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 ” Långt ifrån Lagom.  Framtidens 
Botkyrka är en inspirerande plats full 

av möjligheter. Genom kontraster, 
kreativitet och nyfikenhet skapar vi 

de bästa förutsättningarna för en 
hållbar framtid.

BOTKYRKA ÖVERSIKTPLAN



 4

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SLAGSTA STRAND JANUARI 2019

MEDVERKANDE 

BOTKYRKA KOMMUN
Lisa Bodinger, mark- och exploateringsenheten

Gio Olla, planenheten

Ebrahim Khajeh Zadeh, gata- och parkenheten

Kerstin Lagnefeldt, gata- och parkenheten

Dan Arvidsson, miljöenheten

Christer Silver Holmberg, VA-enheten

BESTÄLLARE 
Slättö

Randviken

PROJEKTLEDARE - DEFIGO

Henrik Moricz

ARKITEKT – CF MOLLER
Mårten Leringe

Linda Schuur

Jelmar Brouwer

Kamila Rawicka

V/DAGVATTEN – WSP
Pia Sjöholm

Karin Henriksson

TRAFIK – TRAFIKUTREDNINGSBYRÅN

Marcus Finbom

 
 



 5

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SLAGSTA STRAND JANUARI 2019

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion sid 07
Naturvärden sid 09

Bebyggelse sid 10
Rörelsemönster och kopplingar sid 11

Illustrationsplan sid 12
Situationsplan sid 13

Illustrationsmaterial sid 15
Generella riktlinjer sid 16

Landskap & publika platser sid 22
Entrétorget sid 24

Lokalgata och kvartersstråk sid 26
Aktivitetspark sid 28
Terrassgårdar sid 30

Kvartersgårdar sid 32
Naturpark sid 34

Arkitektur sid 36
Byggnadsarkitektur sid 37

Materialval sid 40
Takavslut sid 41

Flerbostadshus sid 42
Kvarter 1 sid 44
Kvarter 2 sid 48
Kvarter 3 sid 49

Radhus sid 51

Taklandskap sid 55
Kvarter 1 sid 56
Kvarter 4 sid 58

Förskolan sid 61

Sektioner sid 65



 6

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SLAGSTA STRAND JANUARI 2019



 7

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SLAGSTA STRAND JANUARI 2019

INTRODUKTION



 8

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SLAGSTA STRAND JANUARI 2019SLAGSTA STRAND - INTRODUKTION

INTRODUKTION

Mål
Målet med gestaltningen är att integrera bebyggelse i landskapet. 

Detta gestaltningsprogram har för avsikt att lyfta det övergripande målet i förhållan-
de till kommande bebyggelse och förtydliga gestaltningsprinciper för det offentliga, 

gemensamma rummet samt byggnaders utformning.  

Hänsyn har tagits till

Områdets natur- samt kulturvärde 
Befintliga invånare och bebyggelse 

Topografin 
Befintliga och närliggande rekreationsområden samt stråk 

Naturvärden i området 

Läge

Området ligger vid Mälaren i Botkyrka kommuns nordostligaste del. 20km sydväst om 
Stockholm City och knappt 20km nordost om Södertälje C. Det begränsas i väster av 
Tegelängsvägen, i norr av Mälaren och i öster av Fittja industriområde med Fittja vär-

meverk. I nordväst begränsas området av Korpberget och i söder av en markant bergs-
rygg som skiljer det från Slagsta köpcenter. I nordost, vid Mälarens strand, finns idag en 

marina, Slagsta marina, som omfattas av gästhamn, båtupplag, husvagnsuppställning 
och ett café. Det finns även en sjömack i anslutning till området. Sydost om marinan 

ligger ett område som utnyttjas som uppställningsplats av husvagnar. Den exakta 
fastigheten ligger väster om Tegelängsvägen, där det idag finns en tvättanläggning för 
bussar. Tidigare utnyttjades området av ett bussbolag som också hade bränslecisterner 
på platsen. En stor del av området utgörs av mark som redan tagits i anspråk. På södra 
sidan av Korpberget, naturområdet mellan Slagstabadet och Slagsta Marina, kan man 

ännu se resterna av ett av Slagstas två tegelbruk med anor från 1600-talet. 
Natur i form av lövskog finns mitt i planprogramområdet. I -bergsbranten i söder växer 

blandskog.
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Ökade naturvärden

Exploateringen tar stor hänsyn till de befintliga naturvärdena. Genom generösa grönytor ges goda förutsät-
tningar för positiva ekosystemtjänster och effektiv dagvattenhantering i samklang med kommunens och 
stadsdelens ambitioner. Parker, grönkorridorer, kopplingar mellan parker och habitats har format gestalt-
ningen för att stärka samt underlätta utveckling och spridning genom bebyggelsen. Grönytor innefattar 
integrerad platsspecifik växtlighet som aktiverar social gemenskap och bidrar till ökad biologisk mångfald 
med habitat för insekt och fågelliv på platsen. Detta för att gynna hälsa och välbefinnande, skapa klimatpo-
sitiva effekter och utveckla det naturpedagogiska värdet av biologisk mångfald i staden. 

Befintliga naturvärden

Idag finns ett rikt naturliv, insekter och olika arter i området. Det bör skapas ett bredare stråk från berget 
och tallarna i inventeringsområdets södra del, nordost upp mot Korpberget samt ett stråk längs med stran-
den som binder samman strandnära naturområden öster och väster om inventeringsområdet. Finns det 
möjlighet kan även strandpassagen bindas samman med berget i söder via en passage i inventeringsområ-
dets östra del.

SLAGSTA STRAND - INTRODUKTION - NATUR

Grön korridor Fittja värmeverkBadplats/hamn Berg/tät skog Grön korridor Fittja värmeverkBadplats/hamn Berg/tät skog (möjlig/framtida) strandpromenad

Platsens gröna kvalitéer och topografi sett från den 
befintliga parkeringsplatsen. 

Bild över Slagstabadet. Generösa grönytor bredvid villaområdet med de 
befintliga byggnaderna i bakgrunden.
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Befintlig bebyggelse

De angränsande delarna till området består idag av tät skog, marinan samt värmeverket. På andra sidan 
Tegelängsvägen, närmast den aktuella fastigheten, ligger ett tiotal nybyggda villor. 1-2 våningar, mestadels 
vit puts. Villabebyggelsen, längs Lavendelvägen, som ligger väster om de nybyggda vita villorna, består av 
återvändsgator med 1-plans villor, 70/80-tals karaktär, träpanel målade i ljusa färger; vita, gula, blå grå och 
röda med flacka sadeltak.

Ny bebyggelse

Den nuvarande uppställningsplatsen bebyggs med en rik variation av byggnader som inhyser olika typo-
logier samt upplåtelseformer. En bred palett av både skala, karaktär samt material skapar både variation, 
diversifiering samt ger identitet åt området och respektive bostadshus.

Byggnadernas höjd varierar, från 4 till ca 12 våningar, lägre mot Tegelängsvägen och högre ju närmare vär-
meverket de ligger. På detta sätt tar man hänsyn till både den befintliga bebyggelsen samt väderstreck, för 
att skapa goda ljusförhållanden både i de kommande bostäderna och de gemensamma gårdarna.

70/80-tal, villor Marinan Fittja värmeverk00/10-tal, villor 70/80-tal, villor Marinan Fittja värmeverk00/10-tal, villor Ny bebyggelse

Nybyggda villor bredvid Tegelängsvägen. Befintlig villabebyggelse längs Lavendelvägen. Slagsta marinas hamnkontor. Bild över befintlig villabebyggelse i Lavendeln 
området. 
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Utökade rörelsemönster och kopplingar

Tegelängsvägen planeras att breddas för att ge plats till både cyklister, en busslinje och fotgängare. En 
fortsättning på befintlig väg, förlängs och ger plats åt fler.  Längs med den nya Kvartersgatan planteras 
(större) träd (tall, lönn, lind och eventuellt enstaka ek) för att kompensera borttagande av träd samt för att 
skapa spridningssamband mellan planområdet och omgivande naturmark. Träden bidrar även till att defi-
niera gaturummet, ge det en stadskarakär samt ta ner skalan. 

 
 

Befintliga rörelsemönster och kopplingar

Tegelängsvägen utgör den väg som trafikeras mest och endast. Endast en asfalterad väg, utan plats för 
cykel eller fotgängare. Mängden fordon varierar över året - då det är bad och båtsäsong ökar mängden for-
don. I anslutning till infart till de nybyggda villorna finns en parkeringsplats som nyttjas mer frekvent under 
sommaren av badgäster. 

Besöksparkering Väg/trafik Besöksparkering Väg/trafik GCVStråk Stråk MälarpromenadenMälarpromenaden

Bild över befintlig parkeringsplats  Stråket som binder ihop parkeringsplatsen med 
Slagstabadet. 
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SITUATIONSPLAN 1:2000 (A3) 
0  5 10     20                     50      

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSPLAN - SITUATIONSPLAN

    radhus

LEGEND
    �erbostadshus

    p-hus

    träd

1 - entrétorget
2 - enkelriktadgata
3 - aktivitetspark 
4 - terrassgård
5 - kvartersgård
6 - naturpark
7 -  fotbollsplan, hundrastgård
8 - miljörum/nätstation 
9 - kvartersstråk
10 - raingarden/öppen dagvatten-hantering
11 - träd som bevaras 
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ILLUSTRATIONSMATERIAL 
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Generella riktlinjer

Bebyggelsen ska utformas med en genomsnittligt hög täthet och ha 
en tydlig stadskaraktär. Bebyggelsen ska innehålla en blandning av 
funktioner och ge plats för ett bra utbud av urbana verksamheter. 
Bottenvåningarna ska möjliggöra en framtida, annan användning, och 
en utformning som tillför staden liv. Förhållandet mellan byggnaderna 
och de offentliga rummen ska vara stadsmässig. 

Samordning och samutnyttjande av parkeringar ska eftersträvas. 

Det offentliga rummet ska vara varierat, tillgängligt och ha hög kvalitet 
samt utformas så att det framgår hur det kan användas. Det ska vara 
tydligt vad som är offentligt, halvoffentligt, halvprivata och privat. De 
urbana kopplingarna ska utformas så att de upplevs trygga och säkra. 
Urbana kopplingar ska placeras så att de länkar samman målpunkter 
och där de underlättar möjligheterna att förflytta sig.

I enlighet med Botkyrkas policy för konstnärlig utsmyckning, ska en 
procent av den totala entreprenörskostnaden gå till offentliga konstverk 
på allmän platsmark. 

Den gröna karaktären ska bevaras liksom dagens goda tillgång till na-
turen. Här kan alla mötas oberoende av ekonomiska resurser. Områdets 
parkrum ska gestaltas för både rofylld och aktiv rekreation samt utfor-
mas med högkvalitativa material och varierad växtlighet. Barns möj-
lighet till lek i natur ska gynnas.

Bebyggelse i närhet till park och natur ska medvetet planeras för att 
undvika baksidor, otydliga gränser och återvändsgränder. Ny bebyggel-
se bör användas för att göra naturen mer tillgänglig.

Bebyggelsens gång- och cykelvägar ska kopplas samman med gång- 
och cykelvägar i park- och naturområden. Odlingsmöjligheter bör finnas 
integrerat i bebyggelsen.

Kopplingen mellan individen, grannskapet och staden är central i visio-
nen. Ett sammanhang där de tre nivåerna ger synergieffekter som ökar 
kvalitéerna för de boende och övriga i kommunen.

 

    radhus

LEGEND
    �erbostadshus

    p-hus

    träd

1 - entrétorget
2 - enkelriktadgata
3 - aktivitetspark 
4 - terrassgård
5 - kvartersgård
6 - naturpark
7 -  fotbollsplan, hundrastgård
8 - miljörum/nätstation 
9 - kvartersstråk
10 - raingarden/öppen dagvatten-hantering
11 - träd som bevaras 

SITUATIONSPLAN 1:2000 (A3) 
0  5 10     20                     50      
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Generella riktlinjer

Torg och park

Aktivitetsparkens ordnade och anlagda uttryck står i kontrast till 
naturparkens vildare karaktär. Övergången mellan dessa två parkrum 
sker gradvis mellan ordnat/anlagt till vildare/oordnat. I aktivitetsparken 
skapas rumsligheter med hjälp av låga nivåskillnader t.ex. den nedsänkta 
gräsytan samt sittbara kanter på de upphöjda planteringsytorna. I natur-
parken bevaras och utnyttjas topografin för lek och rekreation. Påförda 
massor ska ge förutsättning för en långsiktig vegetation. Området för 
parkmark, får därför inte packas med tunga fordon. 

Stor vikt läggs på utformningen av förgårdsmark och mellan husen, för 
att skapa genvägar, entréer eller stråk mellan natur, bebyggelse och 
gata/stadsrum. De privata gårdarna delas av mot de offentliga rummen 
(park, gator och torg) genom låga häckar/murar/staket. Indelningen 
mellan privat och offentligt blir tydlig och säkerheten ökas för de små 
barn som vistas på gårdarna. 

Det öst-västliga stråket genom stadsdelen ska utformas annorlunda än 
de asfalterade ytorna. Genom t. ex. plattor, marktegel och /eller friser får 
stråket en mer omhändertagen karaktär som inbjuder till vistelse.

Torget ska gestaltas med markplattor och väl valda, karaktärsfulla 
växter.

Belysningen inom området följer Botkyrkas standard. På parkmark, torg 
och i öst-västliga stråket ska belysningen vara mer omsorgsfullt gestal-
tat och anpassas till platsernas utformning. 

Tillgängligheten i området är viktig och ska beaktas.

Utemiljöerna, parkerna, stråket mellan bostadskvarteren, aktivitets-
parken samt bostadsgårdarna skall gestaltas som berikande gröna 
rum, vilka beroende av dess individuella karaktär bjuder in till aktivitet, 
betraktelse eller lugn för både invånare samt besökare. Vegetation ska 
väljas utifrån växtplatsens förutsättningar (sol/skugga, jordmån etc.) 
och bidra till en biologisk mångfald. Val av material skall också göras 
med miljöhänsyn, anpassat till befintlig omgivning och till vår tid. b

 

Illustration som visar hur området kan komma ser ut: 

Vy mot aktivitetspark

Visionen för den nya stadsdelen är att forma och skapa förutsättningar 
för välkomnande kvarter med en varierad siluett, kvalitativa bostäder, 
trygga utemiljöer med siktlinjer och tydlig identitet genom dess ka-
raktärer. Variation i materialval och kulörer som harmoniskt står sida vid 
sida.
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Generella riktlinjer

Stadsrumsperspektiv

Tegelängsvägen bör utformas och gestaltas för att inge ett mer urbant 
intryck, detta kan göras med aktiva bottenvåningar, plats för möten, 
cykel och fotgängare, väl gestaltad belysning samt med karaktärsfull ar-
kitektur. Byggnadernas och mellanrummens proportioner bidrar med en 
återhållen skala och spännande siktlinjer mellan byggnader och parken. 
Byggnadernas höjder varierar, från 4 till 14 våningar. Punkthusens höjd, 
mellan kvarter och natur varierar mellan 8-14 våningar. Den lägre befint-
liga strukturen (villorna) möter 4 våningar medan mot Tegelängsvägen, 
som karaktäriseras som en stadsgata med busshållplats, kantstenspar-
kering samt GC-väg. 

Höga bottenvåningar med uppglasade (möjliga lokaler) -”bokaler”, 
entréer och bostäder kantar kvarteret längs gator och torget. I det syd-
västra hörnet, lämnas plats för ett kvarterstorg som tydligt utgör entrén 
till området. En uppglasad restaurang eller liknande verksamhet, utgör 
en betydelsefull nod, aktiv plats och mötesplats i och med sin placering i 
förhållande till kollektivtrafik, verksamheter, bostäder och parken.

Indragna entréer ska vara väl belysta och utformas på ett välkomnande 
och tryggt sätt, som inte skapar prång. 

Längs med Tegelängsvägen kan bokalerna inhysa cykel-workshop, 
kemtvätt, kiosk eller andra mindre verksamheter. I punkthusen finns en 
gemensam tvättstuga med direkt koppling till gatan. Här finns också 
gemensam cykelverkstad och plats för cykelparkering i uppglasade 
cykelrum. Lokaler i markplan kan med fördel nyttjas för gemensamma 
funktioner såsom föreningslokal, gym, pingisrum etc.  

Trottoarer inom det bebyggda området ska vara plattlagda.  

Illustration som visar hur området kan komma ser ut: 

Vy mot entrétorget 
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FASAD 1:300 (A3) 

Generella riktlinjer

Arkitektur

Med utgångspunkt i platsens historia är visionen för den nya stadsdelen 
att skapa välkomnande kvarter med en varierad siluett och en tydlig 
identitet. 

Kvarteren är nedbrutna i mindre volymer, vilket förstärker den mänskli-
ga skalan. Variation i volym, våningar, typologier och material ger varje 
byggnad en individuell identitet. En växelverkan mellan horisontalitet 
och vertikalitet skapar en intressant stadsbild.  

Material och kulörpalett påminner om platsens historia, hämtar inspi-
ration från naturen och knyter an till befintlig bebyggelse. Tegelbruket 
representeras av tegelfasader, kopplingen till omkringliggande natur 
representeras av träfasader och den ljusa putsen anknyter till angräns-
ande villabebyggelse. Material och kulörer varierar inom kvarteren, men 
väljs med omsorg för att skapa en lugn och harmonisk stadsbild. 

Detaljering i den lilla skalan, i gränssnittet mellan byggnad och människa 
ska hanteras med särskild omsorg. Entrépartier, bottenvåningar, bal-
konger och terrasser ska ha en omhändertagen detaljering. 

Höga uppglasade bottenvåningar och väl gestaltad belysning skapar 
trygghet i området. 

Illustration som visar hur området kan komma ser ut: 

Fasad mot tegelängsvägen
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Illustration byggnadshöjder Illustration byggnadshöjder: vy från villaområdet

Generella riktlinjer 

Byggnadshöjder mot bergssluttningen 

Punkthusen situerade i bergssluttningen har en topografi som anpas-
sats till det bakomliggande bergets nivåer. Fasadmaterial har en jordig 
färgpalett, som förstärker känslan av att byggnadsvolymerna ”smälter” 
in med berget. De underbyggda terrasserna i punkthusens mellanrum 
skapar en förlängning av bergssluttningen och tillåter naturen rinna ner 
ända fram till gaturummet.  

 

Byggnadshöjder mot befintliga villakvarter

De nya bostadskvarteren som angränsar mot de befintliga villakvarteren 
har en återhållen skala, som varierar mellan 4-6 våningar. Byggnadernas 
och mellanrummens proportioner skapar spännande siktlinjer mellan 
byggnader och parken. 
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LANDSKAP & PUBLIKA PLATSER
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11 - träd som bevaras 
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Tre exempel på torg i stadsdel. 
Torget utgör en välkomnande entré in till området. Hit hittar alla. Och alla är 
välkomna. Här finns plats för ett kafé eller en kvarterskrog. Torget med dess 

fasta möblering, bjuder även in till rekreation och betraktelse.
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PLAN 1:500 (A3) 
0               5              10                               20                                                                                                  50      

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - ENTRÉTORGET

Entrétorget

Entrétorget i sydväst, ger plats för möten mellan lokala invånare, be-
sökare, unga och gamla. Platsen har ett flertal funktioner, så som plats 
för möten, plats för uteservering och uppehälle. Planteringar skapar 
tilltalande miljöer med sol/skugga och vegetationen bidrar till god aku-
stik. Växter väljs efter ståndort, soligt och torrt. Växtbäddar möjliggör 
fördröjning av dagvatten. Belysningen på torget skall vara väl gestaltad, 
väl placerad och dimensionerad för att skapa trygghet. 

Ett trivsamt torg som förmedlar gemenskap och lokal förankring, där 
man möts och känner igen de boende i området. Torget skall även ge 
mervärde åt de befintliga invånarna, ge dem en kvalitativ plats, i an-
slutning till naturområdet samt den utökade kollektivtrafiken. Torget 
ska skapa förutsättningar för möten med nya invånare samt väcka en 
nyfikenhet till den ny-gamla parken, pocketparken med dess mångfacet-
terade delar. Torget kan även ge plats för ett offentligt konstverk. 
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Gaturummet utformas som traditionell gata med trottoar och förgårdsmark till 
bostadshusen. Avfallshantering placeras på kvartersmark i anslutning till gatumiljö, 
för att tillgodose både flexibilitet och tillgänglighet. Dessa sopkasuner inordnar sig 

i gestaltningen och är en del av det “shared space” som gatan utgör. Enkelriktad 
gata gestaltas för att reducera hastigheter och påminna om att det är fotgängares 
villkor som råder. Trädplantering längs gaturummet har många goda effekter både 

på luftkvalité, gaturummet och biologiskmångfald.

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - LOKALGATA OCH KVARTERSSTRÅK
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PLAN 1:500 (A3) 
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SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - LOKALGATA OCH KVARTERSSTRÅK

Lokalgata och kvartersstråk

Förslaget eftersträvar en tydlig koppling mellan arkitektur, landskap och 
stad. Den nya bebyggelsen samverkar med den befintliga kontexten 
och möjliggör en dynamisk växelverkan med både stadsmässiga och 
rekreativa miljöer som uppmuntrar till en hållbar livsstil. Det ska vara 
inbjudande, lättillgängligt, tryggt och lätt att röra sig kring och mellan 
bebyggelsen för samtliga invånare. 

Genom att länka natur till stadsrummet och synliggöra tex dagvatten-
hantering genom gröna tak används dessa delar i ett edukativt syfte för 
att engagera och bjuda in människor till grannskapet. I samverkan med 
att gator och stråk utformas i syfte att prioritera gång, cykel, rekreation 
och aktivitet samt den utökade kollektivtrafiken skapas förutsättningar 
för en kreativ, jämställd och hållbar livsmiljö. 

Pocketparker som skapas längs med det gångstråk som stäcker sig 
i öst-västlig riktning (”shared space”) leder fram till aktivitetspar-
ken. Dessa mini parkers olika karaktär identifieras av kulörer, doft och 
växtlighet. Vissa för uppehälle och väntan/vila/betraktande, andra för 
aktivitet, lek och upptäckande. Parkerna gynnar hälsa och välbefinnan-
de, skapar klimatpositiva effekter och utvecklar det naturpedagogiska 
värdet av biologisk mångfald i staden. Det ska även vara möljigt att 
anordna mindre privata uteplatser på kvartersmarken. 

Lokalgatan skall dimensioneras så att framkomlighet för sopbil och 
brandbil är tillgodosedd. Karaktären av gaturummet ska antyda om 
låga hastigheter samt att denna plats är dedikerad för barn, gående och 
cyklister.

Markbeläggningen i det öst-västliga stråket ska utformas annorlunda 
än de asfalterade ytorna. Genom t.ex plattor, marktegel och friser får 
gaturummmet en mer omhändertagen karaktär. 

För att tillgodose kravet på infiltration av dagvatten, skall gaturummen 
luta mot planteringsytorna.  
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Olika exempel på aktivitet i park. Aktivitetsparken skall fungera som 
en aktiv nod, en aktiv zon för de boende i området, men också för 

allmänheten. Olika karaktärer skapar rum till möten, rörelser samt intressen 
genom att designa de olika delarna med hjälp av växtlighet, vatten och fast 

möblering. 

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - AKTIVITETSPARK

REFERENSER
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PLAN 1:500 (A3) 
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SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - AKTIVITETSPARK 

Aktivitetspark

Bebyggelse i närhet till park och natur ska medvetet planeras för att 
undvika baksidor, otydliga gränser och återvändsgränder. Ny bebyg-
gelse bör användas för att göra naturen mer tillgänglig. Den nya parken 
ansluter till naturparken, det befintliga grönområdet. 

Bebyggelsens gång- och cykelvägar ska kopplas samman med gång- 
och cykelvägar i park- och naturområden. Odlingsmöjligheter bör finnas 
integrerat i bebyggelsen.

Aktivitetsparken, som förläggs centralt i området skapar en nod och 
central punkt för boende i området, samt bjuder in besökande. Parken, 
som kompletterar barnens lekmöjligheter i naturen, skall vara en plats 
för alla åldrar. Trivsamma sittplatser för både mindre och större sällskap 
skall finnas liksom papperskorgar och några cykelparkeringar. Gummi 
och plastmaterial skall undvikas till fördel för naturliga material såsom 
sand, bark grus och plattbelagda ytor. Belysning ska vara väl gestaltad 
och dimensioneras för att skapa trygghet. 

Rumsligheter skapas med hjälp av upphöjd mark med sittbara kanter 
och inramande planteringar. Sittplatser i anslutning till perennrabatterna 
ger trivsamma platser. Höjdsättning utnyttjas för att leda dagvatten till 
planteringar. 

Befintlig vegetation kompletteras med blommande träd, buskar och 
perenner. Växter som erbjuder föda och skydd för fåglar och insekter 
ska prioriteras eftersom detta även är en zon för insekter, och fågelarter 
att förflytta sig i nord-sydlig riktning genom området. Träd planteras i 
storlek stamomfång 25-30 cm.  

I söder, söder om de tänkta punkthusen står idag äldre tallar som av 
naturvärdeintresse bör bevaras. I slänten och längs berget växer gamla 
och/eller grova träd (med en diameter större än 40 cm) som vid even-
tuell avverkning bör sparas som död ved och läggas in i närliggande 
naturmark. Den döda veden bör placeras så att några hamnar i skugga 
och några i mer solbelysta lägen.

Den sydligaste delen är en flexibel gräsyta med plats för ex. spontan 
bollsport. Gräsytan är infiltrerande och har på så sätt en dubbel använd-
ning. Vid stor nederbörd fördröjs och infiltreras dagvatten här. 

Murar eller låga häckar skapar en tydlig gräns mellan de privata kvarte-
ren och den offentliga marken.  
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Tre olka terrassgårdar som exemplifierar goda uterum för gemenskap. Egen 
plats för ro. En plats för möten mellan grannar. En plats för lugn lek. 

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - TERRASSGÅRDAR

REFERENSER
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SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL  - TERRASSGÅRDAR

Terrassgårdar

Terrassgårdarna, som utgör mellanrummet av punkthusen,  är mer 
intima och privata. Härifrån överblickar man gatan och parken. Berget 
i söder skapar en dramatisk och fantastisk miljö, en bergsvägg ibland 
nära och andra gånger mer plan tillför gårdarna något unikt. De boende 
finner plats för grillkvällar och gemenskap här, en plats i solen eller skug-
gan, omgiven av lavendel. Plantering av ätbara växter, såsom fruktträd, 
bärbuskar och hassel kan bidra till att stärka den sociala gemenskapen.  

Sambandet till bergsbranten och skogen ger goda förutsättningar för 
positiva ekosystemtjänster. Nivåskillnaderna bjuder in till lek och kan 
utnyttjas som t.ex. en liten rutschkana. Här ska finnas plats för möten, 
vila och lek.

Terrassräcken skall gestaltas och ha ett tydligt släktskap med byggna-
derna. Man skall uppmuntras till att komma fram och titta ut på gatan. 

Bjälklagen skall dimensioneras för mindre träd och buskar. Mot berget 
kan större träd planteras med stamofång på 25-30 cm. 

Sektion gård mellan punkthus
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Tre goda exempel på kvartersgårdar som ger rum för möten, grillkvällar, lek 
men också lugn. Gårdarna är öppna för passerande att möta de boende, men 

genom väl gestaltade gränser, genom växtlighet och höjdskillnad uppfattas 
gården mer privat är offentlig.

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - KVARTERSGÅRDAR

REFERENSER
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SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - KVARTERSGÅRDAR

Kvartersgårdar

Kvalitativa grönytor på bostadsgården, ger goda förutsättningar för 
positiva ekosystemtjänster och effektiv dagvattenhantering i samklang 
med kommunens och stadsdelens ambitioner. Här finns plats för möten, 
vila och lek.

Grönytor innefattar integrerad platsspecifik växtlighet som aktiverar 
social gemenskap och bidrar till ökad biologisk mångfald med habitat 
för insekt och fågelliv på platsen. Plantering av ätbara växter bidrar till 
att stärka den sociala gemenskapen. 

Kvartersgårdarna utformas med stort fokus på de boende, oberoende av 
storlek finns det plats för cykelparkering, lek, avkoppling och grillkvällar. 
Därtill ger plantering, växtlighet och material på marken karaktär och 
identitet till gårdarna. Vissa mer vildbevuxna och ängsliknande, andra 
med fruktträd eller vackra blommor. Gårdsbjälklag skall dimensioneras 
för att mindre träd och buskar skall kunna planteras på gårdarna.

För att gynna pollinerande insekter kan man på gårdarna och i park-
mark, välja pollen- och nektarrika växter samt bärande buskar och träd. 
Ur ett ekologiskt perspektiv är det även positivt att plantera in sälg. 
Sälgen är värdefull som första födokälla för pollinerande insekter tidigt 
på våren.
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Foton visar goda exempel på hur parkrummet kan illustreras. Med enkla medel 
och verktyg ordnas den befintliga grönskan för att göras mer tillgänglig, 

ge plats för rekreation, lugn och tystnad. Parken fungerar även som en 
spridningskorridor för insekter samt ökad biodiversitet i området.

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - PARKRUM

REFERENSER
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SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - NATURPARK

Parkrum

Det befintliga grönstråket kan med enkla medel få ett nytt liv. Här kan 
plats göras för löpning, promenader samt et utegym av trä.

I gynnsamt läge och där topografin kan nyttjas, skall en pulkabacke an-
läggas. Nivåskillnaderna nyttjas även på slänten, där en lekkulle anläggs 
med rutschkana, klätterrep mm. Här skall även finnas en grillplats med 
generösa sittplatser. I öster mot värmeverket anläggs en fotbollsplan 
med konstgräs samt en hundrastgård. Området runt dessa gestaltas 
till en plats med rumsliga kvaliteter samt sittbänkar, sopkorgar och väl 
gestaltad belysning. Naturparken ger möjligtvis plats till ett individuellt- 
eller flera konstverk.

Utmed gångstråket i naturdelen anläggs med fördel ängsmark med 
blommande örter. Naturparken kopplas till Mälarpromenaden för rekre-
ation. 

De anlagda delarna (som angränsar mot aktivitetsparken, samt i brynzo-
nen där gångbanan går) ska formges med hänsyn till befintliga träd och 
topografi. Viss gallring samt ev. nyplantering kan dock behöva ske. Vissa 
stenblock och stockar tas tillvara och blir en del av gestaltningen. För att 
stimulera den biologiska mångfalden berikas parken med död ved och 
utlagda stenblock. Området fungerar som spridningskorridor för djurli-
vet. Det kan med fördel, i ena ändan, utgöras av kolonilotter.

Radhusens möte med naturparken utgörs av tydligt markerade uteplat-
ser, som med fördel utgörs av trädäck. 

 
 

1. Gym och hinderbana

2. Trädgård (privat)

3. Pulkabacke

4. Lekplats

5. Fotbollsplan

6. Hundrastgård

1.

2.

3.

4.

5.

4.

6.
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ARKITEKTUR
Generella riktlinjer-fasader

Fasader kläs av gedigna material, såsom tegel och puts med inslag 
av glas och trä. Variationer av sten, mönster, fog och kulör skapar en 
intressant gatumiljö. Entréer, som i området antingen är orienterade mot 
gatan eller gården ska vara uppglasade och väl belysta.

Balkongräcken ska vara av metall, men kan ha inslag av trä

Det varierade taklandskapet bidrar till att ge stadsdelen en intressant 
karaktär. Takavslut skall ha en distinkt artikulering för att förstärka re-
spektive byggnads identitiet.  

Kulörpaletten ska bestå av ljusa, varma, dämpade och jordiga kulörer 
som inspirerats av omkringliggande natur. Kulörer ska variera inom 
kvarteren, men vara besläktade för att skapa en lugn och harmonisk 
stadsmiljö.  
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Exempel på variation av murade fasader. Olika kulörer i en varm terracotta/
brun/beige skala och vridning av stenen bidrar till en dynamisk och varierad 

fasad samt gestaltning. Genom att jobba med olika kulörer i en varm 
terracotta/laxrosa skala samt mönsteringjutning ges de olika husen karaktär 

och identitet.

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - BYGGNADSARKITEKTUR  
TEGEL OCH PUTS

REFERENSER
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REFERENSER

Variation av sten, kulörer samt fog bidrar till en rik och mångfacetterad 
gatugestaltning. Variation av kulör samt hantering av mönster och relief ger 

mångfald åt byggnadernas karaktär.
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En uppglasad restaurang och café eller liknande verksamhet, är placerad i 
hörnhuset närmast torget, vilket även fungerar som en välkomnande entré till 

kvarteret och utgör en betydelsefull nod och mötesplats i och med sin placering i 
förhållande till kollektivtrafik, verksamheter, bostäder och park.
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PUTS

Puts är ett ett prisvärt och väl 
använt fasadmaterial. Den har 
goda värmeisoleringsegens-
kaper. 

Genom olika strukturer och 
kornstorlek kna fasaders 
karaktär variera och ge den 
identitet som önskas. För att 
skapa helhet i området och 
knyta an till den befintliga 
villabebyggelsen i vit puts, 
föreslås olika ljusa nyanser 
som beige, grå, vit.

TEGEL

Tegel är ett av de äldsta byggmaterialen i världen och 
fortfarande extremt populärt. Detta kommer inte som en 
överraskning, eftersom tegel är ett naturligt, mångsidigt, 
hållbart och gediget material.

Med stor variation av tegelkulörer, dimensioner av stenen, 
murförband samt fogens kulörvariation är möjligheterna med 
tegelsten oändliga.

I Slagsta Strand föreslår vi jordnära kulörer och en rik variation 
av murförband samt riktning på stenen. 

TRÄPANEL

Trä är ett hållbart återvinnigs-
bart material som ger värme 
till kvarteren. Där man taktilt 
kommer nära fasaden föreslås 
träfasader. 

Trä kan med fördel komplette-
ra tegelfasader med sin varma 
ton och karaktär. Träpanelerna 
kan variera i bredd samt 
riktning.

KVARTER 2 + 3 KVARTER 2 + 3 KVARTER 1 + 2 + 3

FASADKLINKER

Fasadklinker ger ett distinkt 
och modernt utseende till 
byggnadsfasader samtidigt 
som alla kända fördelar med 
tegel behålls. Strukturen av 
de handgjorda tegelstenarna 
lämnar byggnadens fasad 
med ett vackert, rustikt och 
exklusivt utseende.

Även dessa skulle med fördel 
föreskrivas i en jordnära  
kulörpalett. 

PLÅTTAK

Plåt är ett stryktåligt material 
med lång livslängd. Det är ett 
av få material som kan åter-
vinnas utan att det förlorar 
sina positiva egenskaper. 

Plåttak kan vara diskreta, 
distinkta, skarpa och elegan-
ta. Kulörpaletten är bred och 
erbjuder många möjligheter.

KVARTER 1 



 41

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SLAGSTA STRAND JANUARI 2019SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - TAKAVSLUT

Takavslut

Taken skall ha ett tydligt avslut. Genom materialbyte, distinkt artikule-
ring av formen kan takavslutet göras både enkelt, tydligt och elegant. 
Samtidigt skall takfoten ej råda över helheten.  

Med hänsyn till fasader och fasadmaterial kan takavsluten variera i kulör 
och karaktär samtidigt som det följer varje hus karaktär och därmed 
skapar en tydlig identitet till respektive byggnad och därmed till hela 
stadsdelen. 
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FLERBOSTADSHUS
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MATERIAL FÖLJER HUSET. I KVARTER 1  UT-
GÖRS  MATERIALEN  AV EN BALANSERAD MIX 
AV TEGEL/FASADSKIVA  OCH TRÄ, FRÄMST VID 
BALKONGER (40/60)

Arkitektur

Gestaltningsförslag kvarter 1 - punkthus 

Punkthusen situerade i bergssluttningen står mot gatan för att förstärka 
gaturummet samt skapa trygga entréer till bostäderna. Volymerna är 
kubiska med öppna fasader åt samtliga håll som består av horisontella 
linjer av betong. Mellan dessa linjer en variation av träpaneler och glas. 
Val av kulör skall göras för att ge en rytmisk variation mellan punkthu-
sen, i harmoni och enkelhet men som skapar en rik och varierad gestalt-
ning. Sockelvåningar utförs med en mer robust gestaltning, tegel men 
med viss öppenhet där möjligt, för tex uppglasade entréer och cykel-
rum. Volymerna mellan punkthusen utgörs av de underbyggda terras-
serna. Fasadmaterial i mellanrummen skall harmoniera med kvarteret, 
men särskiljas för att förstärka intrycket av att respektive punkthus 
landar på marken.  
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Goda referenser, exempel på punkthus.
Punkthusen situerade i parken på ena sidan och mot gatan i norr. Dess 

placering förstärker gaturummet och med höga bottenvåningar och 
uppglasade (möjliga lokaler) -”bokaler”, cykelrum eller gemensamhetslokaler 

samt entréer ger liv åt gatan.

REFERENSER

Gestaltningsförslag kvarter 1 - punkthus 

Punkthusen inom kvarteret ska gestaltas som avskilj-
bara enheter, vars volymer tydligt landar i marken. För 
att tona ner skalan, ska det översta våningsplanet vara 
indraget från gatan.

Punkthusens indragna entréer skall vara väl belysta och 
utformas på ett välkomnande och tryggt sätt, som inte 
skapar prång. En utformning med fasade hörn är att 
föredra. 

Samtliga fasader ska utformas utan synliga elementskar-
var. Vid elementbyggnation ska skarvar utföras ”osynli-
ga” eller omhändertas på sådant sätt att de upplevs som 
en del av byggnadens gestaltning och ej som en fog. 

Kulörpaletten består av naturliga kulörer och material 
som trä, tegel och glas för att bebyggelsen ska ge in-
tryck av att harmoniera och ”smälta” in med berget.
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Höga bottenvåningar med uppglasade (möjliga lokaler) -”bokaler”, cykelrum 
eller gemensamhetlokaler samt entréer kantar gator och torget.



 47

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SLAGSTA STRAND JANUARI 2019SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - BYGGNADSARKITEKTUR  
ILLUSTRERADE FASADER

ILLUSTRERADE FASADER
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MATERIAL FÖLJER HUSET. I KVARTER 2 BESTÅR 
DET AV EN BALANSERAD MIX AV TEGEL, TRÄ 
OCH PUTS (40/40/20)

Arkitektur

 
Gestaltningsförslag kvarter 2

Volymer i olika skalor och höjder vars fasaduttryck varierar trots liknan-
de material. Murade fasader av olika slag och karaktärer blandas med 
putsade hus. Tegel av varma toner såsom bruna, beige och röda i en 
rytmisk variation skapar både identitet, karaktär och lugn. Uttryck kan 
också varieras av murning, murbruk och riktning på teglet. Ljusputsade 
fasader, beige, laxrosa samt terracotta ger varma toner och genom 
mönstergjutning och/eller reliefer skapas livfulla och intressanta 
skuggspel i fasaderna. Balkongerna riktas mestadels mot gården och 
är delvis indragna i volymerna. För viss variation kan endel av dessa 
utgöra burspråk. Här och där kan inslag av trä ge värme åt delar av 
fasaden.
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MATERIAL FÖLJER HUSET. I KVARTER 3 BESTÅR 
DET AV EN BALANSERAD MIX AV TEGEL OCH 
PUTS MED INSLAG AV TRÄ (30/60/10)

Arkitektur

Gestaltningsförslag kvarter 3

Det tredje kvarterets material och kulörval består av majoritet tegel och 
puts. Tegel av varma toner såsom bruna och beige i en rytmisk varia-
tion skapar både identitet, karaktär och lugn. Utryck kan också varie-
ras av murning, murbruk och riktning på teglet. Ljusputsade fasader, 
beige, och laxrosa ger varma toner och genom mönster gjutning och/
eller reliefer skapas ett livfullt och intressant skuggspel i fasaderna. 
Balkongerna, som mestadels riktas mot gården är delvis indragna i 
volymerna. För viss variation kan vissa av dessa utgöra burspråk. För de 
byggnader som -angränsar till fjärrvärmeverket, är samtliga balkonger 
orienterade mot gatan. 
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RADHUS
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MATERIAL RADHUSENS FASAD ÄR AV OLIKA 
TRÄPANELER, OLIKA RIKTNINGAR SAMT TYPER. 
(100)

Arkitektur

 
Gestaltningsförslag radhus

Radhusen, eleganta i sina proportioner, 3 våningar höga, förhåller sig till 
de omkringliggande flerbostadshusen i sin kulör. Fasader klädda i trä, 
ger en varm karaktär åt respektive boende. Genom att variera panel-
bredder och/eller dess riktning får varje enhet sin egna identitet. 
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Exempel på radhus med välproportionerliga volymer som består av trä, både 
dess bärande element och vackra fasader. Variation på tak och takvinklar 

skapar identitet åt de enskilda bostäderna.

REFERENSER
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TAKLANDSKAP
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PLATTA TAK

 
Gestaltningsförslag punkthus

Variation och upprepning av olika material, sedum (gröna tak), plåttak 
samt terrasser skapar ett rikt taklandskap. Terrassbjälklag skall di-
mensioneras för att möjliggöra planteringar på de privata terrasserna. 
Brandskyddsnormer skall beaktas i alla avseenden.   

SLAGSTA STRAND - TAKLANDSKAP - KVARTER 1
PLATTA TAK - VINDSVÅNING, PLÅTTAK SAMT SEDUMTAK

1.

2.

3.

1. PRIVAT TAKTERRASS

2. PLÅTTAK ( MÖRKA/SVARTA)

3. SEDUM/GRÖNA TAK
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PLATTA TAK - VINDSVÅNING, PLÅTTAK SAMT SEDUMTAK

REFERENSER
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PLATTA TAK - LEVANDE TAKLANDSKAP

 
Gestaltningsförslag kvarter 4

Variation och upprepning av olika material, sedum (gröna tak), plåttak 
samt terrasser skapar ett rikt och levande taklandskap. I gynsamma 
lägen utgör trädäck och planteringar gemensamma terrasser för de bo-
ende. Takbjälklag/terrassbjälklag skall dimensioneras för att möjliggöra 
planteringar. Brandskyddsnormer skall beaktas i alla avseenden. 

Sedumtaken bidrar även till dagvattenfördröjning samt biologiskmång-
fald. 

1. PRIVAT TAKTERRASS

2. BRF TERRASS

3. PLÅTTAK (MÖRKA/SVARTA)

4. SEDUM/GRÖNA TAK

1.

2.

3.

4.

SLAGSTA STRAND - TAKLANDSKAP - KVARTER 4
MIX AV GRÖN/SEDUM, PRIVATA TERRASSER, GEMENSAMMA 
BRF TERRASSER SAMT PLÅTTAK
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MIX AV GRÖN/SEDUM, PRIVATA TERRASSER, GEMENSAMMA 
BRF TERRASSER SAMT PLÅTTAK

REFERENSER
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REFERENSER
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FÖRSKOLAN
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LEK/ BIBLIOTEK

ATELJE

HEMVIST

ENTRE

TOTAL BTA 1655KVM
SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - FÖRSKOLAN
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MATERIAL FÖRSKOLA, FASADER BESTÅR AV 
OLIKA TRÄPANELER, OLIKA RIKTNINGAR SAMT 
TYPER. (100)

Gestaltning förskolan

 
För att tillgodose önskemål om en lätt och flexibel byggnad för framtida 
alternativ användning bör dess skala och volym vara enkel. Volymerna 
bryts upp i mindre volymer, sammanhängande, men med olika identi-
tet och karaktär, återigen för att skapa en bykänsla i barnens hus. För 
att följa områdets gestaltningskaraktär bör fasader kläs med trä. Ett 
naturligt material som dessutom förhåller sig till det omkringliggande 
grönområdet och befintlig bebyggelse



 64

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SLAGSTA STRAND JANUARI 2019



 65

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SLAGSTA STRAND JANUARI 2019

SEKTIONER
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Illustration: fasad mot tegelängsvägen

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - FASAD TEGELÄNGSVÄGEN
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SEKTION A-A 1:150 (A3)

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - GATUSEKTIONER
SEKTION A-A
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SEKTION B-B 1:150 (A3)

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - GATUSEKTIONER
SEKTION B-B
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SEKTION C-C 1:150 (A3)

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - GATUSEKTIONER
SEKTION C-C
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SEKTION D-D 1:150 (A3)

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - GATUSEKTIONER
SEKTION D-D
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SEKTION E-E 1:150 (A3)

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - GATUSEKTIONER
SEKTION E-E
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SEKTION F-F 1:150 (A3)

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - GATUSEKTIONER
SEKTION F-F
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SEKTION G-G 1:150 (A3)

SLAGSTA STRAND - ILLUSTRATIONSMATERIAL - GATUSEKTIONER
SEKTION G-G
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