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sammanFattninG

Detta gestaltningsprogram slår fast grundläggande 
estetiska kvalitéer, sätter ramen för den kommande 
gestaltningen och pekar ut en riktning för fortsatt 
arbete med bebyggelse och offentliga miljöer 
inom Prästviken. Gestaltningsprogrammet anger 
kommunens och fastighetsägarens gemensamma 
ambitioner för den yttre miljöns utformning.

Gestaltningsprogrammet är knutet till detaljplanen 
för del av Eriksberg 2:27 m.fl. 

kUltUrmiljövård
Sambandet mellan kyrkan, S:t Botvids väg och 
prästgården samt området där emellan utgör ett 
viktigt historiskt lager. Utblickarna mot kyrkan 
från omlandet och S:t Botvids väg bör i så stor 
utsträckning som möjligt hållas öppna, vägnät 
vegetation och bebyggelse orienteras så att siktlinjer 
genom området möjliggörs.

Den befintliga vägen, Asptunavägen, med allékantad 
infart bibehålls och kompletteras med nya träd. 
Möjligheten att avläsa vägen som ett historiskt 
spår bevaras. Byggnader ska gestaltas med särskilt 
beaktande av områdets särpräglade miljö, vilket är 
av riksintresse från kulturhistorisk synpunkt. Nya 
byggnader ska utformas så att de inordnar sig i den 
känsliga miljön.

hUsens UtFOrmninG
Husens gestaltning ska upplevas som modern med 
en traditionell prägel. Genom att ”återanvända” 
uttryck och material som redan finns på, eller i 

närheten av platsen ökar den lokala förankringen. 
Sadeltaken, fasadfärgerna och husens materialitet 
ska påminna om de byggnader som finns på 
platsen idag.

Gatans UtFOrmninG
Gatans utformning är viktig för att skapa en 
sammanhållande gestaltningsgrund genom hela 
området.  Gatusektionen hålls smal för att ge en 
känsla av småstad och hålla hastigheten nere. 
Gatorna har olika sektioner beroende på funktion, 
men olika typer är återkommande genom området. 
I Prästviken blir gatorna asfaltbelagda med kantstöd 
av granit. Besöks- och handikapparkering tillåts i 
kantsten. I så stor utsträckning som möjligt placeras 
trädrader längs med gatans ena sida. 

OFFentliGa rUm
Torg utformas för att möjliggöra till vistelse och 
möten. De ska ha parkkaraktär med trädplanteringar 
och betona naturligt markmaterial som grus, 
markplattor eller liknande beläggning.

I sydvästra delen av stadsdelen föreslås ett parkstråk 
som i ändarna mynnar ut i park- och landskapsrum 
för lek och rekreation. Parkstråket präglas av det 
befintliga dräneringsdiket som tillförs värden som 
större stenar och plantering av vattenväxter.
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inledninG

Prästviken präglas även av det kulturhistoriska 
arvet med en kyrka med anor från 1100- talet. Även 
andra gamla byggnader, som Hammarby prästgård 
och f.d. fattighuset, sätter prägel på området. Sankt 
Botvids väg är den gamla vägen mellan Södertälje 
och Stockholm också den med mycket gamla anor. 
Detta gestaltningsprogram anger kommunens och 
fas tighetsägarens gemensamma ambitioner för den 
yttre miljöns utformning.

Gestaltningsprogrammet syftar till att skapa en 
grundläggande estetisk sammanhållning för 
området. Här fokuseras på husen, gatan, parkerna 
och de halvprivata och offentliga mötesplatserna i 
stadsdelen.

Den kommande exploateringen i Prästviken ligger 
precis på gränsen mellan stad och land. Här finns 
möjlighet att ge stadsdelen fördelarna av både 
staden och landet.

Det finns en närhet till både ängsmarker och 
tunnelbanan, till svampskogen och uteserveringen. 

Platsmodell, vy från söder

Illustration, vy från söder
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Åkerdiket skapar tydliga linjer och riktning i det historiska landskapet.

Platsen som föreslås bebyggas är idag åkermark.
Här finns några trähus och lador. Utformningen är 
övervägande röda hus med sadeltak.

Den gamla stenkyrkan från 1100-talet sätter sin 
prägel på området och syns på långt håll.

Villaområdet norr om Prästviken består av små villor 
med varierande ålder och utformning. 
Åkermarken är dränerad och dräneringsdiket leder 
rakt genom åkern, vidare ner mot sjön. Diket minner 
om många års åkerbruk och har funnits i nuvarande 
sträckning i flera århundraden. Kyrkan fungerar som 
ett landmärke i det öppna låglänta landskapet. 

OmGivninGen
Kyrkan sätter sin prägel över ett stort 

landområde

Hammarby prästgårds ekonomibyggnader

Längst med Sankt Botvids väg skymmer vegetationen 
stora delar av landskapet och det är först vid 
kyrkogården som kyrkan framträder tydligt om man 
färdas i östlig riktning. Likaså Hammarby prästgård 
är dold bakom en skogsbeklädd kulle så av denna är 
det enbart ekonomibyggnaderna som är synliga från 
vägen.

Det visuella sambandet mellan kyrka-prästgård och 
Malmgårdsbyggnaderna är i dagsläget således svår 
att se. Planförslaget bygger på att bevara så mycket 
som möjligt av det befintliga landskapets karaktär 
och förstärka sambandet mellan ovannämnda 
byggnader.
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HAMMARBY PÄSTGÅRD
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samBand: kyrkan - väGen - PrästGården
Sambandet mellan kyrkan, vägen och prästgården samt 
området där emellan utgör ett viktigt historiskt lager och 
ska därför tas om hand på ett varsamt sätt. Genom att 
utgå från detta samband kan en bebyggelse skapas som 
är lågmäld, som smälter in i landskapet och som i sina 
material och detaljer knyter an till platsens historia.

PrinciP: höjdanPassninG

Byggnadshöjderna anpassas för att smälta in i landskapet. 
Den omgärdande skogen som ramar in jordbruksmarken 
är ett viktigt karaktärsdrag som präglar landskapet. Den 
nya föreslagna bebyggelsen underordnar sig topografin 
och förhåller sig både till det öppna åkerlandskapet och 
de skogsbeklädda kullarna.  Mot Sankt Botvids väg där 
terrängen är som högst tillåts högre byggnadsvolymer 
medan maxhöjden mot kanterna hålls nere för att möta 
landskapet på ett mjukt sätt. 

UtGånGsPUnkt För GestaltninG

Flerbostadshus Naturmark 
och gravfält

Flerbostadshus Flerbostadshus Flerbostadshus Radhus
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Botkyrka Kyrka

Sankt Botvids väg / Gamla Södertäljevägen

Orienteringskarta som markerar lägen för befintliga vyer.
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Botkyrka Kyrka

Sankt Botvids väg / Gamla Södertäljevägen

Vyer

Vegetation1.Vy längs Sankt Botvids Väg.

2. Vy från St. Botvids Väg söderut.

3. Vy från St. Botvids Väg österut mot kyrkan.

4. Vy St. Botvids Väg från kyrkan västerut.

5. Vy från kyrkan österut över åkrarna.

6. Vy St. Botvids Väg österut.

7. Vy St. Botvids Väg söderut längs Asptunavägen.

8. Vy söder om Ekonomibyggnaderna mot kyrkan.
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Vyer

Vegetation

8.Vy från sydost över åkerfältet och kyrkan. Ekonomi-
byggnaden skymtas till vänster i förgrunden.

1. Sankt Botvids väg löper längs med bergspartiet i 
norr och följer bergets mjuka linjer. Vägen ligger på 
bergssluttningen en bit över jordbruksmarken.

4. Träden som omgärdar kyrkogården dominerar vyn 
och skymmer till stor del bakomliggande kulturland-
skap.

7. Här svänger man in på Asptunavägen. Entrén 
kantas av ekar som är kvar av en trädallé.

5. Bakom kyrkogården skymtar skogskullen med 
framförliggande öppet kulturlandskap.

2. Prästgårdens ekonomibyggnader utgör ett karaktärs-
skapande inslag i landskapet.

3. Vägens kurviga form gör att det är först vid denna punkt 
som kyrktornet skymtas bakom vegetationen.

6. Befintlig vy över det område som föreslås bebyggas. Åker-
landskapet och ekonomibyggnaderna syns tydligt från vägen.
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A.

B.

Parkstråk

Sankt Botvids väg / Gamla Södertäljevägen

D

E

F

A.

B.

Parkstråk

Sankt Botvids väg / Gamla Södertäljevägen

D

E

F

Siktlinjer

Vyer från området

Vyer
Vegetation

Siktlinjer

D. Entré in i området från väst

E. Bebyggelse inne i området

F. Vy mot kyrkan

Siktlinjer genom området är viktigt för att  visa hur bebyggelsen förhåller sig till befintliga målpunkter 
och relaterar till sin omgivning. Viktiga målpunkter för siktlinjerna är kyrkan i öst, skogspartiet i norr och 
skogskullen med gravfält i söder (A). De befintliga ekarna vid Asptunavägen bevaras och nya träd planteras 
för att anspela på det historiska stråket ner till arrendatorsbostaden (B). Längs med det befintliga åkerdiket 
anordnas ett parkstråk tvärs genom området i öst-västlig riktning (C). I stråkets ändar skapas gemensamma 
samlingsytor för lek och rekreation. Befintlig vegetation i form av en större ek och träd vid arrendebostaden 
sparas.
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Planförslaget har tagit stor hänsyn till viktiga 
siktlinjer och utblickar för att tydliggöra 
sambandet mellan vägen, landskapet, kyrkan och 
Hammarby gård.

1. Vy från S:t Botvids väg väster om 
nybyggnationsområdet ut mot landskapet.

2. Vy från S:t Botvids väg ner söderut genom 
området mot landskapet och höjdpartiet. Detta 
är en av två huvudentréer för motorfordon till 
området och således en viktig vy.

3. Vy från S:t. Botvids väg söderut genom området 
mot den skogsbeklädda kullen.

4. Asptunavägen behåller sin funktion som entré 
till planområdet för fotgängare och cyklister. 
Bebyggelsen placeras något indragen från vägen 
vilket bidrar till att ge detta historiska stråk en 
större dignitet än övriga gator i planområdet. 
Alléträden vid Asptunavägen bevaras och fler 
alléträd ska planteras för att framhäva vägens roll 
som nordsydlig huvudaxel genom planområdet.

5. Nord-sydlig siktlinje från S:t Bodvids väg ut 
mot landskapet. Här fångas Asptunavägens 
fortsättning upp för att förstärka sambandet 
mellan vägen och Hammarby Gård och 
förståelsen för hur de hänger ihop.

6 – 7. Nord-sydlig siktlinje från S:t Bodvids väg 
ut mot landskapet för att förstärka sambandet 
mellan dessa.

8. Detta är ytterligare ett av planområdets 
huvudentréer till området. Det är viktigt att 
bevara sikten där planområdet öppnas upp mot 
landskapet mot kyrkan.

A.

B.

Parkstråk

Sankt Botvids väg / Gamla Södertäljevägen

D

E

F

Vegetation

Stråk och siktlinjer

Stråk och siktlinjer

Sankt Botvids väg / Gamla Södertäljevägen3
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GestaltninGsPrinciPer

Olika gestaltningsprinciper har tagits 
fram för de olika delarna i projektet: 
byggnader, gata, parkstråk och mötesplatser. 
Gestaltningsprinciperna är underlag för att 
utforma och gestalta de olika miljöerna.

ByGGnader
För att skapa en varierad stadsbild som tar hänsyn 
till moderna byggnadskrav, kulturmiljövärden, 
och god livsmiljö har följande övergripande 
gestaltningsprinciper tagits fram:
• Tradition
• Placering av byggnader
• Proportioner 
• Takutformning
• Omsorg om detaljer
• Höjdsättning och möte med marken
• Kulörer

Gata
För att hålla samman området krävs en tydlig 
och sammanhållen gestaltning av gatan. Gatorna 
har olika sektioner beroende på funktion, men 
olika typer är återkommande genom området. 
Avsnittet kommer att ta upp:
• Gatusektioner
• Utformning
• Byggnadernas möte med gatan

OFFentliGa rUm
I området skapas olika typer av platsbildningar 
som ger möjlighet för människorna där att samlas, 
både planerat och oplanerat. Följande offentliga 
rum tas upp:
• Parken vid arrendebostaden
• Torg
• Gårdsrum
• Parkstråket
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Planillustration

Sankt Botvids väg
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Hammarby prästgård

Botkyrka Kyrka 

Dagvattendammar

Aspen - insjö
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Entré in i området från väst



Bebyggelse inne i området



ByGGnader
För att skapa en varierad stadsbild som tar hänsyn 
till moderna byggnadskrav, kulturmiljövärden, 
och god livsmiljö har följande övergripande 
gestaltningsprinciper tagits fram:
• Tradition
• Placering av byggnader
• Proportioner 
• Gavlar
• Takutformning
• Omsorg om detaljer
• Höjdsättning och möte med marken
• Kulörer

traditiOn
Husens gestaltning ska upplevas som modern 
med en traditionell prägel. Genom att 
”återanvända” uttryck och material som redan 
finns på, eller i närheten av platsen ökar den 
lokala förankringen. Sadeltaken, fasadfärgerna 
och husens materialitet harmoniserar med de 
byggnader som finns på platsen idag. Extra 
hänsyn tas till åkerlandskapen, prästgården och 
kyrkan. 

PlacerinG av ByGGnader
Byggnaderna är placerade för att dels skapa 
intima rum och gårdar, dels förstärka siktlinjer 
mot omgärdande kulturlandskap och natur. 
Bebyggelsens volymer skall harmonisera med 
omgivningen och låtas vara högre mot S:t Botvids 
Väg och lägre mot åkerlandskapet, kyrkan och 
prästgården. 

ByGGnader
Hus med modern gestaltning i traditionella material

Erik Andersson Arkitekter /  Villa  Wallin Tham & Videgård Arkitekter /  Villa  Karlsson

Jae Heon Jeong /  Unfolding House
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PrOPOrtiOner
Husen ska förhålla sig till varandra 
proportionerligt i storlek, liksom de inbördes 
delarna till varandra. Flerbostadshusen ska 
relatera till småbostadshusens proportioner. Från 
det höga till det låga sker en jämn övergång.

Fönstersättning och relationen mellan öppningar 
i fasad och sluten fasad bygger på kontrastprincip 
där större sammanhängande ytor kontrasterar 
med mindre öppningar i fasad och omvänt. 

Gavlar
Det gamla möter det nya är ledorden för 
bebyggelsens gestaltning. De traditionella 
sadeltaken ska förtydligas i gavlarna där den 
strama siluetten lyfts fram. Fönstersättning förs 
med omsorg med tydlig grafisk profil. Eventuella 
utvändiga trappor skapar liv och rörelse. Stort 
fokus ska ligga på kontrasten mellan det öppna 
och det slutna i fasaderna.

Proportioner: Lek med proportioner i fönstersättningen.
Samma proportioner och formspråk 
återkommer i olika typologier

Haus Hesse / Wildrich Hien ArchitektenGrafiska gavelmotiv ger ett modernt uttryck i en traditionell siluett.

AAVP Architecture / L’Atelier

Wingårdhs / Massivträhus

Varierande struktur, material, färg och riktning för att bryta upp 
och dela upp volymer
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takUtFOrmninG
Detaljplanen reglerar att alla huvudbyggnader 
ska utföras med sadeltak, placerade i liv 
med fasad och med en takvinkel på mellan 
35- 45 grader. Sadeltakens utformning ger ett 
varierat taklandskap och är ett tydligt visuellt 
karaktärsdrag för området. I detaljplanen 
medges vindsvåning och takens utformning 
och fönstersättning ska ta detta i beaktning. 
Takmaterial och konstruktion ska präglas av en 
lätt/tunn karaktär som med avseende på kulör 
och material anpassas till byggnadens fasad. För 
att skapa variation får takkupor utföras, dock till 
högst en tredjedel av fasadens längd. Takkupor 
ska utföras i samma kulör som övriga huset. 
Takfot mot gata ska vara obruten, takterrass, 
takkupor och balkong får ej vara utkragande. 
Takfot och takutsprång på max 0,25 m medges.

nu.ma / Family house Johan Celsing / Årsta Kyrka 

COBE / Fredriksvej Kindergarden Lundgaard Tranberg / Sorø Art Museum

Omsorg om detaljer med fönster- och 
dörrkarmar i samma färg som fasaden.

S m å h u sFl e r b o s t a d s h u s R a d h u s

Fl e r b o s t a d s h u s

Fl e r b o s t a d s h u s

Fl e r b o s t a d s h u s

Principsektioner
Takvinklar 35o-450
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OmsOrG Om detaljer
Möten mellan olika material och byggnadsdelar 
bör göras med hänsyn och extra vikt läggas på 
detaljer i fasad för att förmedla ett enkelt och 
homogent uttryck. Fasaddetaljer såsom entréer, 
trapphus, loftgångar, entrébalkonger, takkupor, 
fönster- och dörrkarmar ska utföras i samma 
färgskala som husets fasad. Entrédörrar och 
dörrar till innergård ska ha helt eller delvis glasade 
partier. Balkonger och räcken bör utformas 
med stor hänsyn till detaljarbetet. Detaljplanen 
möjliggör inglasningar för balkonger mot 
innergårdarna och inglasningarna ska utföras 
utan synliga karmar. Färgsättningen ska hållas 
samman inom kvarteren. Balkonger får kraga ut 
högst 1,5 meter från fasad.

höjdsättninG Och möte med marken
Området är kuperat och byggnadernas 
höjdsättning mot såväl gata som gårdssida ska 
ägnas särskild omsorg. Stora höjdskillnader 
bör tas upp inom kvarteren för att skapa 
sammanhängande och harmoniska gaturum. 
Mötet mellan fasad och mark ska präglas av 
ett enkelt utförande, socklar bör undvikas. Där 
möjlighet finns skall souterrängplan finnas för 
att undvika förhöjda socklar och ge intrycket av 
att huset följer marken. Sockelvåning får utföras 
i puts, betong eller likvärdigt material. Vid 
torgen längs med huvudstråken i området kan en 
avvikande gestaltning av sockelvåning medges för 
att ge en viss urban karaktär. I varje kvarter tillåts 

AAVP Architecture / L’Atelier

källarvåning som helt grävs ner. 

Då det är viktigt att hålla en ren taksiluett skall 
fläktrum och dylika tekniska installationer 
undvikas på vindsvåningarna utan med fördel 
förläggas i källarvåningarna. Detaljplanen 
medger underjordiska garage inom 
flerbostadshuskvarteren. 

Entréer skall ha direktkontakt med både gata och 
gård och ska, liksom fönster, placeras i fasadliv 
eller med indrag.

Wingårdhs / Massivträhus

MAPA / Santiago Chile

Balkong / Uteplats

Franska balkonger
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Kyrkan S 7010-Y30R

S 4040-Y40R

S 7010-G30Y

S 4550-Y80R

S 2502-Y

S7000-N

Koncept för färgsättning

Från omgivingen kommer färgpalettens grundkulörer. 
Kulöreran återspeglar Kyrkan, Prästgården, Den gröna 
korridoren och Åkerlandskapet

Sex grundfärger
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kUlörer Och Fasadmaterial
Generellt gäller att material och fasader ska 
hållas samman inom kvarteren, men tillåts 
variera kvarteren emellan. Bebyggelsen ska ha ett 
gemensamt helhetsgrepp i formspråk och volym 
där fasadutformning och kulörval är enhetliga för 
varje husvolym. Helhetsintrycket av byggnaderna 
ska upplevas som sammanhållen med närliggande 
färgnyanser. Det finns sex stycken grundfärger 
som utgår från en jordnära färgskala. Dessa 
grundfärger kan sedan kombineras med utvalda 
accentfärger inom samma färgskala. Fasader ska 
ha ett stramt utförande i material av trä, tegel 
eller likvärdigt material med hög arkitektonisk 
nivå.

Trä: vid användande av trä, eller likvärdigt 
material med hög arkitektonisk nivå som ger ett 
motsvarande uttryck gestaltningsmässigt, ska 
det vara i dess naturliga kulör, eller behandlat i 
redovisad färgskala. 

Tegel: Om tegel används som fasadmaterial skall 
de vara i naturnära kulörer som harmoniserar 
med de sex grundfärger så som rött, brunt 
och grått, likaså murbruk och skarvar. Starka, 
avvikande kulörer eller glaserat tegel får inte 
användas.

För sockelvåning tillåts puts och betong: Vid 
användandet av puts ska extra vikt läggas vid 
detaljarbetena. Inga synliga skarvar i fasad ska 
finnas. Putsens naturliga egenskaper får med 
fördel lyftas fram.

Kyrkan 
Kyrkans färgsättning är underlag för den gråvita paletten

Kompletterande färgnyanser till grundfärgerna

Den gröna korridoren  
Från de befintliga ekarna och kopplingen till den 
trädbeklädda kullen kommer den gröna färgpaletten.

Åkerlandskapet  
Det böljande åkerfältet återspeglas i den 
sandfärgade paletten.

Prästgården 
Prästgården och dess ekonomibyggnader står som 
inspiration för den brunröda paletten
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Illustration (B-B) över färgsättning längs Asptunavägen från skogskullen i söder till St Botvids Väg i norr.

Illustration (A-A) över färgsättning längs parkstråket 

Den gröna korridoren: grön palettÅkerlandskapet: sandfärgad palett
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Kyrkan

A A

B

B

Illustration (A-A) över färgsättning utmed åkerlandskapet i sydöst

Kyrkan: gråvit palettPrästgården: brunröd palett..den gröna korridoren forts.: grön palett
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Kantstensparkering med linje av storgatsten.  
 Gatuträd i samma sektion.  

Foto taget vid Bälsta ån, Sundbyberg

Gata
Husens placering i relation till  gatan för att 

ge en mänsklig skala. Krook & Tjäder.
För att hålla samman området krävs en tydlig och 
sammanhållen gestaltning av gatan. Hur gatorna 
ska utformas tas upp i avsnitten:
• Gatusektioner
• Utformning
• Byggnadernas möte med gatan

GatUsektiOner
Gatorna inom området ska ha samma 
grundgestaltning för att skapa en karaktär, 
samtidigt ställer utfarter och bostadstyper 
olika krav på gatans utformning. Därför har 
gatusektionerna något olika mått.

Sektion A är en av huvudgatorna i området. Här 
finns plats för körbana, kantstensparkering som 
bryts av trädrader, gångbana på båda sidor av 
vägen. I denna del anordnas separat cykelbana 
med anslutning till förskolan.

Sektion B går parallellt med st. Botvids Väg och 
ger koppling till omkringliggande GC-nätverk 
samt dockar an till busshållplatser som servicerar 
området med kollektivtrafik. I norr mot st. Botvids 
Här kommer räcke, bullerplank dike samt ÅVS att 
placeras mellan S:t Botvids väg och cykelbanan.

Sektion C, D, G och H är liknande varandra. I D 
saxas trädraderna och kantstensparkeringen för 
att skapa variation i gaturummet och kan hjälpa 
till att hålla nere hastigheterna.

Sektionerna förflyttar sig mellan områden med 
flerbostadshus och småhus eller radhus, vilket 
också kommer att påverka hur man uppfattar 
gaturummet. Flerbostadshusen placeras 
i tomtgräns, vilket skapar en urban miljö. 
Småhusen och radhusen står ibland med fasad 
tätt på tomtgränsen, men har ofta sina entréer 
indragna, vilket skapar förgårdar och en något 
luftigare karaktär.

Norr om förskolan finns sektion F. Gatan 
möter både radhus i norr och park med dike 
i söder. På den södra sidan av körbanan finns 
kantstensparkering samt gång- och cykelbana.

Västerut går sektionen över till sektion I och är 
enkelriktad för att minska genomfartstrafiken i 
området. Sektion I är belägen söder om parken 
och utformas för att smälta in i dess karaktär.

Sektion J är ett parkstråk utan motortrafik. Idag 
ligger Asptunavägen här. De gamla ekarna vid 
S:t Botvids väg skapar en väl definierad entré 
till området här, som en portik. I parken finns 
tre olika stråk som leder en norrut. Alléträden 
vid Asptunavägen bevaras och fler alléträd 
ska planteras för att framhäva vägens roll som 
nordsydlig huvudaxel genom planområdet. 
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Foto taget vid Bälsta ån, Sundbyberg

Inspiration lyktstolpe i trä. t.v. lyktstolpe Kvikullavägen

t.h.Valmont Stainton, Valmont Wood Ruka Poles-g3
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Inspiration gatumiljö,

Krook & Tjäder

Sektion K är förlängningen av J (söderut), dock 
med möjlighet för motorfordon att ta sig fram. 
Det finns kantstensparkering samt separat remsa 
för träden att stå i. Gatusektionen utspelar sig 
mellan flerbostadshus, vilket ger en mer urban 
gata. Fler alléträd planteras längs gatan.

Sektion M är den andra entrén/infarten till 
området om man är bilburen.

Som kopplingar inom området anläggs tre stycken 
gator som shared space. Dessa gator är 5,5 meter 
breda, varav 3,5 meter i mitten är körbar. Vid 
sidorna finns möjlighet att möblera med grönska, 
ljus och bänkar.

UtFOrmninG
I Prästviken blir gatorna asfaltbelagda med 
kantstöd av granit. Gatusektionen hålls smal för 
att ge en känsla av småstad och hålla hastigheten 
nere.

På sidorna om körbanan finns kantstensparkering 
för besökande och handikapparkering. På 
övriga platser finns träd planterade. Träden 
mjukar upp gaturummet och ge det en mänsklig 
skala. En variation av träd ger de olika gatorna 
egna identiteter. Belysningsstolpar placeras i 
gångbanans bakkant och målas. Armatur och 
stolpfärg väljs i samråd med Botkyrka kommun för 
att skapa en enhet med närliggande områden.

ByGGnadernas möte med Gatan
De olika bostadstyperna möter gatorna på olika 
vis. Flerbostadshusen står tätt på gatan och 
lämnar enbart drygt en halvmeter mellan gata 
och fasad. Detta skapar ett urbant uttryck. Golven 
för entrévåningarna är något upphöjda för att 
inte ge en direkt insyn. I fall där byggnaderna är 
något mer förskjutna från gatan finns möjlighet 
att skapa en grön zon mellan gångbana och 
byggnad, eller möblera med bänkar. I kontrast 
till detta finns småhusen och radhusen. I vissa 
fall står dessa placerade tätt på gatan men i 
entréerna är de placerade så att det skapas en 
förplats mellan hus och gata. Denna förplats kan 
bland annat möbleras med cyklar, grönska eller 
små möbelgrupper. Dessa platser hjälper till att 
skapa en intim karaktär åt gatan och skapar en 
semiprivat zon mellan det helt privata i huset och 
den offentliga gatan.

PRÄSTVIKEN BOTKYRKA 2017-10-05

UTREDNING FLERBOSTADSHUS

MÖTET MED GATAN

Fra n s k b a l k o n g

O d l i n g s l å d o r

Ve r t i k a l  grö n s k a

Li te  förgårdsmark -  mot  vägar  e l ler  mer  t ra f ikerade p la tser  (ca.  300mm)

B l o m k r u k a n

PRÄSTVIKEN BOTKYRKA 2017-10-05

B a l k o n g /  U te p l at s

P l a nte r i n g a r

Mer förgårdsmark -  mot  parkst råk,  gårdar

UTREDNING FLERBOSTADSHUS

MÖTET MED GÅRDEN/GC VÄG

PRÄSTVIKEN BOTKYRKA 2017-10-05

B a l k o n g /  U te p l at s

P l a nte r i n g a r

Mer förgårdsmark -  mot  parkst råk,  gårdar

UTREDNING FLERBOSTADSHUS

MÖTET MED GÅRDEN/GC VÄG

Skisstudier över möte mellan bostad och gata
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Park, torg allmän plats

Gröna �ngrar/stråk

Förskola

Park, torg kvartersmark

Grönska förgårdsmark

Trädklungor

Existerande skog

Nya träd

Existerande träd

Existerande träd, tas bort

POCKET
PARK

LEK

LEK

POCKET
PARK

POCKET
PARK

OFFentliGa rUm

De små platsbildningarna mellan husen och 
gångvägen är av varierande storlek och ska 
möbleras konsekvent i ett helhetskoncept. De 
offentliga rummen i området består av
• Små torgbildningar, prydda med grönska
• Gårdsrum
• Parker

Idag löper ett öppet dräneringsdike genom åkern 
där den nya exploateringen ska ske. Tanken är 
att behålla diket i befintlig sträckning, men flacka 
ut slänterna och vid behov göra diket något 
grundare av säkerhetsskäl.

överGriPande strUktUr
Diagrammet till höger visar på de olika 
grönstrukturer som finns i området. I vertikal 
riktning finns önskan om att skapa gator 
prydda med trädrader, särskilt stråket längs 
Asptunavägen. Vid småhus och radhusområdena 
består grönskan i gatan till största del av 
buskar och träd från trädgårdarna som kantar 
trottoarerna. Förskolan och parkstråket längs med 
diket skapar en grön lunga genom stora delar av 
området. De gamla ekarna är viktiga i den gröna 
strukturen och skapar stor karaktär.

Befintliga träd får endast tas bort av 
dokumentert sjukdomsskäl om de utgör fara för 
person eller egendom. Träd ska ersättas med 
ett nytt av samma slag med en stamdiameter av 
minst 20 cm mätt 1,3 meter ovan mark.
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Inspiration gårdsrum. Hushöjder överstäm-
mer ej med planförslaget.

Krook & Tjäder

Inspiration torg/pocketpark,

Krook & Tjäder

Arrendebostaden

Foto: Krook & Tjäder

Inspiration naturlekplats

Park vid arrendeBOstaden
Vid arrendebostaden bör de nuvarande träden få 
stå kvar. I tillägg till den befintliga vegetationen 
anläggs här en lekplats utformad i stil med en 
naturlekplats.

tOrG
I hörnen på tre av flerbostadshuskvarteren skapas 
små platsbildningar, torg. Torgen bör utformas 
så att de möjliggör till vistelse och möten, till 
exempel genom att ge möjlighet till sittplatser, 
vattenlek eller annan aktivitet. Utformning ska ske 
så att det läggs fokus på rummet i ögonhöjd med 
väl genomförda detaljer och uttryck.

Torgen ska ha parkkaraktär, planteringsytor och 
trädplantering ska anordnas. Ytorna planteras 
med större solitära träd (minsta stamomfång 20 
cm) som ger torgen karaktär. Vid ett av torgen 
står en gammal ek som är viktig för området. 
Markbeläggningen på torgen bör bryta av från 
gatornas asfaltbeläggning. Torgen får gärna vara 
plattsatta eller grusbelagda, men bör hållas 
enhetliga på varje torg.

GårdsrUm
Gårdarna för flerbostadshusen bör innehålla 
möjlighet till cykelparkering, sophantering, 
angöring- och handikapplater, grönska, lek och 
annat som möjliggör till möten mellan de som 
bor här. Det är rummet i ögonhöjd som ska vara 
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Även lite vatten stimulerar till lek.

Vattenkontakt, enkla spänger. Under byggnationen 
sparas större stenar som används i bäcken

Utformning med enkla spänger , flacka 
slänter och lättskötta vattenväxter

i fokus och därför ska det läggas stor vikt på 
detaljer i ögonhöjd. Att använda växtlighet
och mindre komplementbyggnader är viktigt 
för att skapa en mänsklig skala på gårdarna. 
Vegetationen får vara varierande, men bör koppla 
an till omkringliggande natur. Genom släpp 
mellan byggnaderna eller gårdsrum som vetter 
mot gatorna, finns möjlighet för grönska att sippra 
ut i gaturummen. 

Vissa av småhusen har möjlighet till gemensamma 
små platser mellan husen. Dessa platser är 
hårdgjorda, tillåter endast angöring vid till 
exempel flytt men inte i vardagliga sammanhang, 
här kan det finnas rum för gemensamma 
middagar eller firande av olika högtider.

Marken bör utformas med samma finkänslighet 
som byggnaderna och med material som 
harmoniserar med den omkringliggande 
kulturhistoriska miljön.

Parkstråk
Utformningen av parken ska upplevas som 
”naturligt gestaltad”  med en medveten 
plantering av vattenväxter. Växterna bör vara 
naturligt förekommande och dikesslänterna 
utformas med lutning på minst 1:3 för att främja 
möjligheten för barn att komma åt vattnet utan 
att ramla i, samt för att skapa goda livsbetingelser 
för smådjur som t.ex. grodor. Genom att använda 
karaktärsträd som al och körsbär i olika delar av 
parken skapas en igenkänningsfaktor.
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Sankt Botvids väg

As
pt

un
av

äg
en

Hammarby prästgård

Botkyrka Kyrka 

Dagvattendammar

Aspen - insjö

Plan, parkstråk åkerdike

29



Stor hänsyn skall tas till områdets naturliga siluett Trädtopparna skymtar fortfarande bakom taknockarna.

I norr reser sig en trädbeklädd backe Den låga skalan och den enhetligt utformade arkitekturen ger 
bebyggelsen ett lågmält uttryck. 

Tydlig kopplingen till  befintliga ekonomibyggnader Ny bebyggelse skall skapa en tydlig siktlinje. Byggnader och 
vägnät är placerade så att siktlinjer genom området möjliggörs. 
Ekonomibyggnaden och skogskullen utgör fortfarande tydliga 
karaktärsdrag i vyn 

vyer Nuläge Efter föreslagen bebyggelse
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Vy över Sankt Botvids väg från kyrkogården.

Vy från kyrkogården över planområdet.

Vy från sydost över åkerfältet och kyrkan.

Föreslagen ny bebyggelse döljs av träden kring kyrkogården.

Vy från kyrkogården över planområdet med ny bebyggelse

Den lågmälda bebyggelsen inordnar sig i kulturlandskapet på 
ett medvetet sätt. Skogssiluetten i det bakomliggande landska-
pets är tydligt läsbar.

Nuläge Efter föreslagen bebyggelse
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