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01
INLEDNING
Hallunda gårdspark är en ny stadsdel i kommundelen Hallunda/Norsborg i Botkyrka kommun. Stadsdelen kom-
mer att erbjuda nya bostäder i en intressant miljö med naturen och Mälaren som närmsta grannar och med en 
kulturmiljö som berättar om platsens långa historia. I mötet mellan nytt och gammalt finns projektets hjärta – en 
sprudlande miljö som hämtar sin inspiration från en annan period – från tiden då Hallunda Gård var en viktig jord-
bruksbygd. Projektet tillför nya bostadstypologier och tillgängliggör miljöer som Hallunda annars saknar. Detta 
kapitel beskriver bakgrund och syfte för Hallunda gårdspark.
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SAMMANFATTNING
Ända sedan bronsåldern har Hallunda Gård varit en vik-
tig boplats för både människor och djur. Nu planeras 
en ny stadsdel ta form på denna vackra historiska plats 
– Hallunda Gårdspark. Ambitionen är att skapa en eko-
logiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel med 
en attraktiv stadsmiljö genom varierad och intressant 
arkitektur som utgår från områdets specifika förutsätt-
ningar. Projektets hjärta ligger i mötet mellan gammalt 
och nytt och kommer att präglas av den tid då Hallunda 
Gård var en viktig jordbruksbygd.

Den övergripande gestaltningsidén - bevara, tillgäng-
liggöra och tillföra – lägger grunden för hur Hallunda 
Gårdspark tar form. De historiska spåren ger förutsätt-
ningar för områdets nya struktur. Här vävs natur, kultur 
och arkitektur ihop till en ny komposition som förstär-
ker upplevelsen av herrgårdsmiljön, stärker riksintres-
set och skyddar de kulturhistoriska värdena. Samtidigt 
skapas nya kvalitativa bostadsmiljöer. Strukturen har 
anpassats efter kulturhistoriska värden och historiska 
platser återställs. All befintlig bebyggelse på gården 
bevaras och återupplivas. Ny bebyggelse tar inspira-
tion från den äldre i form av volym, material och färg-
sättning. Naturen i området är mycket varierad och 
består av flera olika naturtyper och biotoper som bland 
annat utgör hemvist för rödlistade fladdermöss. Den 
nya bebyggelsen placeras och utformas med hänsyn 
till naturvärden och det befintliga djurlivet.

Herrgården, placerad på sin höjd, kommer fortsätta att 
vara den högsta punkten i området så att ny bebyg-
gelse inte skymmer den äldre bebyggelsen. De viktiga 
siktlinjerna som går mellan den historiska gårdstom-
ten, bronsåldersröset och järnåldersgravfältet kommer 
att bevaras och vyer från gården söderut säkerställs när 
området utvecklas.

I Hallunda Gårdspark planeras för flera olika typer av 
gator – huvudgata, lokalgata samt mindre lokalgata. 
De olika gatutyperna gestaltas på olika sätt och ges oli-
ka hierarki för att förtydliga rörelsen och orienteringen i 
stadsdelen. Gatunätet kopplar till befintlig gatustruktur 
och målpunkter samtidigt som nya gator anläggs och 
skapar ett finmaskigt nät av både bil- och gångvägar. 
Tomtbergavägen får en ny sträckning inom planom-
rådet och omvandlas till en stadsgata istället för den 
genomfartsled som den är idag. Befintliga stråk och 
promenadvägar kommer att rustas upp och kopplas till 
nya stråk som uppkommer i och med utvecklingen av 
Hallunda Gårdspark. 

Utemiljön spelar en stor roll för områdets karaktär och 
i Hallunda Gårdspark kommer det finnas flera olika of-
fentliga platser som är tillgängliga för alla att använda. 
De olika torg- och parkrummen ges varierande karak-
tärer och funktioner som speglar de kulturvärden som 
finns på platsen idag. I och med utvecklingen av Hal-
lunda Gårdspark finns det återigen möjlighet att åter-
uppta djurhållning samt odling som blir en viktig del i 
utformningen av utemiljön.

Hallunda Gårdspark byggs upp av 6 olika delområden 
– Gårdskärnan, Torgkvarteren, Gårdskvarteret, Träd-
gårdskvarteren, Skogshusen och Sjöängen. De nya bo-
endemiljöerna omkring Hallunda Gård planeras med 
stor respekt och omsorg för platsens historia och na-
tur där varje bostadsområde får sin egen karaktär. Den 
nya arkitekturen hämtar inspiration från den existeran-
de gårdsbebyggelsen. Hallunda Gårdspark tillför ett 
segment av bostäder som det råder brist på i området 
idag.

Detta gestaltningsprogram har som syfte att förtydliga 
och säkerställa kvaliteter i gestaltningen av byggnader 
och yttre miljö, som underlag för genomförande och 
för områdets fortsatta utveckling. 
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BAKGRUND
Den 23 augusti 2016 fick samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Hallunda gård i Norsborg. Planområdet omfattar två 
fastigheter, Hallunda 4:20 och en del av Hallunda 4:34. 
Detaljplanen ska pröva möjligheten att bygga attrakti-
va och småskaliga bostäder i området kring Hallunda 
gård samt värna om värdefull kultur- och naturmiljö. 

Enligt planuppdraget ska detaljplanen åstadkomma ett 
bra samspel mellan det gamla och nya eftersom områ-
det ingår i riksintresse för kulturmiljö, och i riksintresset 
för kust-, turism- och det rörliga friluftslivet. Området 
är även utpekat i kommunens kulturmiljöprogram. 
Hallunda gård är en 1700-talsherrgård med bibehållen 
äldre karaktär och gården ligger i ett fornlämningsrikt 
kulturlandskap med lämningar från brons- och järnål-
der. Här har det bott människor redan under 1000-talet 
f. Kr. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 13 februari 
2018 ett ramavtal med Titania Bygg & VVS AB gällande 

ett exploateringsprojekt för ny bebyggelse i området 
kring Hallunda gård. Med anledning av detta har ett 
flertal utredningar genomförts, bland annat arkeolo-
gisk utredning, naturinventering, kulturmiljöutredning 
och trafikutredning.

Planområdet för Hallunda gård är utpekat i Botkyrka 
kommuns översiktsplan. Kommunen vill se en förtät-
ning inom stadsbygden generellt och har därför pekat 
ut särskilda förändringsområden, varav bostäder vid 
Hallunda gård är en av dessa. Planområdet ligger i ett 
område som kommunen definierar som gles stads-
bygd och gränsar till medelgles stadsbyggd. Översikts-
planen visar även ett grönt samband intill planområ-
det.  I översiktsplanen beskriver Botkyrka kommun fem 
planeringsstrategier i utvecklingen av kommunen: leva 
klimatsmart, plats att växa, hemma i storstaden, nära 
till storstadsnatur och utrymme för kreativitet. Dessa 
lägger även grunden för utvecklingen av Hallunda 
gårdspark.

SYFTE
Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera och 
tydliggöra planens intentioner och fastighetsägarens 
ambitioner. Gestaltningsprogrammet beskriver och 
konkretiserar principerna för stadsrummens och be-
byggelsens utformning. Riktlinjer läggs fast för an-
vändning av material, färger, vegetation, belysning och 
andra element som ger området och bebyggelsen öns-
kad karaktär. Gestaltningsprogrammet läses tillsam-
mans med plankarta och tillhörande dokument. Det 
är viktigt att riktlinjerna inte enbart gäller områdets 
uppbyggnadsfas utan också framgent under områdets 
fortsatta utveckling, så att bebyggelsen behåller och 
utvecklar sin specifika karaktär och identitet. 

Med en mångfald av flerbostadshus, stadsradhus och 
villor skapas en dynamisk stadsdel med möjlighet att 
göra bostadskarriär inom samma område i takt med 
att människors livssituation förändras. Ambitionen är 
att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 
stadsdel vilket innebär en attraktiv stadsmiljö genom 
varierad och intressant arkitektur som utgår från områ-
dets specifika förutsättningar. Programmet ska fung-
era som riktlinjer för projektet efter planskedet och 
utgöra stöd vid kommande handläggning av bygglov. 
Gestaltningsprogrammet beskriver projektets karak-
tär, kvalitet och gestaltning. Ett annat viktigt syfte är 
att samordna intressen mellan exploatör och Botkyrka 
kommun.
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02
EN NY STADSDEL
Hallunda gårdspark kommer bli en ny, modern stadsdel som lägger grundstenarna för det framtida Hallunda. 
Samtidigt är det av stor vikt att de nya tilläggen hänger ihop med omgivningen och tar tillvara på de stora kvali-
teter som finns här idag. Den övergripande gestaltningsidén - bevara, tillgängliggöra och tillföra – lägger grunden 
för hur Hallunda gårdspark tar form. De historiska spåren ger förutsättningar för områdets nya struktur. Här vävs 
natur, kultur och arkitektur ihop till en ny komposition som förstärker upplevelsen av herrgårdsmiljön, stärker rik-
sintresset och skyddar de kulturhistoriska värdena. 

Detta kapitel behandlar stadsbyggnaden i Hallunda gårdspark - hur stadsdelen har formats och skapar en sam-
manhängande helhet. Det är projektets stadsbyggnadsprinciper som knyter ihop området och skapar en röd tråd 
som håller ihop stadsdelen och ger Hallunda gårdspark sin identitet.
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NYA HALLUNDA GÅRDSPARK

VISION
Ända sedan bronsåldern har Hallunda Gård varit en 
viktig boplats för både människor och djur. Nu öppnas 
området återigen upp när nya bostäder planeras och 
tillsammans med platsens historia och den aktiva gård-
skärnan skapas en unik boendemiljö.

I Hallunda Gårdspark kommer man att finna en rik 
blandning av bostäder som kan efterfrågas av många. 
Oavsett om man väljer att bo i villa, radhus eller lägen-
het är kontakten till natur, historia och ett urbant liv 
nära och det som förenar området. I Hallunda Gårds-
park är det bara en kort promenad till tunnelbana och 
centrum såväl som till ett dopp i Mälaren. Boendemil-
jöerna främjar ett socialt liv, ett aktivt liv och ett liv nära 
jordens resurser - det ska vara lätt att leva hållbart i Hal-
lunda Gårdspark.

I Hallunda Gårdspark planeras en ny handelsträdgård. 
Den välbevarade äppelträdgården blir tillsammans 
med det befintliga orangeriet centrum för nya odlings-
parker.  En restaurang samt butik med närodlade växter 
och grönsaker kommer finnas i anslutning till gårdskär-
nan och den äldre bebyggelsen som rustas upp aktive-
rar gårdskärnan året runt och välkomnar besökare från 
hela Stockholmsområdet.  

I Hallunda gårdspark träffas människor. Här bor man i 
en rik kulturmiljö i naturen, nära vattnet och följer årsti-
dernas skiften. Här bor man - här lever man.
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Befintliga byggnaderBefintliga byggnader
Staket Naturområde

Fornminnesområde
Fornminne
Stenmurar

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ
PLATSEN IDAG
Projektets hjärta ligger i mötet mellan gammalt och 
nytt. Området präglas av och hämtar sin inspiration 
från den tid då Hallunda Gård var en viktig jordbruks-
bygd och visionen för området är att bevara platsens 
historia och tillvarata dess stora värden, samtidigt som 
nya kvalitativa bostadsmiljöer skapas. Gestaltningen av 
det nya området baseras på tre parametrar – bevara, 
tillgängliggöra och tillföra.

Hallunda Gård ligger delvis inom Bornsjöns område 
som är av riksintresse för kulturmiljövården där bebyg-
gelsen utgör en viktig del av ett större herrgårdsland-
skap. Den samlade kulturmiljön kring Hallunda Gård 
har ett mycket stort tidsdjup med lämningar från såväl 
förhistorisk som historisk tid. 

Planområdet besitter inte enbart höga kulturvärden 
utan också naturvärden. Miljön runt omkring Hallunda 
gård innehåller utgör hemvist för rödlistade fladder-
möss. Naturen i området är mycket varierad och består 
av flera olika naturtyper och biotoper.

BEVARA
Hallunda gårdspark bygger vidare på platsen historia 
och hur strukturen utvecklats under tid. Projektet utgår 
från flera olika förhållningssätt för att förstärka kultur-
miljön i Hallunda gård. Dels har strukturen anpassats 
efter kulturhistoriska värden och fornminnen samtidigt 
som historiska platser återställs. All befintlig bebyggel-
se på gården bevaras och återupplivas. Ny bebyggelse 
tar inspiration från den äldre i form av volym, material 
och färgsättning. 

Den nya bebyggelsen placeras och utformas med hän-
syn till naturvärden och det befintliga djurlivet. Genom 
att bevara bryn, alléer, träd och död ved i så stor ut-
sträckning som möjligt och integrera det i den fram-
tida miljön i Hallunda gårdspark kan livsmiljöområden 
bevaras och underlätta spridning av arter mellan olika 
områden. Genom att låta djur beta på markerna kan 
landskapet återställas så att man på nytt kan uppleva 
herrgården som ett jordbruk. Betesmarkerna återeta-
bleras utifrån historiska kartor och djurhållning blir en 
väsentlig del av området igen.
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Nya kopplingar Ny bebyggelse
Gårdskärnan
Nya rekreativa områden

TILLFÖRA
De nya boendemiljöerna omkring Hallunda Gård pla-
neras med stor respekt och omsorg för platsens histo-
ria. Varje bostadsområde får sin egen karaktär, starkt 
präglad av historien och naturen runt omkring. Den 
nya arkitekturen hämtar inspiration från den existeran-
de gårdsbebyggelsen och är en tolkning av densam-
ma. Hallunda Gårdspark tillför ett segment av bostäder 
som det råder brist på i området idag. Det ska finnas 
bostäder som blir attraktiva för de som växer upp i Bot-
kyrka men som idag flyttar ifrån området på grund av 
det ensidiga bostadsutbudet.

Hallunda Gårdspark kommer erbjuda lägenhetsboen-
de i Torgkvarteren och Gårdskvarteren med närhet till 
kollektivtrafik längs med Tomtbergavägen. Samtidigt 
öppnar gården upp sig mot den historiska gårdspar-
ken. I Trädgårdskarteren och Skogshusen finns radhus 
med natur, gröna fält och odlingar emellan. Precis in-
till byggs en ny förskola. Drömmen om det egna huset 
vid vattnet blir möjlig i området Sjöängen där nya villor 
byggs på ängen ner mot Mälaren.

TILLGÄNGLIGGÖRA
Idag är stora delar av planområdet inhägnat och det är 
få som kan ta del av den säregna miljö som Hallunda 
gård erbjuder. Flera promenadstråk rör sig runt plan-
området men interagerar inte med Hallunda gård. Vid 
utvecklingen av Hallunda gårdspark är det av stor vikt 
att gårdskärnan blir tillgänglig för allmänheten. Detta 
genom att öppna upp gården för olika aktiviteter och 
funktioner samt att skapa nya stråk och kopplingar 
inom planområdet. Hallunda Gårdspark ska utgöra en 
naturlig del av Hallunda och koppla till målpunkter i 
närområdet.

När Hallunda gårdspark tar form får kulturmiljön åter 
komma till liv efter att ha varit otillgänglig för allmän-
heten i många år. Dels genom att öppna upp området 
men även genom att tillgängliggöra kulturmiljön med 
skyltar som berättar om platsens historia. Kulturstråket 
som idag går utanför Hallunda gård kommer integre-
ras i den nya strukturen.
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NY RESTAURANGBYGGNADLAMELLHUS STADSRADHUS LAMELLHUS 

TOMTBERGAVÄGEN BOSTADSGÅRD 
KVARTER C 

ODLINGSPARK

SEKTION A-A

KVARTER H

Ny bebyggelse förhåller sig till den övergripande ge-
staltningsidén att bevara, tillgängliggöra och tillföra. 
Den historiska platsen Hallunda Gård ska vara bevarad, 
tydligt läsbar och tillgänglig och den nya bebyggelsen 
planeras utifrån detta.

Utvecklingen av Hallunda Gårdspark sker både genom 
aktivering och utveckling av befintliga byggnader, 
park- och naturmarker och gator men också genom 
tillägg av nya byggnader, gator, offentliga rum och 
kvartersmarker.

Principer för stadsbyggnad är att upprätthålla befint-
liga och etablera nya kopplingar mellan historiska av-
tryck i området. Läsbarhet mellan historiska platser 
ligger till grund för den nya bebyggelsestrukturen.

Den nya bebyggelsen ska i sin placering stärka historis-
ka kopplingar in till gården, upprätthålla viktiga visuel-
la siktlinjer och skapa nya angöringsvägar för att göra 
gårdskärnan tillgänglig.

Ny bebyggelse har en höjdanpassning som relaterar till 
den historiska bebyggelsen. Mangårdsbyggnaden på 
gårdskärnans höjd ska vara fortsatt tydligt läsbar och 
framträdande. Ny bebyggelse underordnar sig denna 
byggnad och den historiska miljön genom att kliva ner 
i våningshöjd närmast gårdens kärna.

Områdets nya bebyggelse ska erbjuda mångfald i ska-
la och identitet. Hallunda Gårdspark delas in i olika bo-
stadsområden som får en anpassad karaktär och skala 
som förhåller sig till den närliggande bebyggelsen och 
naturmiljön. Villor, radhus och flerbostadshus planeras 
i miljö som spänner från stadsmässig gata till böljande 
äng.

Hallunda Gårdsparks stadsbyggnadsstrategi utgår från 
följande byggstenar:

PLACERING
Ny bebyggelse placeras så att den anpassas till historis-
ka samband och siktlinjer. Placering av ny bebyggelse 
utförs med hänsyn till befintlig bebyggelse. 

PROPORTION OCH VOLYM
Utformning av ny bebyggelse förhåller sig till historiska 
byggnader och utformas för att möta upp befintlig be-
byggelse i proportion och volym.

KULÖR OCH MATERIALITET

Ny bebyggelse utformas med inspiration från bygg-
nadstradition synlig i befintlig bebyggelse Hallunda 
Gård. Ny bebyggelse utformas med omsorg i detalje-
ring. 

STADSBYGGNADSPRINCIPER
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SITUATIONSPLAN

GÅRDSPARKEN

HERRGÅRDSBYGGNAD
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Hallunda Gård är placerat i ett historiskt kulturland-
skap. Omkringliggande böljande landskap berättar en 
historia som går tillbaka till bronsåldern. Herrgårds-
byggnaden från 1700-talet är placerad på en höjd och 
har viktiga visuella kopplingar till omkringliggande his-
toriska platser. 

Att bevara siktlinjer och låta Herrgårdsbygganden vara 
fortsatt tydligt läsbar i landskapet har varit utgångs-
punkt för placering och volym av ny bebyggelse. 

Siktlinje B visar på en koppling mellan Hallunda Gård 
och fornminne i form av boplats (Hallundaboplatsen) i 
väster. Den nya bebyggelsen apassas i höjd för att inte 
skymma kopplingen mellan platserna.

Siktlinje C visar på en historisk koppling mellan Hal-
lunda Gård och ett forminne i form av gravfält i söder. 
Siktlinjen sammanfaller också med en historisk fysisk 
koppling som är vägen från Hallunda Gård till Botkyr-
ka kyrka. Den nya bebyggelsen anpassas i sin placering 
och volym för att bibehålla visuell siktlinje och den fy-
siska kopplingen söderut återetableras. 

B

C

Herrgården till viss del sylig på sin höga place-
ring i landskapet.

Grönska begränsar sikt.

Herrgården till viss del synlig på sin höga 
placering i landskapet.

Grönska begränsar sikt.

SIKTLINJER

HALLUNDA GÅRD

HALLUNDA GÅRD
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VIKTIGA SIKTLINJER

B

C

Ny bebyggelse anpassas och Herrgården är 
fortsatt visuellt synlig.

Ny bebyggelse ramar in siktlinjen och Herr-
gården utgör fondmotiv. 

Ny bebyggelse anpassas och Herrgården är 
fortsatt visuellt synlig.

HALLUNDA GÅRD

HALLUNDA GÅRD
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I och med att planområdet exploateras kommer både 
vattenflödet och föroreningshalten i dagvattnet att på-
verkas. Öppna dagvattenlösningar, som regnbäddar, 
möjliggör fördröjning och rening innan dagvattnet når 
recipienten. Öppna dagvattenlösningar är också este-
tiska, pedagogiska och biologiskt främjande.

Grundprincipen för dagvattenhanteringen i Hallunda 
Gårdspark är att fördröja och infiltrera vattnet med 
hjälp av grönytor och öppna dagvattenlösningar. Inom 
flerbostadsområdena kommer dagvattenhanteringen 
ske i upphöjda växtbäddar samt i nedsänkta grönytor 
på innergårdarna. För enfamiljsbostäderna leds vatt-
net ytligt till nedsänkta växtbäddar/grönytor. Detta gäl-
ler även för förskolan och äldreboendet. Marken höjd-
sätts så att bebyggelse inte skadas av ytligt rinnande 
vatten vid kraftiga regn. 

Dagvattenhantering på Tomtbergavägen och lokalga-
tan sker med nedsänkta växtbäddar och skelettjordar 
längs med gatorna. Skelettjordar fungerar som ett 
magasin för rening och fördröjning av dagvatten sam-
tidigt som det ger goda förutsättningar för trädens 
syre-, närings- och vattenupptagnings förmåga med 
bibehållen bärighet för gatorna. Takvattnet som rinner 
mot Tomtbergavägen kommer ledas under marken till 
växtväddarna.

Dessa principer löser dagvattenhanteringen på ett 
hållbart sätt samtidigt som det ger området gröna kva-
liteter. Växtbäddar gestaltas för att bli en naturlig del av 
de olika delområdena som ger mervärde till utemiljön 
och den biologiska mångfalden.

DAGVATTENHANTERING I VÄXTBÄDDAR

DAGVATTEN
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Ytlig flödesväg

Dike/avrinning

Grönyta

Föreslagna dagvattenlösningar

Dagvattenledning

Samlade dagvattenlösningar i 
vägen enligt förslag

Möjlig anslutningspunkt för 
dagvatten

DAGVATTENDIAGRAM
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Avfallshanteringen i området är anpassad till de olika 
hustypologierna och består av tre olika lösningar. I fler-
bostadshusen som ligger längs med Tomtbergavägen 
och på östra sidan av lokalvägen finns gemensamma 
miljörum i kvarterets entréplan som är tillgängliga för 
alla boende.

 

I radhusområderna på varje sida om lokalgatan finns 
gemensamma miljöhus placerat i förlängning av husen 
på gaveln. 

I villaområdet har varje hus egna sopkärl förutom 3 hus 
som har gemensamma kärl.  

Samtliga boende har avfallshantering inom 50 meter.

AVFALLSHANTERING
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På Tomtbergavägen norra sida finns uppställning för 
stegbil på cykelbanan och trottoaren. 

På lokalgatan och kvartersgatorna är uppställning för 
stegbil på körbanan. 

Uppställningsplatser på gårdarna utförs med gräsar-
mering eller grus och ingår i gårdens gestaltning. 

BRAND
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BELYSNING
Ljussättningen av Hallunda gård syftar till att framhäva 
och förädla upplevelsen av den historiska miljön. Belys-
ningen i form av objekt blir underordnad den befintliga 
miljön för att istället förstärka dess värden på ett dra-
matiserat och stämningsfullt sätt. 

Samtidigt skapar ny bebyggelse och nya platsbildning-
ar behov av upplysta stråk och miljöer, för att skapa 
trygghet och möjlighet för människor att röra sig ge-
nom området. 

Områdets rödlistade fladdermöss är mycket ljuskänsli-
ga och har behov av lokala mörka områden samt mör-
ka barriärer. Därför blir planeringen av belysningen en 
balans mellan människans och fladdermössens behov. 

Belysningen förhåller sig på så vis till upplevelsen av 
den kulturhistoriska miljön, fladdermössens ljuskäns-
lighet och människans behov av trygghet och säkerhet. 

Belysningen anpassas utifrån respektive plats, bygg-
nad, stråk och biotop. Anpassningen sker utifrån ljus-
mängd, ljuspunktshöjd, avskärmning och färgtempe-
ratur. Lokala avvikelser från regelverk som VGU kan 
ske för att möjliggöra en fortsatt god livsmiljö för flad-
dersmössen.
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BELYSNINGSPLAN
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BELYSNINGSTYPER

Lokalgata, 4-6m gatubelysning

Huvudgata, 4-8m gatubelysning

Områdesspecifik belysning, 
avbländad låg belysning 0-1m

Körbar gångväg, 1m låg avskärmad belysning

Körbar gångväg, 
Rörelsestyrd 1m låg avskärmad belysning
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I etableringen av Hallunda Gård tillämpar kommunen 
enprocentsregeln. Exploatören ska bekosta konstnär-
lig utsmyckning inom Hallunda gård motsvarande en 
kostnad om 1% av beräknade investeringskostnader 
för allmänna anläggningar. 

Den offentliga konsten bidrar med en viktig existentiell 
och humanistisk dimension till våra gemensamma livs-
miljöer och är tillgänglig för alla. I Hallunda Gård kan 

konsten bidra till att skapa en koppling mellan det nya 
och gamla samtidigt som det kan leda till eftertanke el-
ler sinneliga uttryck för invånare och besökare.

Platsen för konst föreslås vara på entrétorget eller 
i gårdsparken som är platser där många människor 
kommer att passera. 

HANNELIE COETZEE, WANÅS SKULPTURPARK LOUISE BOURGEOIS, UMEÅ

COUNCIL OF UNITED CREOLES M.FL., HÄSSELBY TILDA LOVELL, GÖTEBORG

KONST
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Hallunda gård har under lång tid varit i privat ägo och avstängt med stängsel för allmänheten. Planen tillgäng-
liggör gården så att alla kan ta del av denna säregna miljö. Hallunda gård och dess närmiljö ska vara en lika na-
turlig del i vardagen för de som bor i de nya bostäderna som för alla som rör sig i norra Botkyrka. I området finns 
redan vissa stråk och promenadvägar och dessa kommer att rustas upp och kopplas till nya stråk och kopplingar 
som uppkommer i och med utvecklingen av Hallunda gårdspark. Olika målpunkter i området kommer att länkas 
samman och i och med Mälarpromenaden kommer vattnet än närmare området. I detta kapitel beskrivs stråken, 
kopplingar och gatustrukturen – hur rörelsemönstret ser ut, vilka målpunkter som finns och hur olika gatutyper 
gestaltas.

03
GATOR OCH STRÅK
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GATUHIERARKI

Huvudgata
Lokalgata
Mindre lokalgata
Kvartersgata
Angöringsväg

Gång- och cykelstråk

Gångväg

Befintlig väg

GATUSTRUKTUR
I Hallunda gårdspark planeras för flera olika typer av 
gator – huvudgata, lokalgata samt mindre lokalgata. 
De olika gatutyperna gestaltas på olika sätt och med 
varierande hierarki för att förtydliga rörelsen och orien-
teringen i stadsdelen. Gatunätet kopplar till befintlig 
gatustruktur och målpunkter samtidigt som nya gator 
anläggs som skapar ett finmaskigt nät av både bil- och 
gång- och cykelvägar. 

Ett nät av promenadstråk skapas för att tillgängliggöra 
gårdskärnan och den omkringliggande naturen. Be-
fintliga rörelser tas upp och gatustrukturen riktar flödet 
in i parkmiljön. Genom området går redan tre viktiga 

och etablerade stråk som tas tillvara på och komplet-
teras med nya gångstråk. Dessa gångstråk skapar till-
sammans med de nya bostadsmiljöerna ett tryggt och 
tillgängligt rekreationslandskap.

Gatumiljön i Hallunda Gård gestaltas för att främja var-
dagliga möten mellan boenden i stadsdelen samt län-
ka samman det nya med befintliga delar som tidigare 
saknat koppling.
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MARKMATERIAL

Tomtbergavägen får en ny sträckning inom planområ-
det och omvandlas till en stadsgata med alléträd istäl-
let för den genomfartsled som den är idag. För att ge 
möjlighet för bebyggelse på bägge sidor om gatan får 
den en ny sträckning något norr om dagens placering. 
Idag är Tomtbergavägen en uppsamlingsgata som 
sträcker sig från Hallunda C till Norsborg C. Hastighets-
begränsningen på sträckan är 40km/h, men mätningar 
visar på betydligt högre hastigheter (70-100km/h) och 
fartreducerande åtgärder är nödvändiga för att skapa 
en trygg och trafiksäker gata. 

Inom planområdet kommer Tomtbergavägen för-
vandlas till en stadsgata med lägre hastigheter som 
inrymmer biltrafik, kollektivtrafik samt cykel- och 
gångtrafik. Gatusektionen ger utrymme för angöring 
och sophantering samt trädplanterade regnbäddar 
med skelettjord på bägge sidor om körfälten. De öpp-
na dagvattenlösningarna möjliggör fördröjning och 

rening innan dagvattnet når recipienten. De trädplan-
terade regnbäddarna avgränsas med granitkantsten. 
En dubbelriktad cykelbana planeras på norra sidan av 
Tomtbergavägen. Cykelbanan beläggs med asfalt. Hu-
vudgatans gångbanor får en beläggning av naturgrå 
betongplattor 350x350. Körbanan beläggs med asfalt 
med kantstenar av granit. Kantstensparkeringarna be-
läggs med asfalt som avgränsas med en fris av granit. 
I höjd med entréplatsen placeras en busshållplats, som 
saknas inom planområdet i dagsläget.

MÖBLERING 
Återkommande längs med gatan föreslås möblerade 
zoner med parksoffor och papperskorg i anslutning till 
planteringsytor. Cykelparkering anordnas i anslutning 
till entréer på bostadsgårdarna.

TOMTBERGAVÄGEN - HUVUDGATA 

UTFORMNING AV GATOR

MÖBLERING VÄXTMATERIAL
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SEKTION B1 SAMT PLANUTSNITTBELYSNING

VÄXTMATERIAL
För att ersätta den befintliga hästkastanallé som tas 
ned längs Tomtbergavägen ska 18 träd återplanteras, 
exempelvis rödblommig hästkastanj (Aesculus x car-
nea ’briotii’). Artval görs i samarbete med kommunen. 
Regnbäddar förses med robusta salt-, fukt- och torktå-
liga buskar.

BELYSNING
Huvudgatan belyses med högre stålstolpar med armar, 
vilket ger ett stadsmässigt uttryck. Armaturvalet sker 
utifrån Botkyrka kommuns standard för gator. Armatu-
rerna är sk. planglasarmaturer för att minimera bländ-
ning och är bestyckade med energieffektiv LED som 
ljuskälla.
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SEKTION B2

SEKTION B3 SAMT PLANUTSNITT

SEKTION B4 SAMT PLANUTSNITT
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MARKMATERIAL

Lokalgatan mellan Gårdskvarteren och Trädgårdspar-
ken tillgängliggör en stor del av de nya bostäderna 
samt områdets förskola. Lokalgatan utformas med 
samma stadsmässiga principer som huvudgatan men 
i en intimare skala.

Gatusektionen innehåller flexzoner som rymmer regn-
bäddar med träd, angöringsplatser för sophantering 
och angöring på båda sidor om körbanan. Gångbana 
planeras på vardera sida om gatan och cyklister hänvi-
sas till körbanan.

Körbanan beläggs med asfalt med kantsten av granit. 
Gångbanor med beläggning av naturgrå betongplat-
tor 350x350. Angöringszoner avgränsas med en fris av 
granit. Parkeringsytor vid förskolan kan anläggas med 
gräsarmering för att fördröja dagvatten.

De trädplanterade regnbäddarna tar emot gatans dag-
vatten samt takvatten från kvartersmark där förgårds-
mark saknas. Regnbäddarna avgränsas av en kantsten 
av granit.

LOKALGATA

MÖBLERING
Återkommande längs med gatan föreslås möblerade 
zoner med parksoffor och papperskorg i anslutning 
till planteringsytorna. Cykelparkering anordnas på för-
gårdsmark vid entréer och på bostadsgårdarna.

VÄXTMATERIAL
Då lokalgatan har en begränsad bredd föreslås nyplan-
terade träd utgöras av 3-4 olika sorters smalkroniga 
medelstora stadsträd, exempelvis naverlönn (Acer 
campestre ’Elsrijk’), skogslind (Tilia cordata ’Rancho’) 
och prydnadskörsbär (Prunus ’Sunset Boulevard’). Art-
val görs i samarbete med kommunen. Regnbäddar för-
ses med robusta salt-, fukt- och torktåliga buskar.

BELYSNING
Likt huvudgatan förses även lokalgator med stadmäs-
siga stolpar i stål enligt kommunens standard. Stolpar-
na är 6m höga och med arm vilket ger en differens i 
skala i förhållande till den större huvudgatan, och an-
passar sig därmed till den lägre bebyggelsen.

MÖBLERING VÄXTMATERIAL
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SEKTION C1 SAMT PLANUTSNITT

SEKTION SAMT PLANUTSNITT C2
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SEKTION SAMT PLANUTSNITT C3

SEKTION SAMT PLANUTSNITT C4
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SEKTION SAMT PLANUTSNITT  C5

SEKTION SAMT PLANUTSNITT C6
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MARKMATERIAL MÖBLERING OCH BELYSNING

Majoriteten av gatorna i Hallunda Gårdspark kommer 
att utgöras av mindre lokalgator. Dessa gators främsta 
funktion är att angöra de bostäder och lokaler som pla-
neras och här kör man i låg hastighet. De mindre lo-
kalgatorna är enkla i sin utformning och variarer inom 
planområdet. Vissa har endast ett körfält medan andra 
även har en smal gångbana på ena sidan. Gatusektio-
nerna varierar mellan 3,5 och 7,5 meter. Körbanan ut-
förs med tankbeläggning, som påminner om grus men 
har samma funktioner som asfalt och avgränsas med 
kantsten av granit. Gångbanor utförs med beläggning 
av naturgrå betongplattor 350x350. Angöringszoner 
avgränsas med en fris av granit.

MÖBLERING

Cykelparkering anordnas på förgårdsmark vid entréer 
och i närheten av entréer på bostadsgårdarna.

VÄXTMATERIAL
Till de mindre lokalgatorna som trädplanteras väljs ett 
smalkronigt mindre träd, exempelvis prydnadskörsbär 

(Prunus ’Sunset Boulevard’). Artval görs i samarbete 
med kommunen. 

BELYSNING

Belysningen planeras så att den stilmässigt kan passa 
både det gamla och det nya, samt så att den bidrar till 
att göra platsen stämningsfull. Samtidigt ska belys-
ningen inte göra inverkan på fladdermössens leverne. 
Generellt så belyses körbara vägar och gångvägar ge-
nom området med avbländade parkstolpar. Belysning 
på mindre gångvägar anpassas utifrån rummens funk-
tioner och upplevelse. 

De mindre lokalgatornas informella karaktär och dess 
närhet till parkmiljön förstärks med stämningsfull be-
lysning från armaturer med avbländade skärmar samt 
varmvitt ljus. Stolparna särskiljer sig längs med de 
mindre lokalgatorna för att ge ett mjukare uttryck och 
möte med parken.

VÄXTMATERIAL

MINDRE LOKALGATA
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SEKTION  D1, D3 SAMT PLANUTSNITT D1

SEKTION SAMT PLANUTSNITT D2
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SEKTION SAMT PLANUTSNITT D5

SEKTION SAMT PLANUTSNITT D4
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SEKTION SAMT PLANUTSNITT D7
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SEKTION SAMT PLANUTSNITT D8

SEKTION SAMT PLANUTSNITT D9
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INSPIRATIONSBILDER PARKERING

I projektområdets närhet finns tre parkstråk idag. Nya 
parkstråk kommer att kopplas till dessa för att skapa 
koppling till vattnet och göra området mer tillgängligt 
för besökare. Både befintliga och nya parkstråk kopp-
las till mälarpromenaden, hälsans stig och kulturspåret.   

Mälarpromenaden är ett promenadstråk på knappt 
fem kilometer som slingrar sig fram nära strandkanten 
och sträcker sig från Norsborg herrgård i väst till Slags-
ta färjeläge i öst. Mälarpromenaden kommer behållas 
i sitt nuvarande skick och nya stråk kommer koppla 
till denna för att tillgängliggöra vattnet från Hallunda 
gårdspark.

Hälsans stig löper idag i utkanten av området och en 
del av stråkets sträckning ändras och dras in i Gårdskär-
nan. Förutom den del av sträckan som ändras, kommer 
Hälsans stig bevaras i sitt befintliga skick med tydliga 
hänvisningar från det nya området. 

På Kulturspåret Botkyrka-Hallunda kan man uppleva 
hela närområdets kulturhistoria. Spåret går idag utan-
för Hallunda Gård, men i takt med projektets utveck-
ling integreras kulturspåret med Hallunda Gårdspark 
så att besökarna passerar de centrala delarna av gårds-
bebyggelsen. Kulturstråket gestaltas som övriga park-
stråk inom Gårdskärnan men med orienteringsskyltar 
samt informationsskyltar vid de olika sevärdheterna.

Nya parkstråk utförs med grus eller stenmjöl. Gång/cy-
kelbanor utförs med asfalt.  

Nya gångstråk som ansluter till gårdskärnan och som 

sammanlänkar bebyggelsen i norr med den i söder, be-
lyses med pollare. Ljuset ska vara glödljusvarmt (max 
2700K) och avbländat för att minimera störningar för 
fladdermöss i naturmarken. Belysningen kan med för-
del styras med rörelsesensorer för att enbart vara aktiv 
då besökare eller flanörer passerar längs stråken.

Längs med cykelvägar föreslås avbländade parkstolpar 
med glödljusvarmt sken (max 2700K). Även dessa kan 
med fördel styras med sensorer. 

Forskning om belysning anpassad för att tillgodose na-
turmiljövärden, så som fladdermöss, pågår och belys-
ningsstyrka bör anpassas till  aktuell rekommendation.  

PARKERING
Markparkering i området utförs med grus eller gräsar-
mering. Mellan eller bakom parkeringsplatserna plan-
teras träd som med tiden skapar ett grönt tak över bi-
larna så att de blir mindre framträdande i parkmiljön.

Markparkeringen i gårdskärnan rymmer 29 bilar och 
platsen vid förskolan rymmer 26 bilar.   

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

PARKSTRÅK BELYSNING
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Mälarpromenaden

Kulturspår

Hälsans stig

INSPIRATIONSBILDER STRÅK
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04
TORG OCH PARKRUM
I Hallunda gårdspark finns flera olika platser som är tillgängliga för alla att använda och utemiljön spelar en stor 
roll för områdets karaktär. De olika parkrummen ges varierande karaktärer och funktioner, som speglar de kultur-
värden som finns på platsen. Området kring herrgården och gårdsparken blir likt ett öppet museum och en naturlig 
startpunkt i utforskandet av området. Förr användes gården för jordbruk och här fanns då många djur. I och med 
utvecklingen av Hallunda gårdspark finns det återigen möjlighet att återuppta djurhållning samt odling som blir 
en viktig del i utformningen av utemiljön.

Detta kapitel kommer behandla de torg och parkrum som finns i Hallunda gårdspark. Hur dessa kommer gestaltas, 
vilken karaktär de olika platserna besitter samt vilka material och växter som lämpar sig bäst på dessa platser.
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Entréplatsen

Gårdsparken

Kvartersparken

TORG OCH PARKRUM
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INSPIRATIONSBILDER

GÅRDSPARKEN
Parken i anslutning till Hallunda Gård har anor som går 
tillbaka till 1700-talet, anlagd i engelsk stil enligt sed-
vanligt mönster för herrgårdsmiljöer från den tiden. 
Herrgården ligger på en höjd i gårdsparken med böl-
jande gräsytor framför sig. Mangårdsbyggnaden och 
dess flyglar kommer att fortsätta att nyttjas som bo-
städer medan andra byggnader inom Gårdsparken får 
ett mer publikt innehåll. 

Under 1930-talet kom trädgården och parken att res-
taureras och för detta arbete anlitades en av tidens 
mest framstående trädgårdsarkitekter Emma Lund-
berg som tillsammans med sin son Erik Lundberg, 
restaureringsarkitekt, genomförde en omfattande 
upprustning av befintliga miljöer. Trädgården och dess 
anläggningar och spår av anläggningar har ett mycket 
stort kulturhistorisk värde enligt den antikvariska ut-
redning. 

Gårdsparkens framtida upprustning inspireras därför 
av Emma Lundbergs restaureringsplan där grundtan-
ken var att bevara och betona de befintliga vegeta-
tionstyperna som bergs- och skogsparti, ängsglänta, 
snår och klyfta. 

Parken framför herrgården förblir ett öppet parkrum 
där man upplever gårdsbebyggelsen runtom på sam-
ma sätt som den upplevdes på 1700-talet och med 
inspiration från Emma Lundbergs plan återställs ängs-
marken som idag är en gräsmatta.    

Historiska stenmurar framför och bakom herrgården 
ska restaureras för att återskapa deras ursprungliga 
form. Längs med och uppe på stenmuren har buskar 
och bryn fått växa fritt i flera år. Dessa gallras för att 
herrgården återigen ska synas från gårdsparken och de 
två stora lindar  och kastanjträdet igen upplevas som 
solitärträd.

Den historiska grusvägen Hallunda Gårdsväg bevaras 
som den är. 
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HALLUNDA GÅRDSMILJÖN 1926, NORDISKA MUSEETS ARKIV EMMA LUNDBERGS RESTAURERINGSPLAN FRÅN 1930-TALET

 

14

 

 
Figur 7. Gårdsmiljön vid Hallunda 1926 då den dokumenterades av Nordiska museet.  
 



44

Gårdsparken utrustas med parksoffor och papperskor-
gar längs med Hallunda Gårdsväg framför herrgården.  

Parksoffor föreslås placeras längs med grusvägen som 
går tvärs igenom Gårdsparken. Som parksoffa föreslås 
Säfstaholm från Nordic Parks. Utförs med svartlack-
erad aluminium, med sits och ryggstöd i täcklaserad 
furu. 

Som papperskorg föreslås serien Fjordpark 4 från Hit-
sa (tidigare Veksö). Papperskorgen har en enkel design 
samt är robust och hållbar. Storlek fastställs i projekte-
ringsskedet. 

VÄXTMATERIAL
Gårdsparkens växtmaterial inspireras av Emma Lund-
bergs restaureringsplan där befintliga vegetationsty-
per bevaras och förstärks. Buskar och bryn som fått 
växa sig stora gallras för att framhäva solitärträden. 
Söder om herrgården etableras äng där det idag är 
gräsmatta.  

Nytt växtmaterial ska stödja de vegetationstyper och 
biotoper som finns på plats idag.

BELYSNING
Belysningen på gårdsparken anpassas utifrån rum-
mens funktioner och upplevelse. Generellt så planeras 
all belysning i parken med varmt ljus på max 2700K för 
att verka stämningsskapande och för att inte inkräkta 
på fladermössens behov. 

Byggnader bör försiktigt belysas för att skapa stäm-
ningsfullt ljussatta fonder i den delvis mörka parken 
och för att berätta Hallunda gårds historia.

SKAKRAV

• Hallunda Gårdsväg bevaras som den framstår 
idag. 

• Ängsmark etableras framför herrgården uti-
från Emma Lundbergs restaureringsplan.

• Historiska stenmurar restaureras och buskar 
och bryn på murarna gallras.

• Befintlig damm restaureras och kompletteras 
med nytt staket.

MÖBLERING

GRUSVÄG STENMUR PAPPERSKORG PARKSOFFA BELYSNING
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I gårdsmiljön finns två befintlig branddammar. Första 
kartan som på ett tydligt sätt visar dammarna är Nord-
iska museets karta från 1926, så den kan troligen vara 
tillkommen under 1800-talet. Dammen närmast herr-
gården i gårdsparken är tydligt anlagd och har raka 
kanter av sten och omgärdas av öppen gräsmark, bus-
kage samt två stora pilträd. 

Utöver att vara ett estetiskt viktigt element i gårds-
parken är dammen också en värdefull naturmiljö för 
många arter, bland annat den fridlysta vattensalaman-
dern.

Dammen är idag svår att se eftersom buskar och gräs 
har fått växa fritt i flera år. Dessa behöver gallras och 
träden beskäras för att dammen åter ska bli synlig i 
gårdsparken. Dessutom ska kanten av sten renoveras.
Skötselåtgärderna utförs under de perioder där vatten-
salamandern inte störs.

Av säkerhetsskäl kompletteras dammen med ett staket 
på grund av dess höga kanter och att det i framtiden 
kommer att vistas mycket folk i parken. Staketet som 
föreslås följer Botkyrka kommuns möbellista och är 
JOM:s Nordhägnstaket med rund stolpe med tre följa-
re i dim 90 mm med knopp. 

DAMMEN IDAG

NORDHÄGNSTAKET

Meny

Staket med följare:
Standardmåttsättning

DAMM
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LÖVSTRÄDSFLIS PICKNICKBORD PARKSOFFA PAPPERSKORG BELYSNING

INSPIRATIONSBILDER

TRÄ NATUR

KVARTERSPARKEN
I anslutning till äppelträdgården planeras Hallunda 
Gårds kvarterspark som tillsammans med orangeriet 
blir ett av gårdskärnans främsta målpunkter. Parken 
utgörs av en lekplats, utegym och picknickytor som 
breder ut sig på en öppen ängsyta samt i ett tätare 
skogsparti. Stora träd ramar in parken och skapar olika 
zoner som anpassas efter miljön runt omkring. Parkens 
gestaltning tar inspiration från intilliggande frukt- och 
skogslundar och riktar sig till alla åldrar. Lektutrustning 
hämtar inspiration från lunden och kan utformas som 
frukter, blommor eller insekter för att knyta an till frukt-
lunden som koncept. I närhet till parken finns utrymme 
för betande djur som barnen kan titta på och i skogen 
finns en historisk stenmur som blir en naturlig avgräns-
ning av lekplatsen.

I parken föreslås följande utrustning; lekskulpturer, 
klätterställning med rutschkana och klätternät, balans-
lek i skogen där man utnyttjar befintliga träd och stub-

bar och små lekhus i trä. Till de mindre barnen föreslås 
sandlåda, gungdjur och lekskulpturer. 

MARKMATERIAL
Fallskydd och markmaterial ska bestå av naturliga ma-
terial främst i form av grus, bark, gräs och skogsmark. 
För att tillgängliggöra vissa delar av parken används 
stenmjöl eller trädäck.

MÖBLERING
Parkens utrustning ska förhålla sig till den naturliga mil-
jön och utföras med naturliga material som trä och stål 
och undvika starkt mättade primärfärger. 

Både på ängen och i skogen finns det bänkar och pick-
nickbord i trä. I närhet till picknickborden föreslås också 
en grillplats. 
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SKAKRAV

• Växtmaterialet ska bestå av varierande kultur-
miljöväxter och erbjuda upplevelser under hela 
året. Växtlighet ska även stödja ekosystemtjäns-
ter, som t.ex. lång blommning för pollinerare.

• Stigar eller spänger anläggs för framkomlig-
het. 

• Naturmark och fältskikt som skadas under an-
läggningsarbete ska återställas till sitt nuvarande 
skick.

• Gummiasfalt eller klara mättade färgtoner får 
inte användas på platsen.

Parksoffa placeras på utvalda ställen. Soffa Säfstaholm 
från Nordic Parks föreslås. Utförs med svartlackerad 
aluminium, med sits och ryggstöd i täcklaserad furu. 

Som picknickbord föreslås Picknickbord Linnea från 
Hags med stomme i varmförzinkat stål pulverlackerad 
i kulören RAL 9005 med furu på sits och bord. 

VÄXTMATERIAL

Planteringarna ska bestå av kulturmiljöväxter anpassa-
de till platsens befintliga biotoper, som erbjuder habi-
tat och mat till insekter och djur, särskilt anpassad till 
fladdermössen.

Trädlund används som gestaltningsidé med varierande 
vegtetationstyper, exempelvis hassellund och frukt-
lund. Detta stödjer de befintliga vegetationstyperna 
som finns på plats idag, samt skapar spännande rums-
ligheter som blir en del av de lek- och upplevelsevärden 
som parken erbjuder.  

BELYSNING
Kvartersparken föreslås ljussättas med ett svagt dra-
matiserat ljus som fokuseras på parkens berättelse i 
form av objekt likt en teater. Lekutrustning och övriga 
funktioner bör ljussättas, utan att inkräkta på platsens 
naturligt mörkare ytor. För att uppnå detta används av-
skärmade armaturer som minimerar ljusets spridning. 

För att framhäva lekhusen och dess funktion kan dessa 
förses med integrerat svagt ljus. 

Samtlig belysning ska vara glödljusvarmt (max 2700K).
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GRANIT GJUTJÄRN BELYSNING

INSPIRATIONSBILDER

Vid entréplatsen till Hallunda Gård möts parken och 
det urbana livet. Platsen har en viktig placering efter-
som den kopplar ihop promenadstråket från Hallunda 
centrum, den historiska Hallunda gårdsväg som leder 
till Gårdsparken och vidare till Mälaren. Här skapas en 
övergång från den urbana Tomtbergavägen till den 
historiska gröna miljö som ligger skyddad bakom bo-
stadshusen. Tomtbergavägen ändrar karaktär vid buss-
hållplatsen och blir en del av entréplatsen.

Entréplatsen blir en grön mötesplats i området där det 
kommer att finnas plats för mindre butiker. Inspiration 
är hämtad från trädgårdsarkitekten Emma Lundberg 
Detta syns i torgets tydligt inramade planteringar som 
fylls av blomstrande och yviga perenner. Träd placeras i 
raka linjer och deras kronor bildar ett tak över huvudet. 

För att säkerställa siktlinjerna samt anknytningen till 
gårdsparken och herrgårdsmiljön föreslås ett form-
starkt träd som knyter an till de formklippta träden vid 

herrgården. Platsen beläggs med granithällar som va-
rierar i storlek beroende på del av torget. Urbana trä-
möbler definierar platsens gröna rum och skapar infor-
mella sittplatser. 

BELYSNING
Entréplatsens funktion som Torgkvarterens hjärta och 
mötesplats markeras med högre belysningsmaster 
som ger ett urbant uttryck. Masterna bestyckas med 
avbländade spotlights alternativt armaturlyktor på ar-
mar. Viktiga siktlinjer till gården hålls fria från möble-
ring av stolpar, men understryks med hjälp av belysning 
längs vägen. Lägre möblering kan med fördel ljussät-
tas med integrerade lösningar för att skapa en intimare 
upplevelse och för att annonsera lokala mötesplatser 
på torget. Det är viktigt att belysningen känns välkom-
nande och anpassas till platsen. Ljuset bör vara glöd-
ljusvarmt på 2700K och väl avbländat.

ENTRÉPLATSEN
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SEKTION E-E1 SAMT PLANUTSNITT

KVARTER B

LAMELLHUS LAMELLHUS

KVARTER CENTRÉPLATS BOSTADSGÅRD

SKAKRAV
• Siktlinjen mot herrgårdsmiljön ska säkerställas.

• Blommande perenner eller liknande planteras  
för att annonsera ankomsten till Hallunda gård.

•  Markbeläggning och kantsen ska utföras i granit.

• Trafikklass 0 på torget.

E

E1


