. De storskaliga vägrum 
ses som en potential för utveckling av förslaget 
då de ger plats för ny bebyggelse, gatuträd och 
trottoarer. 

Alby koloniträdgårdförening - en kvalitet 
Centralt i Albytäppan ligger Alby koloniträdgård. 
Koloniområdet har en rik variation av uppväxt 
trädgårdar, odlingar, kolonistugor och små gång-
vägar. Koloniområdets gröna karaktär och brokig-
het är en kvalitet som färgat det förslagets gestalt-
ning. 

Ortofoto över Albytäppan i sitt sammanhang. Planområdet schematiskt illustrerat i blå linje

Am
aliasväg

 

Albyvägen

Vy3

Vy1

Alby koloniträdgårdsförening

Förskola Tranan Radhusbebyggelse

Äldreboende

Förskola

Radhusbebyggelse

Albysjön

Subtopia

Storskiftesvägen

Radhusbebyggelse

Höjd

Höjd

Hangaren

Framtida utveckling

Alby IF

P

Vy4

Vy6

V5

2.2 Platsens befintliga uppbyggnad och innehåll

Albystråket
Albystråket

Vy2
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Solitärer - en kvalitet som ger plats för tillägg
Bebyggelsestrukturen inom planområdet utgörs av 
solitärer, enskilt placerade byggnadskroppar. I norr 
finns ett äldreboende och i söder finns en förskola, 
båda i två våningar. Bebyggelsen förhåller sig fritt 
till angränsande vägrum och har stora tomter intill 
byggnaderna. Den lösa strukturen ses som en kva-
litet då det finns plats att göra tillägg som bättre 
stödjer upp rummen och stärker rörelsestråken. 

Befintlig radhusbebyggelse - småskalig kvalitet
I söder och öster om planområdet finns större rad-
husområden med carports. Bebyggelsen är små-
skalig i två våningar, trädgårdar och är uppbyggd 
på en gatustruktur baserad på SCAFT-principen, 
med matargator och vändplaner. Området små-
skalighet och privata trädgårdar ses som kvaliteter 
som planeras in även i den nya radhusbebyggelsen.

Framtida utveckling 
Strax nordväst om planområdet längs med Albyvä-
gen finns en större obebyggd grusyta som används 
för bilparkering. Området är utpekat i gällande 
strategiska plandokument och kommer utvecklas 
med ett blandat innehåll med fokus på bostäder 
och stärkta rörelsestråk. 

Viktiga mötesplatser att värna
Förutom Alby koloniträdgårdförening så finns det 
flera verksamheter och målpunkter nära Alby-
täppan. Öster om koloniområdet ligger en base-
bollplan. Lite länge öster ut, vid Albysjön, ligger 
Hangaren - en flexibel studio för bland annat 
event, filmproduktion, konferenser och konserter. 
Hangaren är en del av Subtopia - ett eklektiskt kul-
turcenter för konst, cirkus, skapande och möten. 
Större delen av Subtopias verksamhet ligger norr 
om Albytäppan. Mötesplatserna ses som en kvali-
tet för Albytäppan som hjälper till att skapa liv och 
rörelse inom de nya gator, torg, platser och parker 
som skapas i förslaget. 

Vy3 Amaliasväg mot norr. Siktlinje förstärks i förslaget

Vy2 Albystråket väster ut. En grön kvalitet som kan 
utvecklas

Vy1 Albyvägen mot väster. Vy6 Alby koloniträdgårdförening. Viktig mötesplats

Vy4 Tranan förskola. En viktig målpunkt

Vy5 Suptopia. Viktig mötesplats och målpunkt
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Våningsantal GrönstrukturBebyggelsestruktur

Koloniområde

Albystråket

Gräsmatta

Koloniområde

Större samling träd

Fuktig lågpunkt med träd

Carports

Solitär (Vårdboende)

Radhusbebyggelse

Solitär (Förskola) 

Koloniområde

Lättare verksamhetsområde

Solitär (Villabebyggelse)

II

I

Delvis grön skolgård

Delvis genomsläpplig grusyta

Albystråket

Privat trädgård

2.3 Diagram befintlig struktur
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Fordonstrafik Siktlinjer och topografiRörelse

Koloniområde

Förskola

Förskola

Äldreboende

Albyvägen

A
m

alias väg

Storskiftesvägen
Förskola

Höjd

Höjd

Subtopia

Albyvägen

A
m

alias väg

Hela Albytäppan matas idag från Albyvägen. Från 
Albyvägen kopplas fordonstrafiken vidare söder 
ut i området via Amalias väg som avslutas i en 
vändplan vid förskolan. Längst ner i söder slutar 
Storskiftesvägen i en vändplan. 

Albytäppan ligger i dalgången mellan två höjder - 
en i norr och en i söder. I mitten av dalgången går 
Albystråket som sträcker sig från Albysjön i öster 
till centrum i väster. 

Befintliga siktlinjer som stärks i förslaget 

Schematiskt illustrerad dalgång

Schematiskt illustrerad höjd

Cykelbana

Mindre gata

Gångstråk

Gräns koloniområde, förskola, äldreboende

Huvudstråk (Albyvägen)

Målpunkt

De två större rörelsestråken i Albytäppan utgörs 
av Albyvägen och Albystråket som båda löper 
parallellt med dalgången från Albysjön i öster till 
Alby centrum i väster. Alla gator utom Albyvägen 
och Amalias väg saknar separerad cykelbana.

Albystråket

Till centrum

Till centrum

Schematiskt illustrerad vändplan 

Schematiskt illustrerad väg
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Flygvy över Albytäppan med omvandlade gaturum och parkhusen i förgrunden

3. Förslaget 
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Illustrationsplan som visar Albytäppans samlade förslag av ny bebyggelse, grönstruktur, platser, gator och rum. 

Förslaget för Albytäppans gestaltning 
tar avstamp i Framtid Albys platsspeci-
fika byggstenar – Hus, Grönska, Trafik 
och Mötesplatser. Tillsammans stödjer 
byggstenarna upp varandra och möjlig-
gör för Albytäppans nya helhet, tydligt 
förankrad i platsen kvaliteter. Nedan 
beskrivs förslagets strukturella upp-
byggnad och innehållsmässiga grund 
utifrån de fyra byggstenarna.  
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Parkhusen

Parkhusen ges en fri form i varierade byggnadshöj-
der och med en vinkelställd fasad i sitt fotavtryck. 
Mot gata placeras fasaden vinkelrätt längs med 
gatan, vilket bidrar till att förtydliga gaturummen. 
Samtidigt skapas siktlinjer och privata varierade 
gårdsmiljöer möjliggörs där fasaden är vriden in mot 
gårdarna. Genom den knäckta fasadvinkeln uppstår 
varierade tak-former som tillsammans med parkvil-
lornas avtagande byggnadshöjd i dalgången skapar 
upplevelserika och varierade rum. Samtidigt som 
en rik variation eftersträvas hålls rummen samman 
genom bebyggelsens placering i linje med gatan och 
med vinklade tak mot både gata och baksida som 
skapar en mjuk övergång mot omgivningen. 

Radhusen

Radhusen uppförs som en uppgradering av en 
traditionell radhusbebyggelse. Likt Parkhusen 
bidrar radhusen till att förtydliga gaturum-
men med sin placering längs gatan. Mellan 
gaturummens trottoarer och bebyggelsen 
anläggs privat förgårdsmark med plats för 
cykelparkering och perenner. På baksida an-
läggs privata trädgårdar. Gathusen uppförs 
i två storlekar, en större i två våningar med 
indraget loft, och en mindre i två våningar. 

Albytäppans nya bebyggelsestruktur följer det om-
givande landskapet och Albydalens topografi. Be-
byggelsens skala och täthet blir som störst närmast 
centrum, i korsningspunkten mellan Albyvägen och 
Amalias väg. Skalan avtar sedan med Albydalens 
elevation och stråken ner mot Albysjön och befint-
lig radhusbebyggelse. Bebyggelsestrukturens avta-
gande täthet och skala speglas i de två bostadsty-
pologierna – Parkhusen och Radhusen. 

Diagram som visar parkhusens och radhusens placering utmed Amalias väg och Albyvägen

Parkhusen

Radhusen

A

A

B

B

Albyvägen

A
m

al
ia

s 
vä

g

Nya radhus i söder. Gavelmotiv längs den nya gatan

Nya radhus längs Albyvägen

ParkhusenNya radhus längs Amalias väg 

3.1 Bebyggelsestruktur



Sunt Boende, Botkyrka kommun, Munde arkitekter AB, Lscape AB, Scapeous arkitekter ABGestaltningsprogram för Detaljplan Albytäppan 2022 10 07 15

Amalias väg (elevation A)

A
lbystråket

A
lbyvägen

A
m

aliasväg

+8.00

+6.25

+8.00

ca +10.5

+2.8

+4.3

Angöring Angöring

Norra Entrén

Angöring
Angöring Angöring Angöring

Infart Phus

Albyvägen (elevation B)
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Albytäppans nya grönstruktur växer ur platsens 
befintliga gröna värden som utvecklas för att ge 
plats för både fler människor och en ökad bio-
logisk mångfald. Genom att etablera samman-
hängande grönstråk (Albystråket, Amalias väg, 
Kolonistråket och Albyvägen) och platser med en 
hög koncentration av träd, plantering och peren-
ner skapas en robust grönstruktur som är tydligt 
förankrad med omgivningen. Den gröna stommen 
utgörs av de nya publika rummen Parken och 
Kolonistråket - Där parken blir ett samlande och 
vilsamt entrérum till koloniområdet, så utgör Ko-
lonistråket ett sammankopplade grönt gångstråk 
som kopplar Albytäppan till omgivande grönst-
ruktur och rörelsestråk. Som sammanhållande 
gestaltning eftersträvas ett ”naturlikt”, ”vilt” och 
robust uttryck. 

Gröna bostadsgårdar och trädgårdar

Integrerat med bebyggelsestrukturen anläggs 
gröna privata bostadsmiljöer. Rummen är en del 
av den övergripande gröna stommens ”väggar” 
och gränser, samtidigt som de har en tydlig inre 
privat karaktär. Vid Parkhusen anläggs större 
samlande bostadsgårdar för de boende och vid 
radhusen anläggs intima trädgårdar vid varje en-
skild bostad. 

Vatten som resurs

I Albytäppan blir regnvatten en resurs som använ-
das till att skapa upplevelserika rum som bidrar till 
att motverka klimatförändringar på en global nivå, 
samtidigt som det tillför estetiska värden på en 
lokalnivå. I förslaget renas dagvattnet i öppna dag-
vattenlösningar som översvämningsytor, vattenst-
råk och våtmarker. Dag- och skyfallshanteringen 
gestaltas helt integrerad i både bebyggelsestruktu-
ren, grönstrukturen och gatunätet – regn kommer 
överallt och det är viktigt att det syns i växt-, golv- 
och materialval. 

3.2 Grönstruktur

Referensbild för hur Kolonistråket kan utvecklas

Lummiga gröna bostadsgårdar Diagram som visar Albytäppans nya översiktliga grönstruktur och gröna kopplingar

Albystråket

Albyvägen

A
m

al
ia

s 
vä

g

Ny park som kopplas till med nya grönstråk

Nya gatuträd längs Albyvägen

Ny grön gatukoppling med träd

Nya gröna bostadsgårdar

Koloniområdets entreer 
synliggörs utifrån 

Till Alby, Folkhälsopark 
och Albyparken

Till centrum

Nya radhusträdgårdar

Nya radhusträdgårdar
Kolonist

råket

Ko
lo
ni
st
rå
ke
t

Till Albysjön, 
Alby ängspark
grönområde och lek

Grön koppling till 
höjdrygg Alhagen

Grön koppling till 
höjdrygg
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Visionsbild över den nya parken. I fonden syns de nya parkhusen som vänder sig mot parken.

Basebollplan
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Diagram som visar Albytäppans nya översiktliga rörelsestruktur 
Markparkering för bil anläggs på semipermiabla ytor.
cykelparkering med tak

A
m

al
ia

s 
vä

g

Stommen i Albytäppans nya gatunät utgörs av Al-
byvägen och Amalias väg. I förslaget utvecklas de 
båda vägarna till gröna gaturum med nya gatuträd, 
växtbäddar, trottoarer och cykelstråk. En viktig 
uppgift är tillskapande av tydliga stråk. Här bidrar 
den nya bebyggelsens placering med fasader, en-
tréer och fönster nära gaturummens trottoarer 
till att många ”ögon” riktas mot gatan. Albyvägen 
och Amalias vägs nya gestaltning bidrar till att 
skapa lugnare trafikrum genom trädplanteringar 
och bebyggelse intill gatan. På kvartersmark, intill 
trottoarerna, anläggs en grön förgårdsmark med 
perenner, växter och entréplatser som en del av 
gaturummens gestaltning.

Befolkade stråk

Albytäppans många nya bostäder bidrar till att 
befolka existerande rum (Albyvägen och Amalias 
väg) med ökad trygghet som följd. Albystråket 
utgör här ett primärt stråk för gång- och cykel-
trafik mellan Albycentrum och målpunkter i östra 
Alby. I stråkets korsning med Amalias väg skapas 
en entréplats som bidrar till att synliggöra stråket 
och stärka Albytäppans sammanhang med både 
Albysjön och centrum. På motsvarande sätt bidrar 
omvandlingen till att rörelsen ökar även på Alby-
vägen, vilket öppnar för kommande utveckling in 
till centrum.  

Albystråket

Albyvägen

Till centrum

Till centrum

Nytt phus med angölring från Albyvägen

Albyvägen utvecklas till en stadsgata

P
P

PP
P

P

P

P

P Albystråket integreras i 
det nya förslaget

Småskalig parkering för bil

P

Små kvartersgator på kvartersmark

Som kontrast till de större gaturummen ska-
pas småskaliga gaturum på kvartersmark inom 
radhuskvarteren i söder och norr. Rummen får 
funktion av ”parkeringsgata” med längsgående 
boendeparkering, samtidigt som de utgör ett 
gemensamt entrérum till radhus. Kvartersgator-
na ges en gestaltning för både lek, möten och 
parkering. Gröna förgårdar anläggs som en del 
av rummen. 

Integrerade parkeringslösningar 

Parkering för cykel och bil gestaltas integrerat med 
bebyggelse- och grönstrukturen. Bilparkeringar-
na vid Parkhusen anläggs som mindre markpar-
keringar med direktaccess från Amalias väg. Vid 
Parkhusen längs Albyvägen uppförs även p-hus. 
I strategiska lägen längs stråk inrättas cykelrum 
i Parkhusens bottenvåningar. Cykelrummen blir 
uppglasade och upplysta mot gata för att stödja 
upp känslan av ett inbjudande gaturum. Radhusens 
boendeparkering för bil ligger bakom radbebyggel-
sen, dold från gatan. 

3.3 Trafik och Rörelse
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Visionsbild över nya Amalias väg och det omvandlade gaturummet. Boendeparkering för bil är dold bakom bebyggelsen.
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Ny park som målpunkt boende och 
besökare att mötas på

Nytt storg placeras i korsningen mellan Albyvägen och 
Amalias väg. Viktig entreplats till parken

"Torghuset" skapar fond till det nya torget

Ett möte kan ske i alla typer av rum. I diagrammet ovan visas de mest självklara publika mötes-
platserna i Albytäppan - Parken, Lilla Torget, Södra Entréplatsen och Koloniområdet

Albystråket

Albyvägen

A
m

al
ia

s 
vä

g Parken

Södra entréplatsen

Lilla Torget

Koloniområdet

Norra entrén
Östra entrén

Gul ring illustrerar ny 
entréplats till koloni-
området från vilket  
rörelsen leds vidare in 
i koloniområdet

En mötesplats uppstår ur en samexistens av fle-
ra faktorer - bebyggelsens innehåll, blandning 
och struktur, placering av rörelsestråk, förut-
sättningar för god ljudmiljö och sol, samt en 
gestaltad helhet människor trivs i. I Albytäppan 
skapas förutsättning för både nya mötesplatser 
och ett utvecklande av befintliga. Tillsammans 
skapas variationsrika mötesplatser för både 
snabba, lugna och korta möten mellan boende 
och besökare. 

Lilla Torget

I korsningen mellan Amalias väg och Albyvä-
gen, en knutpunkt där många passerar, anläggs 
ett litet torg. Torget blir en publik mötesplats 
för både besökare och boende inom Albytäp-
pan. Fonden till torget utgörs av ”torghuset”, 
Albytäppans högsta byggnad som får ett ka-
raktärskapande gavelmotiv från Albyvägen och 
centrum. I torghusets bottenvånings möjliggörs 
för en verksamhetslokal som förstärker torgets 
funktion som mötesplats och bidrar till liv och 
rörelse. Verksamhetslokalen kan tex vara en mi-
nilivs, kiosk eller ett café. Mitt på torget framför 
torghuset placeras ett stort fint vårdträd som 
syns både längs Amalias väg i söder och Albyvä-
gen i väster – en grön magnet, en föraning om 
parken och koloniområdet. 

Parken 

Centralt i Albytäppan anläggs en ny park. Parken 
blir en grön mötesplats som tillgängliggörs från 
stråken Albystråket, Albyvägen och Amalias väg. 
Parkens storlek har planterats för att möjliggöra 
både lek, picknick och avkoppling. 

Koloniområdet

En viktig mötesplats i Albytäppan är det be-
fintliga koloniområdet. Delar av koloniområde 
påverkas i förslaget. För att stärka platsen som 
en mötesplats öppnas kolonin upp till kringlig-
gande gångstråk. I strategiska lägen skapas nya 
entréplatser från vilket rörelsen leds vidare in i 
koloniområdet och dess grusstigar. Platsernas 
läge illustreras med gula ringar nedan. 

Södra entréplatsen 

I Albystråkets korsning med Amalias väg anläggs 
en entréplats till både Albystråket, Amalias väg 
och koloniområdet – beroende på var ifrån man 
kommer eller är på väg. Rummets funktion är att 
synliggöra korsningspunkten och entréläget.

3.4 Mötesplatser
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Inom Albytäppan ryms både rörelseintensiva mötesplatser och lugna samlande gröna rum för både picknick och odling.
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4. Gestaltningsprinciper
I följande kapitel beskrivs gestaltningen av 
Albytäppans bebyggelse och rum i detalj. Ge-
staltningsprinciperna är baserad på de fyra 
byggstenarna och är kategoriserade under 
Parkhusen, Radhusen, Parkeringshuset, Tek-
nikbyggnad), Gaturum, Koloniområde, Kvar-
terstorget, Södra Entréplatsen, Kolonistråket 
och Parken. De olika delarna ska läsas som en 
helhet som tillsammans bidrar till att skapa 
förutsättningarna för Albytäppans nya livs-
miljöer. 



Axonometri över parkhusen där de grupperar sig längs Amaliasväg och Albyvägen.

Sunt Boende, Botkyrka kommun, Munde arkitekter AB, Lscape AB, Scapeous arkitekter ABGestaltningsprogram för Detaljplan Albytäppan 2022 10 07 23

Där de större gaturummen Albyvägen och Amalias 
möts uppförs Parkhusen. Parkhusen ges en fri form 
i varierade byggnadshöjder och med en vinkelställd 
fasad i sitt fotavtryck. Mot gata placeras fasaden 
vinkelrätt längs med gatan, vilket bidrar till att för-
tydliga gaturummen. Samtidigt skapas siktlinjer och 
privata varierade gårdsmiljöer möjliggörs där fasa-
den är vriden in mot gårdarna. Genom den knäckta 
fasadvinkeln uppstår varierade tak-former som till-
sammans med Parkhusens avtagande byggnadshöjd 
i dalgången skapar upplevelserika och varierade 
rum. Samtidigt som en rik variation eftersträvas hålls 
rummen samman genom bebyggelsens placering i 
linje med gatan och med vinklade tak mot både gata 
och baksida som skapar en mjuk övergång mot om-
givningen. 

4.1 Parkhusen

Gestaltningsprinciper
 » Fasader uppförs i värmebehandlad furu, naturell eller bruninfärgning 
 » Sockelvåning markeras genom locklist om 45x45 mm i varannan panel
 » Sockelvåningen kan variera mellan husen, från 1 vån till 2  
 » Träfasad ska avslutas 300 mm från betongplatta
 » Fasad i markplan vid lokal och cykelförråd uppförs uppglasad 
 » Takbeklädnad i grön plåt (Grönt 3020-G)
 » Balkonger uppförs solida i samma utförande som fasad. 
 » Balkongräcke ska dölja balkongplatta
 » Balkong mot gata får sticka ut max 1,5m från fasad
 » Balkong mot gata tillåts från och med vån 2
 » Balkong mot bostadsgård får sticka ut max 1,5m från fasad 
 » Balkong mot bostadsgårdgård tillåts från och med från vån 1
 » Markerad bostadsentré mot gata ska glasas upp
 » Dolda fönsterfoder runt fönster samt knutbrädor

Byggnadshöjd 13.2 m - nockhöjd 19.1 m

Byggnadshöjd 16.2 m - nockhöjd 22.0 m

Byggnadshöjd 23.5 m - nockhöjd 29.3 m



Parkhusen i sitt sammanhang utmed Albyvägen och Amalias väg. Utsnitt från illustrationsplanen. Sektionssnitt AA markerat i svart linje
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A
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Sockelvånings uttryck förändras längs gata för ökad variation

Fasader och detaljer

-Samtliga hus görs med värmebehandlad furu. obehandlad eller pigmenterad.
-Stående panel. 
-sockel markeras genom att varanan panelskar utförs med 45x45 locklist. sockel markering bör 
variera mellan husen. 

-fönster/ tak / stuprör utförs i enhetlig färg. typ NCS 3020-G10Y
-Balkonger utförs solida likt fasad. räcke går ner under balkongplatta. 

-Entre glasas upp och görs svart. Skärmtak görs svart/mörkgrå
-träfasad avslutas 300mm från betongsockel.

GESTALTNINGSPRINCIP
20220311

Alby-    material �erfamiljshus. 

Mål: Flerfamiljens hus varierar tydligt i våningsantal. Husets unika fotavtryck i kombination med utplacering kommer skapa en spretig och 
spännande miljö. Det är viktigt att husen hålls ihop och talar med varandra med hjälp av material och principer för material användning.   

Materialprinciper: 

Tak
falsad plåt, Grönt 3020-G. 

Fasad
 puts, vit NCS 1002-Y25R

Sockel
För att få ner taket/områdets rörelse och förstärka syskonskapet kommer husens socklar talar med varandra genom att ha olika mängde trä. För 
att inte spreta ska alla hus ha samma utförande av träpanel. 
Värmebehandlad furu. Stående 120mm (kolla upp)

Princip :

Detaljer
Balkongräcken, stuprör mm görs med RAL xxxx

2vån 2vån 1vånentré

-Samtliga hus görs med värmebehandlad furu. obehandlad eller pigmenterad.
-Stående panel. 
-sockel markeras genom att varanan panelskar utförs med 45x45 locklist. sockel markering bör 
variera mellan husen. 

-fönster/ tak / stuprör utförs i enhetlig färg. typ NCS 3020-G10Y
-Balkonger utförs solida likt fasad. räcke går ner under balkongplatta. 

-Entre glasas upp och görs svart. Skärmtak görs svart/mörkgrå
-träfasad avslutas 300mm från betongsockel.

GESTALTNINGSPRINCIP
20220311

Fönster/tak/stuprör utförs i enhetlig kulör. typ NCS 3020-G10Y

Balkonger utförs solida likt fasad 

Räcke ska täcka balkongplatta

Träfasad avslutas 300 mm från betongplatta

Entréer ska glasas upp 

Entrédetaljer uppföras i svart/grå kulör

Skärmtak i svart plåt

Samtliga parkhus uppförs med fasad av värmebehandlad furu (obehandlad 
eller brun pigmentering. Stående panel där sockelvåning markeras genom att 
vartannat panelskär utförs med 45 x 45 mm locklist.
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+8.00

A
lbyvägen

Alby-    material �erfamiljshus. 

Mål: Flerfamiljens hus varierar tydligt i våningsantal. Husets unika fotavtryck i kombination med utplacering kommer skapa en spretig och 
spännande miljö. Det är viktigt att husen hålls ihop och talar med varandra med hjälp av material och principer för material användning.   

Materialprinciper: 

Tak
falsad plåt, Grönt 3020-G. 

Fasad
 puts, vit NCS 1002-Y25R

Sockel
För att få ner taket/områdets rörelse och förstärka syskonskapet kommer husens socklar talar med varandra genom att ha olika mängde trä. För 
att inte spreta ska alla hus ha samma utförande av träpanel. 
Värmebehandlad furu. Stående 120mm (kolla upp)

Princip :

Detaljer
Balkongräcken, stuprör mm görs med RAL xxxx

2vån 2vån 1vånentré

Takbeläggning. Falsad plåt, Grönt 3020-GFasad. Värmebehandlad furu Fasad. Pigmenterad 
värmebehandlad furu

Fasad. Pigmenterad 
värmebehandlad furu

+6.25

A
lbystråket

Elevation Parkhusen, Amaliasväg (AA)

Material/Färgpalett
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Referens tät balkongInspiration levande fasad Fasadreferens. Värmebehandlad furu

Referens. Entréport i glasReferens. Sockelvåning ges högre detaljering 
med ribbor 

Referens träfasad

Material och utförande

Har ej rättighet 
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Hus med takprincip 1
Hus med takprincip 2

Snedställd fasad

Snedställd fasad

6m

3/5
2/5

5,3 m

1/2

1/2

A

B

2/3 1/3

6m

5,3m

1/3 2/3

A

B

C

D

Takform

 » Nocken ska gå från norr till söder längs Amalias väg
 » Gavelspets vid nock A placeras centriskt 
 » Gavelspets vid nock B placeras 3/5 in från hörn C
 » Nock A och B ska ha en höjddifferans på minst 0,8 m
 » Nockhöjd över FG vind ska ligga mellan 5,5 - 6,0 m

Gestaltningsprinciper Tak 1
 » Nocken ska gå från norr till söder längs Amalias väg
 » Gavelspets vid nock A placeras 1/3 från hörn C 
 » Gavelspets vid nock B placeras 2/3 från hörn D 
 » Nock A och B ska ha en höjddifferans på minst 0,8 m
 » Nockhöjd över FG vind ska ligga mellan 5,5 - 6,0 m

Gestaltningsprinciper Tak 2

C
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Hus med takprincip 1

Princip volymuppbyggnad
HUSTYP 1
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Hus med takprincip 2

Princip volymuppbyggnad
HUSTYP 2
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Komplementbyggnad/Miljörum

Komplementbyggnaderna har en enkel 
uppbyggnad i ett plan med sadeltak. Bygg-
naderna är placerade mellan parkhusen och 
har sin gavel mot gatan. Fasadens träpanel 
är av samma typ som flerbostadshusen. Ku-
lören avviker mot parkhusens färgsättning 
vilket bidrar till att skapa en kontrastverkan 
till de större bostadshusen som har en mer 
”naturlig” färgsättning. Den pigga färgsätt-
ningen är även en flört till radhusbebyggel-
sens mer färgglada toner.  

Volym: ca 48 kvm BTA
Takvinkel: Mellan 22 - 34 grader 
Kulörer: Falu röd och falu grön

ÖSTRA ENTRÉN

Elevation där komplementbyggander syns mellan parkhusen
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Växthus

På Parkhusens bostadsgårdar, i gräns mot omgivning-
en uppförs växthus. Växthusens har flera funktioner - 
rumskapande element som delar upp bostadsgårdarna i 
flera intima smårum, avgränsande element mot de pu-
blika kolonistråk och Albystråket, mötesplats för boende 
och odlingsmöjlighet när säsongen utomhus är för dålig. 

Växthusen uppförs i trästomme. Gestaltning är i ut-
förande och kulör besläktad med Parkstrukturen och 
Entreportikerna. 

Volym: ca 35 kvm BTA
Takvinkel: 45 grader
Kulörer: Falu röd, grön och gul

Visionsskiss som visar växthusets uppbyggnad med trästomme och glas
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4.2 Bostadsgårdar 

Gårdarnas gestaltning och innehåll syftar till att upp-
fylla tre viktiga funktioner – vistelse, katalysator för 
ekosystemtjänster och ett grönt möte mot omgivande 
struktur. De tre funktionerna binds samman i en lekfull 
och fri gestaltning med böljande planteringar, grus-
gångar, öppna ängsytor, intima uteplatser, tåliga buskar 
och träd med stora lövverk. 

Vistelse
Gårdarna är de boendes gröna uterum med plats för 
samvaro och lek men också vila och avkoppling. Här 
eftersträvas sittplatser i både sol och skugga, samt 
möjlighet till odling och matlagning i gemensamt ute 
kök. Större delen av gårdarnas vistelseytor placerade 
innanför bebyggelsen. Avskildheten skapar en känsla av 
att gården privat och att de boende ges möjlighet att ta 
den i anspråk. Förutom bebyggelsens placering bidrar 
också planteringar, träd, uthus och markbeläggning till 
att skapa en tydlig gräns mellan gård och gata - privat 
och offentligt. 

Ekosystemtjänster 
Material-, träd- och växtval ska göras i syfte att tillskapa 
förutsättningar för ekosystemtjänster och en ökad bio-
logisk mångfald. Omhändertagande av dagvatten görs 
synlig som en del av gårdens samlade gestalt med mjuka 
gräsytor och kommunikationsytor med delvis genom-
släpplig markbeläggning. 

Grönt möte mot omgivningen
Gårdarnas placering mellan den nya bebyggelsen och 
befintlig struktur gör dem till viktiga rum i mötet med 
omgivningen. Mot Äldreboendet, där gårdarna möter 
en baksida, planteras nya träd och rabatter som skapar 
en grön helhet tillsammans med befintlig vegetation. 
Mellan bostadsgårdarna och koloniområdet anläggs en 
övergångszon i form av ett nytt grönstråk som stödjs 
upp träd, planteringar och växthus.

Plan över parkhusen och tillhörande bostadsgårdar. Väster om Amalias väg utgör bostadsgårdarna en 
grönt rum mot äldreboendet och öster om Amalias väg utgör bostadsgårdarna en grön övergång till 
koloniområdet. Det är möjligt att anlägga lek som är både spontan och programmerad på gårdarna. 
Sektionssnitt för sektion A-C mot äldreboendet markerat med lila streck.

Lekhus
Rum av videA

B

C

klätter/hängnät
Tapi stugor

Balans och 
klätterlek

Gunglek

Äldreboende
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Inzoomad plan över bostadsgård vid Hus 2

Grönskan letar in mellan husen och hjälper 
till att skapa rum mellan den privata uteplat-
sen och gemensamma gården

Äng
Lågpunkt

Trampstenar

Odling

Utekök

Grön gräns vid 
äldreboendet

Häck 

Permeabla ytor
Sten med bred fog 

Grus

Uteplatser

Trä

Grus

Marksten

Gräsytor 
för vistelse

Gräs

Gårdarna utformas med trädgårdskaraktär med 
blommande träd, fruktträd, buskar och odling-
stäppor

Lummigt och grönt med sittmöjligheterPlan, skala 1:500
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Grön övergångszon mot äldreboendet 

Bostadsgårdarna väster om Amalias väg 
gränsar till äldreboendet. Här är det viktigt 
att extra omsorg tas vid gestaltningen av 
gränsen så att mötet från båda håll utvecklas 
till en bra helhet. Skapas en vegetationsridå 
uppbyggd av träd, buskar och planteringar. 
Delar av höjdskillnaden tas upp med en låg 
mur alternativt med en slänt med blommor.   
På gården möter odlingsbäddar upp den na-
turlika vegetationen som en vardaglig över-
gång till infiltrationsytor och gemensamma 
uteplatser längre in mot parkhusen.

bef +9,00

bef +7,75

bef +7,90

HUS 1 fg +8,50

HUS 2 fg +8,25

HUS 3 fg +7,25

bef +9,00

bef +7,75

bef +7,90

HUS 1 fg +8,50

HUS 2 fg +8,25

HUS 3 fg +7,25

bef +9,00

bef +7,75

bef +7,90

HUS 1 fg +8,50

HUS 2 fg +8,25

HUS 3 fg +7,25

Möjlighet för odling i gräns

Slänt med blommor

Höjdskillnad kan tas upp 
av låg mur

Ridå av lönn

Bladgrönska i zonen
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Bostadsgård

Vändplan/lastzon

Bostadsgård

Bostadsgård

Bef. marknivå

Bef. marknivå

Bef. marknivå

Ny marknivå

Ny marknivå

Ny marknivå

Sektioner som visar bostadsgårdens möte med äldreboendet. I fastighetsgräns anläggs en vegetationszon av träd, 
buskar och perenner. 

Sektion C

Sektion B

Sektion A

Äldreboende

Avledning av dagvatten

Äldreboende

Avledning av dagvatten

Äldreboende

Avledning av dagvatten
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Markparkering

P-anläggning

RHP

Invändigt cykelrum

Utvändig cykelparkering

Kombinerad gång- och cykelbana

Integrerade parkeringslösningar 

Boendeparkering för cykel och bil gestaltas 
integrerat med Albytäppans bebyggelse- och 
grönstruktur. Detta görs både genom parke-
ringarnas placering, genomsläpplig markbe-
läggning och lokal avskärmning med förråd, 
häckar och låga murar. Bilparkeringarna vid 
parkhusen anläggs som mindre markparke-
ringar med direktaccess från Amalias väg. 
Vid parkhusen längs Albyvägen möjliggörs 
för ett p-hus med infart från Albyvägen. Cy-
kelparkering uppförs invändigt i uppglasade 
cykelrum i strategiska lägen, samt som den 
del av bostadsgårdens gestalt. Radhusens 
bilparkering placeras bakom bebyggelsen så 
att den är visuellt dold från de större stråken 
Albyvägen och Amalias väg. Gaturummen blir 
på detta sätt mer tydliga och sammanhållna, 
samtidigt som fordonen kommer närmare 
den privata bostaden. 

Utvändig cykelparkering med regnskydd Markparkering för bil sker 
på permiabel yta

P-huset täcks med grönfasad mot 
bostadsgård

Markparkering förses med träd för lövskugga 

A
m

alias väg

Albyvägen

A
m

alias väg

Albyvägen
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Längre bort från centrum övergå bebyggelse-
strukturen i en småskalig radhusbebyggelse. Den 
nya bebyggelsens skala är anpassad till befintlig 
radhusbebyggelse. Likt parkhusen bidrar radhusen 
till att förtydliga gaturummen med sin placering 
längs gatan. Mellan gaturummens trottoarer och 
bebyggelsen anläggs privat förgårdsmark med 
plats för cykelparkering och perenner. På baksida 
anläggs privata trädgårdar. Radhusen uppförs i 
två storlekar, en större i två våningar med indra-
get loft, och en mindre i två våningar. De två oli-
ka storlekarna stödjer upp olika typer av rum de 
möter, där den högre formen placeras längs Al-
byvägen och Amalias väg och den lägre storleken 
längre bort från gatan. Samtidigt som bebyggelsen 
hålls ihop ges möjlighet till en variation med min-
dre fasförskjutning i fasadliv mellan bostadsenhe-
terna. Nischerna bidar till ett varierat perspektiv 
och en karaktärskapande skuggeffekt på både 
gatu- och gårdssida. 

4.3 Radhusen

Radhusens placering. Elevationssnitt 

A

B

A

B

Referensbild radhusbebyggelse. Uppglasad mot gård.

Radhusbebyggelse länga Amaliasväg i söder. Utsnitt från illustrationsplanen

 » Radhusen uppförs i 2 - 2.5 vån
 » Fasader ska vara i stående furupanel 
 » Fasadliv får fasförskjutas mellan varje enhet 
 » Mindre variation i fasadpigmentering/kulör, panel-

bredd, profil och lockpanel får förekomma mellan 
varje enhet. Minst 60% av radhusen ska vara i värme-
behandlad panel för släktskap med de större parkvil-
lorna. Övriga radhus målas i varierade slamfärger. 

 » Fönster och dörrar ska ha samma färgsättning som 
panel men med högre svärta

 » Dolda fönsterfoder runt fönster samt knutbrädor 
 » Takbeklädnad och stuprännor i ljus plåt (ex Reinzink)
 » Takkupor tillåts ej
 » Takräcke ska vara täta likt fasad, alternativt glest 

järnräcke med färglös glas-skiva

Gestaltningsprinciper

Vy visionsbild
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Visionsbild över ny radhusbebyggelse längs Amalias väg. För placering av vypunkt se illustrationsplan på föregående sida.
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BOA: ca 112 m2/enhet, BTA: ca 139 m2/enhet

Det mindre radhuset

I Albytäppans södra del uppförs radhus i två 
våningar. Det lägre våningsantalet syftar till 
att skapa en småskalighet som harmonierar 
med angränsande befintlig radhusbebyggelse. 
Varje bostadsenhet uppgår till ca 140 kvm BTA 
(ca 112 kvm BOA) för delat på de två normal-
planen. Radhusens förskjuts svagt i fasadliv 
mot gård och gata för att skapa ett varierat 
uttryck och skuggverkan. Tillsammans med 
en varierad färgsättning bidrar förskjutningen 
i fasad till att skapa en brokighet som speglar 
radhusens trädgårdar. Takvinkel görs fri och 
kan med fördel variera för ökad variation. 
Takvinkel mot gata är brantare mot gata (ca 
25 grader) än gårdssidan (ca 17 grader). Tak 
uppförs utan takkupor. 

Förråden uppförs i samma stil som tillhörande 
radhus. Maxhöjd är 3m och max taknikel är 25 
grader. RADHUS 2VÅN

ALBY 
220317 

BOA 112

Gestaltningsprinciper: 
-Samtliga radhus görs med stående panel.  
- Mindre variation på panelbredd, pro�l, lockpanel får förekomma mellan husen.
- Färgsättningen ska vara dov och naturfärger. 
- Fönster och dörrar ska färgsättas med samma färg som panel, men med högre svärta. 
- minst 60% av radhusen ska var värmebehandlad panel för att sammankoppla med    
punkthus. 
-tak görs i plåt.  

RADHUS 2VÅN
ALBY 
220317 

BOA 112

Gestaltningsprinciper: 
-Samtliga radhus görs med stående panel.  
- Mindre variation på panelbredd, pro�l, lockpanel får förekomma mellan husen.
- Färgsättningen ska vara dov och naturfärger. 
- Fönster och dörrar ska färgsättas med samma färg som panel, men med högre svärta. 
- minst 60% av radhusen ska var värmebehandlad panel för att sammankoppla med    
punkthus. 
-tak görs i plåt.  

RADHUS 2VÅN
ALBY 
220317 

BOA 112

Gestaltningsprinciper: 
-Samtliga radhus görs med stående panel.  
- Mindre variation på panelbredd, pro�l, lockpanel får förekomma mellan husen.
- Färgsättningen ska vara dov och naturfärger. 
- Fönster och dörrar ska färgsättas med samma färg som panel, men med högre svärta. 
- minst 60% av radhusen ska var värmebehandlad panel för att sammankoppla med    
punkthus. 
-tak görs i plåt.  

RADHUS 2VÅN
ALBY 
220317 

BOA 112

Gestaltningsprinciper: 
-Samtliga radhus görs med stående panel.  
- Mindre variation på panelbredd, pro�l, lockpanel får förekomma mellan husen.
- Färgsättningen ska vara dov och naturfärger. 
- Fönster och dörrar ska färgsättas med samma färg som panel, men med högre svärta. 
- minst 60% av radhusen ska var värmebehandlad panel för att sammankoppla med    
punkthus. 
-tak görs i plåt.  

De mindre radhusens placering Elevation mot gård - det mindre radhuset

Elevation mot gata - det mindre radhuset 

Entréplan

Plan 1

GårdssidaGatusida

Typsektion det mindre radhuset
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Det större radhuset

Längs med Albyvägens och Amalias vägs 
omvandlade gaturum uppförs radhus i en lite 
större skala. Över de två normalplanen finns 
ett tredje plan mindre plan. Den tredje våning-
en dras in från gata och gård för att möjliggör 
för uteplats och balkong. På samma sätt som 
placering i linje med gata bidrar till att förtyd-
liga gaturummet och dess funktion av stråk så 
bidrar den lite resligare formen till att ytter-
ligare skapa fina rumsliga proportioner mot 
gatans breda sektion. De större radhusen för 
en total volym på ca 160 kvm BTA/enhet (BOA 
ca 130 kvm). Takvinkel är satt till ca 28 grader, 
med en inredd våning under tak utan kupa. 

Förråden uppförs i samma stil som tillhörande 
radhus. Maxhöjd är 3m och max taknikel är 25 
grader. 

RADHUS 3VÅN
ALBY 
220317 

Gestaltningsprinciper: 
-Samtliga radhus görs med stående panel.  
- Mindre variation på panelbredd, pro�l, lockpanel får förekomma mellan husen.
- Färgsättningen ska vara dov och naturfärger. 
- Fönster och dörrar ska färgsättas med samma färg som panel, men med högre svärta. 
- minst 60% av radhusen ska var värmebehandlad panel för att sammankoppla med    
punkthus. 
-tak görs i plåt.  

RADHUS 3VÅN
ALBY 
220317 

Gestaltningsprinciper: 
-Samtliga radhus görs med stående panel.  
- Mindre variation på panelbredd, pro�l, lockpanel får förekomma mellan husen.
- Färgsättningen ska vara dov och naturfärger. 
- Fönster och dörrar ska färgsättas med samma färg som panel, men med högre svärta. 
- minst 60% av radhusen ska var värmebehandlad panel för att sammankoppla med    
punkthus. 
-tak görs i plåt.  

RADHUS 3VÅN
ALBY 
220317 

Gestaltningsprinciper: 
-Samtliga radhus görs med stående panel.  
- Mindre variation på panelbredd, pro�l, lockpanel får förekomma mellan husen.
- Färgsättningen ska vara dov och naturfärger. 
- Fönster och dörrar ska färgsättas med samma färg som panel, men med högre svärta. 
- minst 60% av radhusen ska var värmebehandlad panel för att sammankoppla med    
punkthus. 
-tak görs i plåt.  

RADHUS 3VÅN
ALBY 
220317 

Gestaltningsprinciper: 
-Samtliga radhus görs med stående panel.  
- Mindre variation på panelbredd, pro�l, lockpanel får förekomma mellan husen.
- Färgsättningen ska vara dov och naturfärger. 
- Fönster och dörrar ska färgsättas med samma färg som panel, men med högre svärta. 
- minst 60% av radhusen ska var värmebehandlad panel för att sammankoppla med    
punkthus. 
-tak görs i plåt.  

RADHUS 3VÅN
ALBY 
220317 

Gestaltningsprinciper: 
-Samtliga radhus görs med stående panel.  
- Mindre variation på panelbredd, pro�l, lockpanel får förekomma mellan husen.
- Färgsättningen ska vara dov och naturfärger. 
- Fönster och dörrar ska färgsättas med samma färg som panel, men med högre svärta. 
- minst 60% av radhusen ska var värmebehandlad panel för att sammankoppla med    
punkthus. 
-tak görs i plåt.  

De större radhusens placering.
Elevationssnitt markerat i svart linje

Elevation mot gård - det större radhuset

Elevation mot gata - det större radhuset Entréplan

Plan 1

Plan 2

Gårdssida

Gatusida

Typsektion det större radhuset

B

B

C

C



Sunt Boende, Botkyrka kommun, Munde arkitekter AB, Lscape AB, Scapeous arkitekter ABGestaltningsprogram för Detaljplan Albytäppan 2022 10 07 41

Elevation radhus. Amaliasväg (CC)

Ljus plåt (Reinzink)

Takbeklädnad

Röd slamfärg Grön slamfärg Gul slamfärg

Målad träpanel

Elevation radhus. Amaliasväg (BB)

Värmebehandlad furu Pigmenterad 
värmebehandlad furu

Pigmenterad 
värmebehandlad furu

Pigmenterad 
värmebehandlad furu

Obehandlad furu

Obehandlad/värmebehandlad träpanel

Fasader
Angöring

Angöring

Angöring
Angöring

Entré koloniområde

ÖSTRA ENTRÉN
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Visionsbild som visar ny radhusbebyggelse till vänster längs nya Amalias väg i söder och befintlig radhusbebyggelse med tillhörande trädgårdar till höger.
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4.4 Trädgårdar 

Till varje radhus anläggs en privat trädgård på 
bebyggelsens baksida. Skyddat från gatan blir 
trädgården en intim grön oas med plats för både 
vistelse, rikligt med lummig grönska och insek-
ter. Det är fritt fram att välja om trädgården ska 
ges en klassisk trädgårdskaraktär med blom-
mande träd, fruktträd, buskar och gräsmatta - 
eller om en friare mer ”naturlik” planering görs 
med exempelvis ängskaraktär, vildäpplen och 
havtornsnår. Beroende på hur avgränsningen 
mellan trädgårdarna görs kan odlingsbäddar och 
andra gemensamma funktioner anläggas i gräns 
mot grannen, om så önskas. Intill bostaden eller 
i tomtgräns möjliggörs för mindre förrådsbygg-
nader. Förråden bidrar till att skapa en rumslig 
småskalighet och variation. Förrådsbyggnader-
nas tak och väggar kan vara vegetationsbeklädda 
för att öka den gröna volymen.  

I anslutning till trädgårdarna anläggs småskali-
ga boendeparkeringar. I syfte att skapa en samlad 
gestalt med trädgårdarna och deras gröna karaktär 
ges parkeringen ett mjukt utförande med markbe-
läggning av stenmjöl, grus eller andra delvis ge-
nomsläppliga material. Parkeringarna ramas in av 
naturlika planteringar av högt gräs, träd och bär-
buskar. Parkeringarnas markbeläggning bidrar till 
att öka möjligheten för ett lokalt omhändertagande 
av dagvatten. 

Som ett komplement till den större privata träd-
gården anläggs en småskalig yta av kvartersmark 
framför radhusen på gatusidan. Förgårdsmarken 
blir en grön entrézon med plats för cykelparkering, 
planteringar och småskaliga träd. Förgårdsmarken 
fyller en viktig funktion att stödja upp intilliggande 
gaturum med grönska och rörelse. 

Trädgårdarnas placering invid radhusen

B

B

Plats för odling MangoldNaturlik plantering Intima rum lummiga rum intill bostaden
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1

2 3

4

65 7

8

Småskalig boendeparkering 
Förgårdsmark mot gata

Entrérum med plats för parkering och möten

Trottoar

Tydligt avgränsade privata trädgårdar

Entreer

Plats för större träd

Gatuträd

P

Privata trädgårdar

Plan, skala 1:400

Sektion, skala 1:400
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 » Fasad uppförs i glas med utanpåliggande värme-
behandlat trä 

 » Fasaden ska vara visuellt genomsläpplig.
 » Den glesa träfasaden ska hjälpa besökaren att 

känna sig trygg inne i parkeringshuset. Genomar-
betad belysning inne och utanför parkeringshuset 
bidrar också till en upplevd trygg plats. byggnaden 
förses med port för att obehöriga inte ska kunna 
komma in. Dörrar görs uppglasade.  

 » Fasaden ska utformas på ett sätt så att ett vackert 
flätmönster tecknar sig på dagen, som ändras 
kvällstid då lampor inne i byggnaden tänds. 

 » Byggnadens södra fasad och öst/västliga gavlar 
blir rumskapande väggar för bostadsgårdar. Bygg-
naden gestaltning integreras i bostadsgårdens 
gestaltning med förråd, träd, cykelparkering och 
planteringar. 

 » Parkeringshuset har ett markerat trapphus/
hisstorn med entré i bottenplan mot Albyvägen.

 » Sockel görs tät i stående träpanel för att motver-
ka möjligheten för små barn att klättra. Den täta 
fasaden är 1,2 m hög i det västra hörnet och ökar 
sedan öster ut. 

 » Parkeringshuset har en BYA på ca 665 kvm.

Gestaltningsprinciper

1100mm

1100mm

ALBYVÄGEN
PARK

Fasad av flätat trä som ligger över en genomsiktlig glasfasad

Träd längs Albyvägens gaturum

Markerat trapphus och entré mot gata

Tät sockel i träfasad

Elevation parkeringsanläggning. Fasad mot Albyvägen

4.5 Parkeringshus
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Ny nätstation placering. I södra delen om området 
angöring via Amalias väg.

 » Fasader på nybyggnad uppförs i corten
 » Takbeklädnad ska vara vegetationsbekätt (sedum)
 » Fastighet får inte hängnas in 

Gestaltningsprinciper

Referensbild ny  transformatorstation med fasad 
i corten (Bild: Vattenfall)
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Utsnitt från bygglovhandling för uppförande av ny nätstation (Vattenfall)

13

våra nätstationer
Fortsättning

B2 Special med sadeltak (matrisgjutet tegel)
Cirkapris 50 000 kr

B2 Standard (vajerspalje)
Cirkapris 10 000 kr

Våra nätverkstationer | Hustyper

Referensbild vegetationsbeklädd fasad (Vattenfall)
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4.6 Teknikhus

B2 Special (belyst och utstansad cortenfasad)
Cirkapris 250 000 kr

B2 Special med bandvalsat plåttak
Cirkapris 50 000 kr

B2 Special med sadeltak (matrisgjutet tegel)
Cirkapris 50 000 kr

B2 Speciald med sedumtak (cortenfasad)
Cirkapris tak 36 000 kr + plåt 100 000 kr

Våra nätstationer utöver standardutförande
Följande bilder visar exempel på fristående nätstationer utöver Vattenfall Eldistributions standardutförande.  

Priserna  
angivna nedan ska  

ses som ungefärliga  
och kan komma  

att ändras. 

12 Våra nätverkstationer | Hustyper

B2 Special med sedumtak (två ihopbyggda)
Cirkapris 75 000 kr

B2 med sadeltak (matrisgjutet tegel)
Cirkapris 40 000 kr



bust utförande av asfalt och betongplattor, där en 
fris i granit markerar de olika funktionerna på ett 
tydligt och vackert sätt. Separerad cykelbana i avvi-
kande material och kulör från körbana och trottoar, 
kombinerat med fris för ökad tydlighet. Alla gränser 
mellan material och funktion markeras med en fris 
av granit i som minst 150 mm sten. 

Tillgänglighet

Utformning av allmän platsmark och kvartersmark 
ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörel-
se- och synförmåga. Utformning (bredder, lutning-
ar och konstrastmarkering) utförs enligt ALM och 
HIN. 

Referens planteringsräcke Materialmöten
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4.8 Gaturum

De utvecklade gaturummen Albyvägen 
och Amalias väg utgör en viktig stomme av 
Albytäppans offentliga rum. Bebyggelsens 
variation i skala, byggnadshöjd och färgsätt-
ning hålls ihop av gatorna som ges ny grön-
ska, träd, planteringar och breda trottoarer 
utmed körbanan. Sammantaget eftersträvas 
en stram enkelhet med enhetlig och vacker 
beläggning och mycket grönska som speglar 
platsens befintliga gröna värden. 

Gatuträd och vegetation

I gaturummen eftersträvas en variationsrik 
grönska som knyter an till vegetationen på 
platsen. Träden ger gatorna karaktär och en 
stor artvariation eftersträvas. Dels för att 
skapa upplevelserika rum men också för att 
minska risken att hela trädbestånd i framti-
den slås ut av sjukdomar eller klimatföränd-
ringar. Buskar och perenner ska ha breda 
amplituder. Växterna ska vara robusta och 
tåla både salt och växlande våt och torr växt-
miljö. Upplevelsevärdet och trädens förmåga 
att spegla årstidsväxlingar är också viktiga 
aspekter. Gatuträden ska bidra till att förstär-
ka stråk och siktlinjer samt leda besökaren 
mellan olika platser. Gatuträdens kvalitet 
ska inte understiga 25-30 cm i stamomfång. 
Under gaturäden anläggs en naturlik plan-
teringszon. Ytan ska fungera som ekologiskt 
spridningsstråk, samt bidra till att utjämna 
och rena dagvatten genom infiltration. 

Robusta och vackra material

Gaturummens karaktär och funktion hålls 
ihop med besläktad markbeläggning. Körbana 
ges beläggning av asfalt. Trottoar ges ett ro-

Albyvägen
Albyvägen blir ett tydligt gaturum med status av 
huvudgata. Gaturummet får dubbla trädrader i 
sammanhängande planteringar. På den södra si-
dan anläggs en trottoar och på den norra sidan en 
kombinerad gång- och cykelbana. 

 » Utformningen ska premiera infiltration i den gröna 
möbleringszonen.

 » Buskar och perenner ska ha breda amplituder. Väx-
terna ska vara robusta och tåla både salt och växlan-
de våt och torr växtmiljö.

 » Angöringsfickor med plats för sopbil anläggs i den 
gröna zonen i strategiska lägen. Exakt utformning 
och placering utreds vid projektering av den nya 
gatan.

 » Kombinerad gång- och cykelbana på norra sidan 
samt trottoar på öster sida anläggs med marksten 
(17.5 x 35), halvförband. 

Amaliasväg
Amalias väg omvandlas till en stadsgata. Rummet 
får trädplantering och kombinerad GC på den 
västra sidan och trottoar på den östra. 
 

 » Utformningen ska premiera infiltration i den gröna 
möbleringszonen.

 » Kännas trygg och visuellt binda i hopp den nya be-
byggelsen som ett grön rum

 » Buskar och perenner ska ha breda amplituder. Väx-
terna ska vara robusta och tåla både salt och växlan-
de våt och torr växtmiljö.

 » Belysning uppförs som stolpbelysning
 » Angöring för sopbil sker i körbana för minskade for-

donshastigheter och ökad trafiksäkerhet
 » Kombinerad gång- och cykelbana på väster sida 

samt trottoar på öster sida anläggs med marksten 
(17.5 x 35), halvförband. 
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Visionsbild som visar Amalias vägs omvandlade gaturum med nya gatuträd, trottoarer, planteringar och radhusbebyggelse.
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Sektion 1
Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7 Sektion 8

A
m

alias väg

Amalias väg

Albyvägen

Sektionssnitt

A
m

alias väg

Amalias väg

Albyvägen

Grönytor i gaturummet Vårlökar i gaturummen

Gatuträd, 2 rader. Kvalité 25-30

Gatuträd, 1 rad. Kvalité 25-30

Solitär träd. Kvalité 25-30

Kvartersgator. Plats för mötenInfiltration av dagvattenSmitväg genom möbleringszon

Albyvägen
Amalias väg

GatusektionerTrädplanGator
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Sektion 2
Albyvägen (Västra delen vid flerbostadshus)
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Sektion 1
Albyvägen (Östra delen vid radhusbebyggelse)
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