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1. INLEDNING

1.1. BAKGRUND 

 Den 19 mars 2019 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för Tuna torg i Tumba. 
 Planområdet omfattar två fastigheter, Kyrkoherden 1 och del av Tumba 7:206.  
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utveckla området vid Tuna torg med 
bostäder och service. 

1.2. SYFTE

 Detta gestaltningsprogram presenterar och illustrerar det nya bostadsprojektet som 
föreslås i Tuna torg och har som syfte att tydliggöra och säkra kvaliteter i gestaltningen av 
kommande byggnader och yttre miljö. Det fungerar som bas för genomförande och för 
områdets fortsatta utveckling.
  

1.3. FRAMTIDA TUNA TORG

 I det nya planområdet planeras ca 270 lägenheter uppdelade i sex lamellhus och 
ett punkthus, med varierande antal våningar (mellan 5 och 10). 
 Kommersiella lokaler om ca 300 kvm planeras i planområdets södra del i anslutning 
till det nya torget. Lokalerna kan exempelvis bli frisör, pizzeria och/eller café. På sommaren 
kan torget nyttjas till uteservering för lokalerna.
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1.4. VISION FÖR OMRÅDET

 Ambitionen för Tuna torg är att skapa hållbara, trygga och attraktiva bostäder.  
Området ska bli en trygg och inkluderande mötesplats för rekreation och social samvaro – 
både för de som flyttar hit och de som redan bor här. 
 Den upphöjda bostadsgården fungerar inte bara som koppling mellan de olika 
husen utan också som plats för gemensamma aktiviteter och rekreation för alla åldrar. 
Under bostadsgården finns det ett underjordiskt garage för bostadsparkering, cykel- och 
lägenhetsförråd och tekniska utrymmen.
 
 Stadsbyggnadsvision
 Visionen för området stadsmässigt är att förtäta och komplettera Tuna torg med 
samma arkitektoniska typologier som redan finns. Förtätningen bidrar till helheten genom 
att skapa en mer rationell volymstruktur, både i plan och höjdmässigt. 
 Genom att bilda ett nytt kvarter som en fortsättning av det befintliga skapas 
det ett nytt flöde där man rör sig runt ett kvarter i stället för igenom. De kommersiella 
verksamheterna på det nya torget kommer att aktivera och berika gatorna i området och 
även betona befintliga flöden från andra delar av Tuna. 
 I planområdet kommer det finnas en ny offentlig mötesplats och detta kommer att 
spela en stor roll i områdets karaktär och bidra positivt till Tunas kulturvärde. Det nya torget 
kopplas på ett tryggt sätt ihop med Sven Tumbas park söder om planområdet och blir en 
naturlig koppling till exempelvis Tunaskolan och pendeltågsstationen.

 Effekter för stadsdelen
 Förtätningen av området och omplacering av befintliga kommersiella verksamheter 
kommer att ha effekter av social, ekonomisk och arkitektonisk karaktär.
 Det ökade antalet boende i Tuna Torg kommer att öka rörelse och flöde på gatorna 
vilket betyder mer trygghet för alla. 
 Det befintliga torget med butiker är idag inåtriktat och stängt. Att flytta detta 
offentliga rum till en mer synlig och tydlig plats markerar inte bara områdets urbana 
karaktär utan hjälper också till att förbättra synligheten för dessa kommersiella aktiviteter 
och därmed främja deras ekonomi. 
 Arkitektoniskt är målet att uppnå en gestaltning och arkitektoniskt språk som 
hämtar sin inspiration från de befintliga byggnaderna. Upprepningen av befintliga material 
och färger kommer att lyfta de befintliga egenskaperna hos byggnaderna i området och 
möjliggöra en sammanhängande, harmonisk och inkluderande gestaltning.

 Stads- och landskapsbild
 Befintliga uttryck och egenskaper i området som är värdebärande och som det nya 
förslaget vill återskapa är:
 - Grönstruktur: gröna rumsligheter binder samman olika kvarter och avgränsas 
av skogsmark mot norr. De flesta fastigheter har gröna innergårdar eller stora gräsytor 
runtomkring.
 - Trafikseparering: biltrafiken sker i huvudsak runt de olika kvarteren  och inte 
genom. Förgårdsmark som ett sätt att skapa en buffertzon förekommer ofta i området. 
 - Blandad skala: byggnader är ordnade efter höjd och samspelar med topografin. 

Tre grundande punkter för utveckling av bostäder och kommersiella lokaler i Tuna Torg
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1.5. EKOSYSTEMTJÄNSTER

 Ekosystemtjänster består av naturens möjlighet att tillhandahålla: 
 - Försörjande tjänster (matproduktion, dricksvatten och energi)
 - Reglerande tjänster (luftkvalitetsförbättring, bullerreglering, dagvattenhantering, 
skydd mot extremt väder, pollinering)
 - Kulturella tjänster (hälsa, sociala interaktioner, rekreation)
 - Stödjande tjänster (biologisk mångfald, värdefulla naturtyper, ekologiskt samspel)

 Nulägesanalys
 Planområdet består idag till stora delar av bebyggelse och hårdgjorda markytor 
belagda med asfalt för parkeringsytor. Kring dessa finns refugytor bestående av klippta 
gräsytor med solitära träd, mestadels oxlar samt en ask vid Tunavägen. Träden har ett visst 
ekologiskt värde genom blomning och grönvolym samt ger upphov till skugga, medan 
gräsytan är klippt och innehåller få arter. I övrigt begränsat med habitat och utbud för 
pollinerande insekter och begränsad möjlighet för biologiska flöden. Ingen odling sker på 
platsen idag.
 Värden från ekosystemtjänster bedöms som relativt få, på grund av den stora 
andelen hårdgjorda ytor.

 Framtida åtgärder
 1. Försörjande tjänster: 
 Odling kommer vara möjligt i planteringslådor på gården. Bärbuskar och fruktträd 
planteras. Solceller placeras på taken för lokal produktion av el.

 2. Reglerande tjänster: 
 Dagvatten tas om hand, fördröjs och renas på gården, regnvatten sparas och kan 
nyttjas för att vattna till exempel de odlingslotter som planeras på gården. Anläggning av 
gröna ytor och nyplantering av träd bidrar till mikroklimatet bland annat i form av skydd 
mot sol och vind samt för temperaturutjämning över dygnet.
 Hårdgjorda ytor minimeras för att maximera genomsläppliga ytor samt för att 
minska klimatavtrycket. 

 3. Kulturella tjänster: 
 Nya mötesplatser skapas på bostadsgården. Utformning av lekplatsen och de 
rekreativa stråken för barn bygger på omgivningens naturliga förutsättningar. 

 4. Stödjande tjänster: 
 Bostadsgården planeras med en variationsrik vegetation med naturligt och lokalt 
förekommande arter, där växterna kommer blomma över hela säsongen. Gården planeras 
med många arter för att skapa biologisk mångfald och därmed också kvalité på habitat.
 För att gynna insekter och fåglar kommer gården även innehålla bärbuskar och 
fruktträd samt fågelholkar och insektshotell. För de träd som inte kan bevaras kommer de 
grova stammarna sparas och återanvändas på bostadsgården i naturplanteringarna.         

ekosystemtjänster

försörjande

reglerande

kulturel la

stödjande
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Situationsplan: nya bebyggelser integrerad i omgivning - skala 1:5000

Sektion: nya bebyggelse integrerad i omgivning - skala 1:1500

NyttBefintligt

Hus D

Befintligt Nytt

Hus B + C Hus A

0 50m

0 100m

N

OFFENTLIG 
LEKPLATS FOTBOLLSPLAN

PRÄSTGÅRDSVÄGEN

SKATEPARK

SKOLA

4 min

Intressepunkter för barn och dess avstånd till det nya torget

NYTT TORG

PLANOMRÅDE

1.6. SOCIAL HÅLLBARHET

 Tuna torg kommer att få nya blandade boendeformer samt en ny mötesplats i form 
av en öppen och trevlig yta för rekreation, sociala möten och med tillgång till kommersiella 
aktiviteter. 
 Trygghet är en viktig aspekt av denna förändring och därför är målet att hålla 
bottenvåningen aktiverad mot torget och ha öppna och upphöjda uteplatser mot 
gatan, vilket skapar en vänlig skala för fotgängare och boenden. Valet av vegetation 
kommer också att spela en viktig roll där mer genomsiktliga växtarter föredras, för att öka 
upplevelsen av trygghet.
 Det nya torget kommer att vara södervänt och ha en bra och trygg koppling med 
parken söderut och med befintliga lekplatser, skatepark, skola, fotbollsplan och tågstation. 
Genom att skapa ett bättre flöde till befintliga stråk söder Prästgårdsvägen kan barn gå och 
cykla till dessa aktiviteter söder om planområdet, och ända till Tumba centrum.
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2. ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ

2.1. TUNAS ARKITEKTONISKA KARAKTÄR

 Det inledande arbetet har varit att observera omgivningen och befintliga 
byggnader och göra en analys av befintliga karaktärsdrag som är värdefulla och kan vara 
en grund till den nya gestaltningen.
 De nya volymernas form och placering är starkt inspirerad av befintlig bebyggelse 
i området, särskilt lamellhusen som byggdes på 60-talet på intilliggande tomter längs 
Prästgårdsvägen. Dessa befintliga hus är tydligt och ordnat placerade längs gatan, några 
med en viss förskjutning. Detta avstånd från trafiken ger möjlighet till förgårdsmark som 
skyddande buffertzon. 
 Ett annat viktigt drag som de nya husen återskapar är markeringen av gavlarna med 
avvikande material, i detta fall rött tegel. Detta tidstypiska karaktärsdrag används i alla fyra 
befintliga kvarter längs Prästgårdsvägen och andra byggnader runt omkring Tuna. 
 Topografin är idag högre i den norra delen av området där befintliga punkthus 
ligger och lutar sedan mjukt mot söder. Befintliga byggnader följer denna övergång. Detta  
speglas också i förslaget som ett sätt att bättre integrera de nya byggnaderna. 
 De befintliga byggnaderna är idag placerade på ett sätt så att de skapar ett 
centrum, en plats för kommersiell verksamhet. Detta blir ett viktigt drag att upprepa och 
spelar en viktig roll i placering och funktioner av de nya volymerna.

 

Bild 1: befintliga lamellhus med putsade fasader.                  Bild 2: förskjutning från trafiken.

Fasadlinjering längs Prästgårdsvägen. Befintliga byggnader följer den lutande topografin.

Blått: fasadförskjutning, exempel mot Nedergårdsvägen.    Rött: markerade gavlar med avvikande material.
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A

Arkitektoniska karaktärsdrag i befintliga och nya bebyggelser

Analys av arkitektoniska karaktärsdrag i befintlig och ny bebyggelse - gatuvy mot Torget

A

I LIV

B

E

C

D
D

Fysisk och visuell 
koppling till 
Tumba Kyrkan

F

G TORG!

D

C

Koppling till Tunaskolan, 
pendeltågsstation
och grönområde söderut

2.2. PRINCIPER FÖR DEN NYA GESTALTNINGEN 
 
 Tunas planstruktur är intakt och oförändrad sedan uppförandet av området och 
bedöms ha en hög kulturhistorisk relevans ur ett lokalt perspektiv. Tuna representerar en 
avgränsad tidskontext som berättar om stadsplaneideal under en särskild period vid skiftet 
1950- och 1960-tal, precis före miljonprogrammets byggande.   
 Bostadsområdet uppvisar helhetsmiljö med typseparerad bostadsbebyggelse av 
flerbostadshus i park och låg centrumanläggning med torgyta typiskt för tiden. 
 Karaktärsdragen som finns i Tuna torg idag har skapat förutsättningarna för 
gestaltningen av den nya exploateringen och redovisas i illustration nedan:

Kommersiell bottenvåning mot torget som referens till 
karaktärsdrag av befintlig centrums gestaltning. 

Fasadliv. Fasad mot torg linjerar med befintliga
indragna lameller på Prästgårdsvägen för att bibehålla om-
rådets läsbarhet. Nyplanterade träd på torget blir naturlig 
fortsättning av befintlig trädrad av Prästgårdsvägen.

Naturliga topografin följs upp genom ökande våningstal 
mot brantare terrängen. 

Trapphusförskjutning. Bryter ner skalan och bygger relation 
till de befintliga bebyggelsen.

Ingen genomfartstrafik på gårdar som karaktärsdrag i 
området.

Gavelarkitektur. Gavelmotiv dominerar i befintliga 
bebyggelser.
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Tydlig centrumanläggning och välgestaltat torg med 
närliggande servicelokaler kommer att höja upp ambi-
tionsnivå som befintlig torggestaltning saknar, enl. Kultur-
miljöutredning Tuna Torg, Tumba, 20-12-10.

C

 Förklaringar och referensbilder
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21 Juni kl 9 21 Juni kl 12

21Juni kl 15 21 Juni kl 18

3. GESTALTNING: BEBYGGELSE

3.1. HUSTYPER

 Det finns två huvudsakliga hustypologier i det nya planområdet: lamellhus och 
punkthus. Lamellhusen delas upp i tre längder - 29, 31 och 35 meter - så att de anpassar 
sig till tomten och andra förutsättningar så som befintliga parkeringar och avstånd till 
fastighetsgränser. Det finns endast ett lamellhus som är 29 meter långt och placeras i 
anslutning till torget. Detta hus har en utskjuten bottenvåning innehållande kommersiella 
lokaler och med möjlighet till grönt tak. 
 Ett punkthus i tio våningar markerar korsningen mellan Tunavägen och 
Övergårdsvägen och samspelar med de befintliga punkthusen söder om Nackdalas 
grönområde. 
 Taken planeras som papptak och lutar mot innergården. Avvattning sker via 
hängrännor och stuprör.
 

Punkthus   19 x 19 m

Lamellhus   31 x 13 m Lamellhus   35 x 13 mLamellhus   29 x 13 m
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 Hus A

3.2. UTFORMNING/PRINCIP
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3.4. LAMELLHUS

Bottenvåning/Sockel: tegel
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Detaljer: aluminium

Befintligt torg, foto 60-tal Vy från befintligt torg mot 

punkthusen 

Befintliga lamellhus längs 

Prästgårdsvägen

Partier/Möbler/Detaljer/Tak: trä och plåt 

(bla kopparplåt)

Huskropp: puts

3.3. MATERIAL: INSPIRATION
 
 Intentionen med användning av ursprungliga material i den nya gestaltningen av 
både lamell- och punkthus är att lyfta fram positiva egenskaper från det gamla torget och 
omgivningen, därmed förstärks kopplingen till befintlig bebyggelse och Tunas historia. 

NCS S1515-Y50R NCS S2020-Y60RNCS S1010-Y60R

NCS S1510-Y40RNCS S1015-Y30RNCS S1010-Y40R
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(samma princip för samtliga lamellhus) 

Puts/putsliknande 
fasad

Asymmetrisk 
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av befintliga hus

Fläktrum i plåt Krönplåt/Takdetalj Balkongplatta i 
betong

Utanpåliggande 
balkonger med regelbunden 

placering 

Betongplatta och 
pinnräcke

Integrerad 
utrymningsdörr

Tydlig bostadsentré 
markerad med 

plantering

Markerad 
sockelvåning och 

gavlar i tegel 

Sockel i matrisgjuten 
betong 

Upphöjd 
uteplats

Fasadbelysning i 
material lika övrigt 

plåtarbete

•   Markerad sockelvåning
•   Upphöjda uteplatser mot gata

•   Regelbundet placerade fönster och balkonger

Pinnräcke i stål, 
kulör lika fönster och 

övrigt plåtarbete
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Integrerad 
utrymningsdörr

Bostadsentré markeras med omfattning i 
betong och glasparti i varma toner

Plantering som markering 
av bostadsentré 

Räcke i sträckmetall 
som insynsskydd

Sockel i matrisgjuten 
betong

Upphöjd uteplats
(höjd varierar)

Husnummer
Tegelfris delar 

materialen

Fris i liv med 
fönsterindelning

Generösa glaspartierPlantering som 
insynsskydd

Glasparti med 
möjlighet till bröstning 

Bottenvåning

 Referenser: Förgårdsmark och uteplatser mot gata (Tunavägen och Övergårdsvägen)

Plantering: grönska som markering av entréerPlantering: grönska som markering av entréer
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SKYLTNING
inspirerad av 

befintliga skyltar

STOMME
tydlig och repetitiv

geometri

GARAGEINFART
som ett ytterligare parti på 

bottenvåningen (samma storlek 
som andra partier)

SKÄRMTAK
generöst skärmtak längs hela 

byggnadslängden (karaktärsdrag från 
befintligt torg)

STORA GLASPARTIER
repetitiva och generösa
glaspartier i varma toner 

ger liv till torget

•   Generöst skärmtak
•   Stora och rationella glaspartier

•   Markerad sockelvåning (möjlighet till återvunna tegelstenar)

Hus A
(Lamellhus med lokaler och garageinfart) 

Färg- och materialpalett Hus A:   

Fasadyta: puts eller 

putsliknande huskropp

Bottenvåning: tegel 

(möjlighet till återvunna 

tegelstenar)

Sockel: i matrisgjuten 

betong

Glaspartier: i aluminium, 

typ RAL 8017

Armaturer: i koppar 

(referensbild)
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 Referenser: Återvunna tegelstenar 

The Parchment Works House - Storbritannien (Will Gamble Architects)

Frederiksbjerg Skola - Danmark (Henning Larsen Arkitekter)

Frederiksbjerg Skola - Danmark (Henning Larsen Arkitekter)

Elfort Rd House - Storbritannien (Amos Goldreich Arch)

Brick&Gable House - Australien (Breathe Architecture)

 Referensbilder: kommersiell bottenvåning

 Referensbilder: viktiga aspekter för trygghet

Stora, rationella glaspartier i ett markerat entréplan Inspiration för skyltning från 60-talet  Inspiration för skyltning från 50-talet  

Skärmtak med integrerad belysning Skärmtak som solskydd längs hela fasadlängden

Belysning: fasadbelysning och 

funktionsbelysning i form av stolpar är 

viktigt för att skapa trygghet i torget

Skylt: fasadskylt ovan garageporten 

som komplettering av trafikskyltar och 

som en del av gestaltning

Avvikande material: garageinfart 

markeras med ett annat material för att 

varna fotgängare
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SOCKEL

Rött tegel

Mörkgrå tegel

Mörkbrun tegel

typ RAL 8017/8019

typ RAL 8017/8019

typ RAL 9006/9007/

7040/Aluzinc

 Alternativ färgpalett

Vy mot norr och det nya torget

KROPP

Beige

Färgkoder: NCS S1002Y till 2002Y; NCS S1005 till 2005 inom Y10R till Y20R eller liknande

Färgkoder: NCS S2502Y till 4502Y; NCS S4005- till 5005-Y20R eller liknande

Färgkoder: NCS S6010 till 7020 inom Y10R till Y30R eller liknande 
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Bostadsentré markeras med 
omfattning i betong och 
glasparti i varma toner

Plantering som markering av 
bostadsentré och insynsskydd

Utrymningsdörr

Upphöjda 
uteplatser

med räcke i 
sträckmetall som 

insynsskydd

Upprepande 
fönstersättning

Detalj undersida 
balkongplatta i 

matrisgjuten betong

Balkongbelysning

Husnummer

Fris i 
matrisgjuten 

betong 
markerar 

bottenvåning 

Skiftande placering 
av utanpåliggande 

balkonger  
maximerar 
ljusinsläpp 

Putsliknande 
fasadskivor, 

skarvar linjerar 
med fönster 

Takavslutning
matrisgjuten betong 

och krönplåt

Asymmetrisk 
fönsterindelning som 

gemensamt drag

Långsmala 
balkonger

Balkonger integreras och 
linjeras med skarvar

Sträckmetall för 
ökat insynsskydd

Tätt balkongräcke i 
samma material som 
fasad (alternativt i tät 
eller perforerad plåt)

•   Upphöjda uteplatser mot gata
•   Skiftande placering av balkonger

•   Markerad sockelvåning och takavslutning
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KROPP

PLÅTARBETE

SOCKELVÅNING

SOCKEL

Tegelprodukt och murbruk 
väljs i samråd med 
konceptarkitekter.

Putsliknande fasadskivor
Färgkoder: 
NCS S3020 till 5020 inom 
Y30R till Y60R eller liknande.

Tak, fönster, rännor, rör och övriga 
plåtarbeten skall utföras i samma kulör/
material.
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 Materialval och färgpalett

3.5. PUNKTHUS

NCS S3020-Y30R NCS S3020-Y50R

NCS S5020-Y50RNCS S4020-Y40R
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4. GESTALTNING: OFFENTLIGA RUM
Allmän platsmark

Bostadsentré Gårdsentré Ut Entré lokal Varuintag Entré privat gård Garage in-/utfart

Situationsplan - skala 1:1000 Allmän platsmark

22

1

1

4

4

5

5

3 3

N
0 50m

+00,00  Ny föreslagen plushöjd +00,00  Bef. inmätt plushöjd 

Vy mot söder och punkthuset



Prästgårdsvägen
7m

TORG

HUS A

KYRKOHERDEN 2

Garageinfart

Bef. gångbana
ca 1,6m

Bef. gångbana
ca 3m

LOKAL 1
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4.2. GATURUM  

 Befintligt bilnät behålls i stort med en ny koppling mellan Övergårdsvägen och 
Nedergårdsvägen. Gång- och cykeltrafik flyttas till planområdets utkant och dimensioner 
följer Botkyrka kommuns riktlinjer.  Separerade gång- och cykelbanor beläggs med asfalt. 
Möbleringszon möjliggör parkering och uppställningsplatser längs gatorna samt yta för 
gatuträd.
 Planteringsytor för gatuträd och vegetation utförs i sammanhängande växtbäddar 
med skelettjordar för att säkerställa en god utveckling. Dessa ska utföras enligt kommunens 
tekniska handbok. Ytorna ska planeras höjdmässigt så att tillförsel av dagvatten säkerställs. 
Planteringsytorna ska även förses med luftningsbrunnar.

 Prästgårdsvägen - Huvudgata  
 Prästgårdsvägen trafikeras av buss vilket gör att körbanan behöver vara bredare än 
andra gator i planområdet. Dagens trädrad på gatans norra sida bibehålls.

Prästgårdsvägen - Gatusektion 1 - skala 1:200

Prästgårdsvägen - PerspektivGåendestråk Cykelstråk Biltrafik

Situationsplan - skala 1:1000 N
0 50m

4.1. FLÖDESSCHEMA

 Tidigare gång- och cykelväg genom området tas bort. Istället flyttas det primära 
gång- och cykelstråket till kvarterets omgivande gator. Prästgärdsvägen och Tunavägen har 
separerade gång- och cykelbanor och på Övergårdsvägen sker cykling i blandtrafik.
 



Tunavägen
6,5m

Möblerings-
zon

2,6m

Cykelbana
2m

Gångbana
2,3m

Bef. gångbana
ca 2,3m

Tumba Kyrka

HUS B

BOSTADS-ENTRÉ UT

P-PLATS LOKAL

BESÖK

HUS C

HUS D
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Tunavägen - Perspektiv

Övergårdsvägen - Gatusektion 4 - skala 1:200

 Övergårdsvägen - mindre lokalgata
 Övergårdsvägens tvärställda parkeringar kvarstår på gatans norra sida medan 
gångbanan ligger på södra sidan. En möbleringszon med träd, uppställningsplatser för 
sophämtning och parkering för besökare ligger på gatans södra sida.  
 Den befintliga vändplanen i slutet av Övergårdsvägen ersätts av en helt ny 
koppling till Nedergårdsvägen i planområdets östra sidan. Den nya gatuförlängningen har 
gångbanor på båda sidor och cykling sker i blandtrafik.
 Hus E, F och G har sina bostadsentréer och utrymning mot den nya 
gatuförlängningen.

Tunavägen - Gatusektion 2 - skala 1:200

Tunavägen - Gatusektion 3 - skala 1:200

 Tunavägen - Större lokalgata
 Tunavägen är en större lokalgata som föreslås utformas med en dubbelriktad 
cykelbana. Dagens utformning av Tunavägens västra sida utanför Tumba kyrka bibehålls.  
Parkering för besökare och uppställningsplatser för sophämtning placeras i en 
möbleringszon tillsammans med en trädrad. Bostadsentréer samt utrymning vänder sig ut 
mot Tunavägen.
 



Övergårdsvägen
6m

Befintlig 
parkering
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Torg - Zoom - Skala 1:300

Bostadsentré Gårdsentré Ut Entré lokal Varuintag Entré privat gård Garage in-/utfart Förslag gatu-/fasadbelysning

12

3

4

5

5

Avvikande 

material/färg 

+00,00  Ny föreslagen plushöjd +00,00  Bef. inmätt plushöjd 

4.3. TORG

 Gestaltningsidén för det södervända torget är att skapa ett aktivt hörn där man 
kan slå sig ned en stund. Här finns en plats som öppnar sig mot parken och Tumba kyrka 
och kommersiella lokaler med varierande innehåll berikar stadslivet och aktiverar det nya 
torget.
 Lekfulla sittmöjligheter ordnas under skuggande träd och låga planteringsytor 
fungerar som skärm mellan torg och bilar samt bidrar positivt till dagvattenhantering. 

Övergårdsvägen - Perspektiv

Övergårdsvägen - Gatusektion 5 - skala 1:200
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 Referenser: Lekfull gatumöblering

Bänk SIT - Escofet 

Bänk Klara från Veksö/Hitsa - DinellJohansson

Bänk Klara från Veksö/Hitsa - DinellJohansson

Bänk Stones - Vestre

Bänk BLOC - VestreBänk BIS - Escofet 

Illustration: lekfull gatumöblering och planterings som utspringsskydd  (Johan Paju)
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5. GESTALTNING: PRIVATA RUM
Kvartersmark

Bostadsentré Gårdsentré Ut Entré lokal Varuintag Entré privat gård Garage in-/utfart

Situationsplan - skala 1:1000 Kvartersmark
0 50m

N

 Referenser: Markbeläggning

Sovereign Square - Storbritannien - re-form landscape

Holma torg, Malmö - Arkitektlaget

Pitt Street Mall - Tony Caro Architecture

Kärrtorpsplan

Referens betongplattor
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 Referenser: Gårdsentréer

Trappa till upphöjd gård, Norra Djurgårdsstaden Plantering med betong- eller granitmurar, Norra Djurgårdsstaden 

“Mellanrummet” - plantering, cyklar, ingång till innergård, Norra Djurgårdsstaden

“Mellanrummet” - plantering, cyklar, ingång till innergård, Norra Djurgårdsstaden

Upphöjda planteringsytor med lummig vegetation

5.1. GÅRDSENTRÉER

 Husen byggs isär vid vissa punkter för att skapa ingångar till bostadsgården.
I dessa mellanrum finns det också möjlighet till cykelparkering, placering av sopkasuner 
och plantering av större buskar. Dessa begränsar insyn till lägenheterna i gårdsplan samt 
ökar genomsläppliga ytor och bidrar positivt till dagvattenhantering.

Bostadsentré Gårdsentré Ut Entré lokal Entré privat gård

Inzoomning Gårdsentré - skala 1:150
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tramptåliga gräsytor som bidrar positivt till dagvattenhantering. Uteplatser mot gård 
beläggs med ett material med lågt underhåll som t. ex. betongplattor.
 Möbler och lekutrustning i bostadsgården ska i första hand utföras i trä och klara sig 
med låg underhåll. Jord och planteringar ska vara helt naturgödslade och ingå i ett lokalt 
kretslopp.
 Vegetationsytor på bjälklagsgård ska ovan tätskikt/dräneringsskikt byggas upp 
med ett fukthållande lager av stenull eller likvärdigt.  Beroende på vegetationstyper 
ska växtbädden utföras min 250 mm för gräs/ängsytor och min 400-600 mm för 
planteringsytor. För mindre träd och buskträd bör djupet vara 800-1000 mm. 
Vegetationsytor ska vara sammanhållna i större ytor och övergå i annan typ med mjuk 
övergång. Kantstenar och andra avskiljare ska undvikas för att underlätta flöde av 
dagvatten från hårdgjorda ytor till växtbäddar.

Fruktträd i den östra delen av planområdet Naturlika planteringar med låg skötselgrad vid tomtgräns 

Mjuk slutning som ger en livsmiljö för många sångfåglar och små djur Stråk i stenmjöl i anslutning till buskar/gräs

5.2. BOSTADSGÅRD

 Principerna för landskapsgestaltningen utgår från en önskan att skapa en 
upplevelserik social bostadsmiljö som samtidigt är en rik levande biotop anpassad efter 
platsens förutsättningar. Det säkerställer en långsiktigt hållbar miljö med flera aspekter 
lagrade i och beroende av varandra. I huvudsak kan man beskriva gestaltningen utifrån fyra 
aspekter:

 1. Sociala aspekter
 En tillgänglig gårdsmiljö gestaltas för olika aktiviteter. Social kontakt uppmuntras 
genom att lägga de olika aktiviteterna nära varandra så att interaktion uppstår. Genom att 
placera sittmöjlighet i strategiska lägen såsom nära gångstråk, entréer och runt sandlådor 
samt grillplatser uppmuntras interaktion mellan olika åldrar. 
 Odlingsmöjligheter anordnas och placeras nära andra aktiviteter som till exempel 
vid lekplatsens småbarnslek. Vistelseytor har valts efter sol- och vindförhållanden för att få 
gynnsamt mikroklimat sett över dygnet och även årstiderna. 
 Bostadsgården kommer innehålla en stor variation av platser gestaltade för allt från 
lugn kontemplation för enskilda som till fysisk aktivitet för olika åldrar i större grupper. 
 Rumsgestaltningen ges uttryck från helt friväxande naturlika planteringar till 
ordnade tuktade trädgårdsrum vid byggnaderna.

 2. Ekologiska aspekter
 En varierad artrik gårdsmiljö skapas utifrån platsens olika förutsättningar både 
gällande växtbäddsdjup och sollägen (exponering). 
 Gårdens vegetationsgestaltning utgår från ett lågt stambryn som övergår till en 
mer ordnad trädgårdsmiljö med plats för aktiviteter närmast bostäderna. I den östra 
delen av planområdet planeras en zon med olika typer av fruktträd. De vegetativa ytorna 
formas sammanhängande längst den södra respektive östra gränsen av tomten mot 
grannfastigheten, för att skapa förutsättningar för en naturmark att vidareutvecklas vidare 
till andra kvarter.   
 Växtvalet utgår från de naturligt förekommande arterna vi kan hitta i det omgivande 
natur- och kulturlandskapet. Naturmarksbrynen tar hand om dagvattnet som avleds från 
garageöverbyggnaden. De naturlika planteringarna ger en rik livsmiljö för både flora och 
fauna samtidigt som skötselgraden blir låg och gården kan användas som lekmiljö för olika 
åldrar av barn.

 3. Dagvattenaspekter
 Dagvatten leds till och renas i planerad lågzon (mellan befintliga och nya lamellhus) 
genom ett täckt makadamdike längs fastighetsgräns samt i naturplanteringar i den östra 
delen av planområdet. Takavvattning görs mot gård med hängrännor och stuprör.
 Regnvattnet kan användas till bevattning innan det går vidare för infiltration och 
rening i naturytorna. Skyfall kommer hanteras med överflödesriktningar i lågpunkter. 

 4.  Resursanvändning, återbruk, livslängd och material
 Målet är att skapa en så genomsläpplig, resurssnål och föränderlig utemiljö som 
möjligt. Stråk samt zoner för cykelparkering, sittning och grillning på innergården föreslås 
beläggas med stenmjöl för att minimera hårdgjorda ytor. Gården kompletteras med stora 



52 53TUNA TORGTUNA TORG GestaltningsprogramGestaltningsprogram 2022  08  222022  08  22

 Gårdsmiljö: lekplats, grillplatser, odling

Lekplats: naturligt, mjukt och 

genomsläppligt underlag

Grillning: förberedda grillplatser 

för alla hus

Odling: avsedd plats för odling

Lekslinga: med hinderbanor och 

naturplantering

Grillplats: möjlighet till bord, plantering runt 

omkring begränsar insyn

Odling: som samlingspunkt

 Beläggningsytor

Situationsplan - Zoom Innergård - ej i skala

Stenmjöl Gräs Markplattor Asfalt Bark

0 50m

+00,00  Ny föreslagen plushöjd +00,00  Bef. inmätt plushöjd 

N
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Buskage som barnens “egna rum”Tillgång till lösa material att bygga och leka med

 En viktig komponent är att marken inte hårdgörs och att vegetationen kan 
växa något vildare. Bark är ett bra exempel på ett naturligt material som är mjukt, 
genomsläppligt och kan bidra positivt till dagvattenhantering och vegetationen runt 
omkring. Utemiljön kring lekslingan kan upplevas som ”vildare” och förhoppningsvis mer 
tillåtande för användning och egna initiativ. Det är en anläggning som ska utvecklas och 
förändras över tiden både som natur- och boendemiljö. 

Illustration: lekslinga i bostadsgården - ej i skala
N

 Uteplatser mot gård
 Privata uteplatser mot gård beläggs med markplattor och har en något öppen 
gräns definierad med häck/spaljé för avskärmning. En stödmur i betong tillkommer om 
ramper finns intill uteplatser.   

Häckplantering som insynsskydd mellan 

bostadsgård och privata uteplatser

Gradient i markbeläggning: 

uteplatser -> stråk -> gräsyta

Referens för en uteplats med stödmur intill 

en ramp

 Lekslinga / grönt leklandskap 
 Målet med lekmiljön på bostadsgården är att redskap och andra element ska vara 
flexibla och inte ge tydliga signaler så att den passar alla åldrar och besökare och inte 
begränsar användningen till en smal målgrupp. En grupp väl valda stenar kan till exempel 
fungera som hoppbana, symbolisera ett slott, eller fungera som sitt- eller samlingsplats. 
Träd och stenar från platsen kan återanvändas för att skapa hinderbanor.
 En varierad topografi kan bidra till att skapa en spännande och attraktiv miljö, 
såsom grönska i form av träd, buskar och blommor. 
 Lekslingan som skapas på den nya bostadsgården blir ett grönt leklandskap där 
alla barn och boenden kan mötas och leka. Slingan blir en stig som barn kan följa och som 
löper längs hela gårdsgränsen.

Stenar som hinderbana Stenar kan fungera som hoppbana eller skapa samlings- och sittplatser
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Sektion A2 - skala 1:400

0 20m
Sektion A3 - skala 1:400

5.3. MÖTE MED GRANNFASTIGHETEN I ÖST

 För att lösa höjdskillnaden mellan den upphöjda bostadsgården och de befintliga 
lamellhusen på planområdets östra sida (utan att använda stödmurar) har bostadsgården 
en mjuk slutning som övergår till ett planteringsbart dräneringsdike mot grannfastigheten.
 Detta kommer inte bara att hjälpa till med dagvattnets flöde utan också spela med 
lekslingans naturliga och vilda karaktär. För att komplettera detta koncept finns det också 
en gradient i hårdhet på markmaterial, som går från plattor i uteplatserna, till stenmjöl i 
stråken, till gräs, till friväxande vegetation i lekslingan.

Sektion A1 - skala 1:400
0 20m

A1
A2
A3

B

C

Orienteringsfigur för sektioner
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Sektion D - skala 1:1000

0 50m

 Kompletterande sektioner och elevationer

Elevation mot Tunavägen - skala 1:1000

Elevation mot Övergårdsvägen - skala 1:1000

D

DSektion B - skala 1:1000

Sektion C - skala 1:1000

0 50m
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 Cykelparkering
 Cykelparkering med möjlighet till ramlås är lättillgänglig och fördelas både på 
bostadsgården och i garaget under mark. Några parkeringsplatser finns även i anslutning 
till gångbanan, i de tidigare nämnda mellanrummen, och även i förgårdsmarken mot gata 
i den norra delen. Luftpump nära till cykelparkering finns både på bostadsgården och i 
garaget.
 Målet med en lättillgänglig cykelparkering är att förenkla en hållbar livsstil. I 
området finns det både busshållplats och pendeltågsstation.

Situationsplan - skala 1:1000 Cykelparkering

Exempel parkering nära gångbana:

markmonterat cykelställ med ramlås

Exempel parkering bostadsgård: cykelställ 

med möjlighet till markmontering med ramlås

Exempel cykelpump: lätt tillgänglig 

cykelpump, utomhus

N

5.4. LOGISTIK

 Avfallshantering / Uppställningsplatser 
 För avfallshantering finns det två lösningar - miljörum för källsortering av fraktioner 
enligt kommunens riktlinjer samt bottentömmande underjordsbehållare för hushållssopor. 
Uppställningsplatser för hämtningsfordon finns i nära anslutning till markbehållare samt 
miljörum.

Illustration sophantering (krets 50m från varje bostadsentré) - skala 1:1000 Miljörum Sopkasuner Uppställningsplats sopbil

N
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Illustration: ny räddningsväg och uppställningsplatser för brandstege Nya uppställningsplatser för brandstege

 Parkeringsplatser för rörelsehindrade
 Parkeringsplatser för rörelsehindrade tillhörande de nya bostäderna placeras i det 
underjordiska garaget. P-platser för rörelsehindrade besökare ordnas på Tunavägen och 
Övergårdsvägen.

 Brand: uppställningsplatser 
 Brandutrymning i det nya området görs via TR2 trappor direkt till det fria. 
Uppställningsplatser finns inom tillgängligt avstånd längs både Tunavägen och 
Övergårdsvägen.
 Grannfastigheten i öst (Kyrkoherden 2): en ny räddningsväg och nya 
uppställningsplatser för brandstege skapas framför fasaden på det befintliga lamellhuset 
närmast planområdet. 

N


