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Gestaltningsbilaga
Denna gestaltningsbilaga är en bilaga till planbeskrivningen och 
därmed en del av planhandlingarna för sjätte stadsdelen inom Ar-
landastad. Syfte är att utifrån fyra övergripande gestaltningsprin-
ciperna beskriva och illustrera den ambitionsnivå som kommunen 
och markägaren är överens om när det gäller utformning av kvar-
ter, bebyggelse och utemiljöer. Vidare beskrivs hur amitionsnivån 
får avtryck genom bestämmelser i detaljplanen. 

Både kommunen och fastighetsägaren har höga kvalitetsambitio-
ner men vill samtidigt värna om en flexibel detaljplan. Genom att 
tidigt klargöra parternas gemensamma ambitioner ökar möjlighe-
ten att säkerställa kvalitéerna vid genomförandet. 

Gestaltningsbilagan ska vägleda arbetet med utformning och ge-
nomförandet av detaljplanen och utgöra en hjälp vid tolkning av 
plankarta och planbeskrivning. Dokumentet riktar sig huvudsakli-
gen till byggaktörer, arkitekter och bygglovshandläggare.

Dokumentet inleds med en beskrivning av detaljplanens syfte och 
huvuddrag samt en sammanfattande kartbild för de regleringar i 
detaljplanen som rör gestaltning. Därefter beskrivs de övergripan-
de gestaltningsprinciper som ska vara vägledande för projektet 
och som grundar sig i strategiska, beslutade dokument. Utifrån 
dessa övergripande principer beskrivs sedan de gemensamma 
gestaltningsambitioner som projektets aktörer har formulerat för 
grönstruktur, infrastruktur och parkering samt kvarter och bebyg-
gelse.
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Detaljplanens syfte och huvuddrag
Planområdet är beläget ca 3 km öster om Märsta centrum mellan 
väg E4.65/273 och Arlandabanan. Avståndet till Arlanda flygplats 
är ca 3 km. Planområdet upptar en yta av ca 62 hektar. 

Bebyggelseområdet begränsas i väster av väg E4.65/273, i öster av 
Arlandabanan och i söder av detaljplanen för femte delen inom Ar-
landastad. Planområdet omfattar också Halmsjövägens anslutning 
till väg 893 samt en gång- och cykelväg väster om väg E4.65 upp 
till Fraktvägen.

Syftet med detaljplanen är att pröva en fortsatt utbyggnad av Ar-
landastad med kontor, industri, hotell m.m. i enlighet med antagna 
översiktliga planer och strategier för att bygga samman Arlanda 
och Märsta till en regional stadskärna i enlighet med RUFS 2050, 
Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Målsättningen i de översiktliga planerna är att goda kommunika-
tioner och attraktiva miljöer ska leda till förverkligandet av ett sam-
manhängande stadsområde som kompletterar centrala Stockholm 
för lokalisering av verksamheter. Avsikten är att i området samla 
verksamheter med inriktning på möten med fokus på utbildning, 
marknad, forskning och utveckling.

Planområdet utgör entré till regionen och Sverige och ska utgöra 
en sammanhängande del av den regionala stadskärnan trots att 
läget innan det byggts ut kan upplevas som perifert. För att stads-
delen ska bli attraktiv ska arkitekturen var identitetsskapande, kol-
lektivt resande ska ges goda förutsättningar och stadsmiljön ska 
ges hög kvalitet. Detta är särskilt viktigt i fronterna mot tillfarten till 
Arlanda och Arlandabanan, men också i samspelet mellan bygg-
nadskvarter och öppna ytor inom stadsdelen.

Fler frågor som är av särskild vikt och betydelse i planarbetet är 
att eftersom det inte är klart vilka verksamheter som kommer att 
etableras i stadsdelen och hur stora de blir behöver planen vara 
flexibel. Därtill är risk- och säkerhetsfrågorna viktiga med hänsyn 
till närheten till Arlanda flygplats. Dagvattenfrågorna är viktiga för 
att säkerställa vattenstatusen i recipienterna och i slutändan en 
god vattenkvalitet i Östersjön.

Detaljplanen medger en total byggrätt på 500 000 m2 BTA. Bygg-
rätten är anpassad till kapaciteten hos gatunätet och rimliga anta-
ganden om parkering, resealstring och kollektivtrafikandel. Pågå-
ende gemensam trafikutredning för den regionala stadskärnan kan 
komma att klargöra förutsättningar och strategier samt medföra 
justeringar av planförslaget efter samrådet. 

Centralt i området går en huvudgata, Halmsjövägen, som fort-
sätter från femte stadsdelen, genom stadsdelen och vidare till 
anslutning till väg 893. Huvudgatan dimensioneras så att den kan 
ha spårbunden trafik. Huvuddelen av bebyggelsen ligger mellan 
denna och infarten till Arlanda. Bebyggelsen, som i sin norra del är 
tänkt att innehålla en eller flera högre byggnader som landmärken, 
annonserar sig mot infarten i en uppbruten struktur innanför en 
park med dagvattenspeglar. 

Planen medger i större delen av området bebyggelse för industri, 
idrotts- och sportanläggningar samt med vissa begränsningar av 
ytorna även kontor, centrumändamål och handel. I ett område i 
sydväst, som har ökad risk för flyghaverier medges endast testan-
läggning för fordonsindustrin samt industri och tekniska anlägg-
ningar med låg persontäthet. Exploateringsgraden är störst i den 
norra och centrala delen, invid kollektivtrafiknoden och det tänk-
bara läget för pendeltågsstation utanför planområdet.

Av gatorna är endast huvudgatan allmän plats, medan en esplanad 
och det finare gatunätet och grönområdena ligger på kvarter-
smark. Gång- och cykelvägen mellan huvudgatan och det befintli-
ga gång- och cykelstråket längs Fraktvägen är också allmän plats. 
Esplanaden är reservat för ett framtida kollektivtrafikstråk. Lokal-
gatorna kan anordnas i samspel med bebyggelsen i kvarteren och 
ges en hög standard på utformning och skötsel. Läget för tillfarten 
till norra delen av stadsdel fem låses i planen. 

Tillåtna totalhöjder är satta med hänsyn tagen till närheten till gäl-
lande krav på hinderfrihet kring Arlanda flygplats. Gatuhöjder och 
bestämmelser om markhöjder är satta så att allt dagvatten från de 
bebyggda kvarteren ska avledas norrut via dagvattenparken.
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Sammanfattning av gestaltningsregleringar i detaljplanen

Kartbild som beskriver de regleringar i detaljplanen som handlar om gestaltning.

Sektion GATA 21 m.

Utrymme för cirkulationsplats inom GATA

Bredare sektion av GATA 30,5 m. 

Sektion för Esplanaden 
(T2/g1) 27 m.

Lokalgata inom kvartersmark 
(T1/g2) sektion 18 m.

Naturområde med dagvattenpark:
- Får inte inhägnas.
- Får inte användas för parkering.

Bebyggelsevolymer
Bebyggelsevolymerna regleras med högsta totalhöjd samt regle-
ring av exploateringsgrad ovan mark (exklusive garageanläggning-
ar/P-däck) i bruttoarea.

Byggnader och skyltning
Byggnader och skyltning ska utformas i enlighet med 
denna gestaltningsbilaga s.21-22. 

Placering
Bebyggelse mot väg E4.65, Arlandabanan, huvudgata, 
trafikområde och torg ska placeras med ledning av denna gestalt-
ningsbilaga s.20.

Byggnader ska i huvudsak placeras i gräns mot GATA, g2, Trafikom-
råde (T) och/eller mot dagvattenpark (N3).

Parkering
Markparkering för motorfordon får ej anordnas på mer än 25% 
av användningsområdets areal och får ej anordnas inom 10 m. 
från GATA samt från områden med bestämmelserna T1-2 eller N1-3 
(undantaget RHP).

Torg om minst 1000 m2 ska anläggas.
Ingen parkering inom torget (förutom RHP).

Stadsdelspark:
- Byggrätt för restaurangbyggnad 
inom stadsdelsparken.
- Marken får inte användas för 
parkering och parken får inte 
inhägnas.

Naturområde:
- Ingen parkering inom naturområde.
- Naturområdet får inte inhägnas.
- Marklov krävs för markarbeten och fällning av större träd.
- Naturskogskaraktär respektive sumpskogskaraktär ska be-
varas och markens höjd får inte ändras.
- Motionsspår och idrottsredskap får anordnas.
- Byggnader ej uppföras (prickmark). 

Mark
Byggnader och mark i gräns mot naturområde (N) ska anpassas 
till naturområdets funktion och marknivå med ledning av denna 
gestaltningsbilaga s.23. 

Mark ska utformas i enlighet med denna gestaltningsbilaga. Med 
denna bestämmelse avses föreslagna gatusektioner i denna ge-
staltningsbilaga, idéskisser för utformning av stråk och platser 
samt beskrivning av markutformning (s. 13).

Lokalgata (g1) sektion 18 m.
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Lägesbeskrivning gestaltning

• Arbetet med gestaltning i planhandlingarna utgår från strategiska 
dokument och erfarenheter från DP 4 och DP 5.

• Fyra övergripande gestaltningsprinciper framtagna.

• Kommunen har höga ambitioner och önskar höja ambitionsnivån i 
förhållande till DP 4 och DP 5.

• Arlandastad holding har också höga ambitioner och värnar om en 
flexibel detaljplan.

• Arbetar vidare med planhandlingarna för att de på bästa vis ska stödja 
hög kvalitet men samtidigt bibehålla en hög flexibilitet. 

• Planbestämmelser, gestaltningsprinciper i planbeskrivningen och 
strukturen ses över utifrån de punkter som beskriver vad de 
övergripande gestaltningsprinciperna innebär.

Arbetet med gestaltning i detaljplanen utgår från framtagna stra-
tegiska dokument och erfarenheter från angränsande stadsdelar. 
Regionplanen, liksom kommunens översiktsplan betonar samban-
det mellan Märsta och flygplatsen. 

I den fördjupade översiktsplanen anges att Arlandaområdet ska 
utvecklas till en stadsdel med hög status och egen identitet, en 
stadsdel som är representativ för de företag och de personer som 
arbetar inom den. Särskild betydelse får gestaltningen då stads-
delen också utgör entré till Sigtuna kommun, Stockholmsregionen 
och i många fall Sverige via Arlanda. Om väg E4.65 uttrycks att 
den ”bör signalera det unikt nordiska, dvs. både den välvårdade 
skogen/marken och en samtida högtstående byggnadskonst”.

I stadsbyggnadsstrategin för Airport city Stockholm anges princi-
per för utvecklingen inom hela Arlanda-Märstaområdet. Huvudsyf-
tet med principerna som nu hanteras inom detaljplaneförslaget är 
att på sikt möjliggöra ett attraktivt arbetsområde med stadsliknan-
de kvalitéer. Principerna i stadsbyggnadsstrategin är tydliga, oav-
sett täthet ska all utbyggnad ges stadskvalitéer. 

Arbetet med gestaltning utgår från strategiska dokument och erfaren-
heter från detaljplanerna för stadsdel fyra och fem inom Arlandastad.

Övergripande gestaltningsprinciper

Utifrån de strategiska dokumenten har följande fyra övergripande 
gestaltningsprinciper tagits fram för sjätte stadsdelen.  

Tydligt och sammanhängande
Sjätte stadsdelen ska utgöra en sammanhållen flygplatsstad med 
tydliga områdesentréer och definierade gränser mot omgivning-
en. Stadsdelens struktur ska erbjuda god orienterbarhet med ett 
sammankopplat gatunät, tydligt avgränsade park- och naturområ-
den och bebyggelse som signalerar knutpunkter och noder.

Kontrastrikt och karaktärsskapande
I sjätte stadsdelen får kontraster verka i det stora och i det lilla, där 
grönska och stadsstruktur gestaltas med tydliga in- och utsidor. 
Det unikt nordiska ger stadsdelen en stark identitet med den fram-
trädande välvårdade skogen och marken tillsammans med en hög-
klassig arkitektur och samtida byggnadskonst.

Levande, tryggt och trivsamt
Sjätte stadsdelens struktur ska medge flexibilitet och frihet för att 
främja kreativitet och utveckling. Strukturen ska ge förutsättningar 
för en levande stadsmiljö där stråk och platser med goda vistelse-
värden och variationsrik utformning ger liv åt stadsdelens gemen-
samma miljöer över dygnet.

Hälsosamt och hållbart
Sjätte stadsdelen ska erbjuda ett resilient ramverk för framtiden, 
en struktur som främjar hälsosam livsstil och hållbara val. Stads-
delen ska bli en grön destination och en plats där hälsa, hållbarhet 
och miljö står i fokus.



SAMRÅDSHANDLING 2020-12-15 7/24

Gestaltningsbilaga / Detaljplan för sjätte stadsdelen inom Arlandastad

Nod/torg

Vegetationsvolymer som möter 
omgivningen 

Viktiga bebyggelsefronter

Bebyggelse med stadskvaliteter

Sammanhängande grönstruktur 
och gatugrönska

Strukturen i planförslaget är framtagen och bearbetad utifrån de 
övergripande gestaltningsprinciperna. Detaljplaneområdet är tyd-
ligt avgränsat från det omgivande landskapet av Arlandabanan 
och väg E4.65. I strukturen föreslås ett sammanhängande gatunät 
som länkar ihop stadsdelen och ansluter till omgivningen. Platsens 
topografi bevaras inom valda delar av detaljplaneområdet där na-
turområden sparas. 

I strukturen skapas tydliga gränser mellan stadsstruktur och natur. 
Naturen och det bebyggda tillåts stå i kontrast till varandra men 
med varsamma möten. Tillgången på natur tillsammans med grön-
ska i gaturum och på torg främjar en hälsosam livsstil. Samtliga ar-
betsplatser inom stadsdelen kommer att ha tillgång till natur inom 
300 meter. Naturområden inom och i angränsning till stadsdelen 
kopplas samman med grönstråk för rörelser till fots och med cykel.

I stadsfronten mot väg E4.65 varvas tydliga bebyggelsefronter 
med bevarad grönska i form av större vegetationsvolymer. Här 
skapas ett karaktärsfullt och kontrastrikt möte mellan bebyggelse 
och grönska i mötet med omgivningen. Markparkeringar ska inte 
exponera sig mot omgivningen.

För att uppnå ett effektivt markutnyttjande föreslås en högre ex-
ploatering vid noder och knutpunkter. Likaså föreslås en högre ex-
ploatering i bebyggelsefronten mot väg E4.65 och mot järnvägen.

Hur de övergripande gestaltningsprinciperna har påverkat strukturen
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Gestaltning av grönstruktur

Grönstruktur.
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funkia

2

Arlandastad Stadsdel 6
2019-12-18

Stadsdelsparken

+ Toppgläntan

+ Lek

+ Samvaro

+ Skogsbrunn

+ Skogsbrunn

+ Skogsbrunn

+ Restaurang

+ Skogsbrunn

+ Parkväg

+ Dagvattenpark

+ Skogsbrunn

Illustrationsplan Stadsdelsparken skala 1:1000  A3

Stadsdelsparken
Stadsdelsparken består av en mindre höjd med sparad vegeta-
tion bestående av både löv- och barrträd och utgör en viktig del 
i områdets grönstruktur. Parken kommer att utgöra en viktig re-
kreativ punkt i området tillsammans med dagvattenparken och 
närliggande naturmarker, för både de som har sina arbetsplatser 
här, men även för besökare. I parken kan en restaurangbyggnad 
uppföras som skulle ge parken en ytterligare målpunkt förutom de 
andra planerade funktionerna såsom lek, samvaro och skogsbrun-
nar. Skogsbrunnarna är en typ av berså där man genom trädens 
försorg stänger omvärlden utanför för att kunna ta en mikropaus i 
vardagen. Parkens gestaltning bygger på den befintliga topogra-
fin med smala parkvägar som leder upp till höjden och där höjden 
öppnas upp genom en lätt gallring av träden och en glänta upp-
står, som binder ihop funktionerna och ökar trygghetskänslan i 
parken.

Illustration över stadsdelsparken.
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Referensbild stadsdelspark - lekplats i skog.
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Referensbilder stadsdelspark - lövglänta och krontak av lövskog.
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funkia

16

Gatusektion - Lokalgata 1 mot torget skala 1:50

Gatusektion Lokalgata 1

Arlandastad stadsdel 6
2019-04-24

funkia

12

Illustrationsplan Det skandinaviska Torget skala 1:500 A3

+ Torgyta

+ Samspelsyta

Regngård +

Uteservering +

Arlandastad stadsdel 6
2019-05-13

Konceptskiss Det skandinaviska Torget
Skandinaviska torget
Det skandinaviska torget är beläget i centrala delen av detaljplane-
området. Torgets formspråk är inspirerat av sprängstenens form, 
som skapar oregelbundna former och bryter upp det regelbund-
na. Sprängstenens form framträder i terrasseringen som leder ned 
mot regngården samt gräsytorna som skapar en kontrast mot den 
hårdgjorda torgytan. Regngården skapar en tydlig gräns mot om-
givande gata. Torgets gräns mot en av de omgivande gatorna har 
luckrats upp för att skapa en samspelsyta. Samspelsytan öppnar 
upp för rörelse på platsen och minskar fordons hastighet.

Torgets hårdgjorda yta domineras av natursten. Ett avvikande 
mönster av fris knyter samman torg- och samspelsytan. Frisen är 
en förlängning av linjerna från terrasserna och gräsytorna. 
Grupper av träd är planterade utifrån linjer från terrasserna och 
gräsytorna. Träden skapar en rumslighet och knyter an till dagvat-
tenparken, vidare bidrar de till att skapa en mänsklig skala på tor-
get och formar ytor med en mer intim känsla.
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Konceptskiss för det Skandinaviska torget.

Sektion över det Skandinaviska torget med dagvattenstråk/regngård samt angränsande gata.
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funkia

7

Typsektion Dagvattendamm skala 1:100 A3

Dagvattendamm typsektion

Arlandastad stadsdel 6
2019-05-13

funkia

5

Sektion A-a, med ledningsområde, skala 1:150

Arlandastad stadsdel 6
2019-05-13

Dagvattenparken Sektion A-a

Dagvattenparken
Föreslagen idéskiss för dagvattenparkens utformning längs väg 
E4.65 skapar en varierande sekvens med vatten och vegetation. 
Parken har en central funktion för att rena dagvattnet från området 
men ska även vara identitetsskapande för stadsdelen. Dammarnas 
form är strukturerad utefter murar som tränger in i vattenytorna 
och fungerar som dämmen och leder till att vattnet pulserar fram 
genom olika stadier. Dammarna har växlande djup för att rena och 
fördröja vattnet. De bredare och djupare dammarna främjar att 
vattnet står stilla för sedimentering, de smalare dammarna, som är 
grundare, tvingar vattnet till rörelse och syresättning. 

Ordnade grupper av träd återkommer, träden förstärker sekvensen 
samt känslan av att dammen smalnar av och att vattnet pulserar 
vidare. Träden kan uppvisas som ett nordiskt arboretum. Dammar-
na och träden skapar en sekvens med dimensioner som ska hin-
na upplevas från väg E4.65 och därmed vara en del av områdets 
möte med omvärlden.

Del av dagvattenpark mellan bebyggelsefronten och väg E4.65.
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Typsektion dagvattendamm i dagvattenparken.
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Sektion med ledningsområde i dagvattenparken.
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funkia

6

Illustrationsplan Gröna länken skala 1:1500  A3

+ Skandinaviska 
torget

+ Dagvattenpark

+ Park 

+ Rekreationsslinga/ 
driftväg

+ GC-väg 

Sportfält +

Arlandastad Stadsdel 6
2019-06-19

Konceptskiss, Gröna länken vers. 2

Gröna länken
Gröna länken löper genom stadsdelen från sydost till nordväst och 
passerar huvudgatan och torget. Dessa sammankopplade offentli-
ga platser skapar tillsammans ett grönt rörelsestråk genom stads-
delen. Stråkets bredd varierar mellan 21-35 meter och ger därmed 
utrymme för gröna värden. Dagvatten från huvudgatan leds ner 
denna väg till Dagvattenparken och en GC-väg löper i Gröna län-
ken mellan Huvudgatan och den befintliga tunneln under väg 
E4.65. Stråket kan ses som ett avlångt parkrum med träd och plan-
teringar samt att det skapas sociala ytor närmast flankerande fasa-
der. Formspråket är kraftfullt och hänger ihop med Skandinaviska 
torget för att ytterligare förstärka stråket.

Konceptskiss för den gröna länken.
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funkia

3

Arlandastad stadsdel 6
2019-04-24

Inspiration- material, element och form

Nuvarande bro i Virserum skall ersättas med en ny bro. Bron ligger i 
anslutning till Virserums konsthall i en fd industrimiljö som präglas av 
träbebyggelse. Vägen, som bron betjänar, är idag en mindre väg men 
kommer i framtiden att utgöra porten till Virserum. 

Samhället
Virserum är ett samhälle med drag som är typiska för en mindre ort i det 
småländska landskapet. Orten har inte präglats av enstaka större industrier utan 
har en historia med många företag inom bl.a. möbeltillverkning.
Väg 672 blir huvudsaklig infart till tätorten vid den framtida omläggningen av 
väg 138 förbi Virserum. Korsningen mellan väg 138 och väg 672 är tänkt att 
utformas som en cirkulationsplats. Planer finns även på att anlägga en bensin- 
och serviceanläggning öster om ån.
Nuvarande bro ligger i östra delen av Virserum. Den har visst kulturhistoriskt 
värde på grund av sina vackra stenarbeten och är i översiktsplanen klassad som 
en klass 2 bro. Det kulturhistoriska värdet är dock ej större än att den bedöms 
kunna rivas.
Bron är på västra sidan omgiven av en miljö med bebyggelse av varierad 
ålder och utseende. Här finns en industribyggnad, äldre villabebyggelse samt 
trätekniskt centrum med tillhörande parkeringsytor. På östra sidan av befintlig 
bro finns närmast bron en obebyggd, buskbevuxen tomt som till den del 
används som upplag för jord, trädgårdsavfall mm.
Den befintliga bron har brostöd utförda av naturstensblock. Brokonerna är 
även de klädda med natursten. Brobalk och räcken har en mer trivial utformning 
i betong och enkla rörprofiler i målat järn. Under bron är vattnet grunt med 
uppstickande stenar som får vattnet att forsa och porla. Från bron ser man 
Virserumsåns branta stränder som är täckta med lummig vegetation, men 
själva bron med de stenklädda delarna och det porlande vattnet upplevs inte av 
trafikanterna på bron.

Förslaget
Den nya bron placeras ca 20 m söder om nuvarande broläge. Den kommer att 
utgöra en port till Virserums samhälle och annonsera Trätekniskt centrum. Från 
cirkulationsplatsen och tillfartsvägen kommer trafikanter att se och uppleva 
bron innan den passeras. Den nya vägen har en vägbredd på 7 m och bron har 
en spännvidd på 13,8 m. Söder om vägen byggs en separat 
GC väg med en bredd av 3 m. Denna föreslås passera över Virserumsån på en 
separat gång- och cykelbro.
Bron utformas med tanke på att bilda ett vackert blickfång för trafikanterna. 
En bro utförd i trä är estetiskt tilltalande samtidigt som den bidrar till en 
god annonsering av Trätekniskt centrum och skapar identitet i denna del av 
Virserum. Den nya bron kommer att ha full bärighet och trafiksäkerheten för de 
oskyddade trafikanterna kommer att förbättras. För djuren (t.ex. uttern) kommer 
även passagemöjligheten under bron att förbättras med en trähylla under bron.
På åns östra strand planeras en rastplats och en bensin- och serviceanläggning. 
Lillån föreslås utvidgad för att skapa en attraktiv miljö och öka vattenytan. Runt 
den utvidgade ån placeras bord och bänkar. Träd planteras i dungar för att skapa 
växling mellan skugga och ljus, mellan öppen yta och växtlighet.
Grupper av träd ger lummig grönska och cirkulationsplatsen gestaltas med en 
enkel ring av träd. Då bron kommer att utgöra ett landmärke och blickfång bör 
ej ett konstverk i cirkulationsplatsen konkurrera om uppmärksamheten.
Den plåtklädda fabrikslokalen på åns västra strand döljs av en rad träd, så att 
den ej tillåts dominera platsen som idag.

Miljö
Virserumsåns stränder bör få behålla sitt utseende med frodig grönska. 
Ingrepp och eventuella skador från brobyggnationen återplanteras och erosion 
förhindras. Återplantering utförs med växtmaterial likt befintligt. 
Den gamla brons stensatta vattenområde, landfästen och stensatta koner är idag 
ett vackert inslag i Virserumsåns miljö, liksom det porlande vattnet med sina 
stenar. Detta återskapas i den nya anläggningen.
Arbeten kommer att behöva göras i Virserumsån, som bland annat innehåller 
öring. I ån förekommer även en sällsynt dagslända (Rhitrogena semicolorata) 
som bara förekommer i mycket rena och bra vatten. Förslaget innebär att 
ån att behöva grävas om i mycket ringa omfattning. Djurlivet skyddas med 
sedimentskärmar, vilket minskar grumligheten.
Då träet målas med Falu rödfärg kan impregneringen minimeras. De gamla 
landfästena återanvänds vid GC bron.

LANDSKAPET

Översiktsplan

Träbro över Virserumsån   •    Formgivningstävling april 2004 ’PYTHAGORAS’
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Markutformning
Gestaltning och skötsel av området mellan bebyggelsefronten 
och väg E4.65/Arlandabanan ska ske med hänsyn till det viktiga 
annonsläget och projektets gestaltningsambitioner. Ytorna ska 
utformas så att kvarteren har en god synlighet och att markbe-
handlingen förstärker områdets varumärke. Landskapsarkitekturen 
är viktig för identitet och karaktär. Belysning, konstnärliga inslag 
och gestaltning av stråk och platser ska vara av hög klass. Torg, 
park och natur ska ha vistelsevärden med trygghetsskapande och 
identitetskapande belysning. Stadsdelen bör ha en samordnad 
möblering med skyltar, belysning, kanter, markmaterial och bänkar 
i en enhetlig stil. 

Konstnärliga inslag ska vara av hög kvalitet och kan med fördel kopplas till det faluröda temat.

SC
EN

 B
O

LL
N

ÄS
 T

O
RG

, M
A

RG
E 

A
RK

IT
EK

TE
R 

(2
0

16
)

TÄ
VL

IN
G

 N
Y 

BR
O

 I 
VI

RS
ER

U
M

, V
ÄG

VE
RK

ET
  (

20
04

)
IN

SP
IR

AT
IO

N
SB

IL
D

ER
: F

U
N

KI
A

 (2
0

19
)

Material, element och form - sten, nordisk vegetation, mångfunktionalitet och tydliga former för stråk och inramningar.
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Platser och stråk.

Gestaltning av infrastruktur och parkering
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funkia

15Gatusektion Lokalgata 1

Gatusektion - Lokalgata 1 skala 1:50

Arlandastad stadsdel 6
2019-04-24

funkia

17Gatusektion Lokalgata 2

Gatusektion - Lokalgata 2 skala 1:50

Arlandastad stadsdel 6
2019-04-24

Lokalgator
Från Skandinaviska torget och GATA ansluter en lokalgata (T1 g2) 
inom kvartersmark som leder fordons- och gångtrafiken norrut 
inom stadsdelen. Gatusektionen har ett klassiskt gatumått om 18,5 
meter. Gatan kantas av alléträd på båda sidorna och har regngår-
dar och kantstensparkering i erfoderlig omfattning. 

I sydvästra delen av detaljplaneområdet ansluter en lokalgata (g1) 
från Arlandastad stadsdel fem inom kvartersmark. Denna gata ut-
formas enligt samma gatusektion som för lokalgatan T1 g2. 

Övriga lokalgator inom stadsdelen utformas med alléträd på en 
sida och dagvattenhanteringen hanteras med svackdiken. För god 
trafiksäkerhet och för att förstärka stadsmässigheten bör angö-
ringsgator från huvudgatan samordnas mellan fastigheter så att 
två eller flera fastighetsägare samutnyttjar marken mellan sina 
byggnader och etablerar en gemensam gata. 

Gatusektion för lokalgatan g1 i sydväst och lokalgatan T1 g2 som leder 
norrut från det Skandinaviska torget, 18,5 meter.

Övriga lokalgator, 18 meter.
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Gång och cykelanslutning
Från detaljplaneområdets nordvästra del ansluter ett gång- och 
cykelstråk till Fraktvägen i norr med planskilda passager av väg 
E4.65 genom två tunnlar. Stråket utgörs av en gång- och cykelba-
na med en sammantagen sektion om 4 meter. GC-vägen i nordost 
ska lämna fri höjd 4,7 m över färdig väg. IL
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Gång- och cykelstråk som ansluter till Fraktvägen norr 
om planområdet.
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funkia

12

Gatusektion - Huvudgata mot sumpskogen skala 1:50

Arlandastad stadsdel 6
2019-04-24

Gatusektion Huvudgata

funkia

14Gatusektion Huvudgata

Gatusektion - Huvudgata skala 1:50

Arlandastad stadsdel 6
2019-05-13

Större gator
Huvudgatan GATA inom allmän plats leder centralt genom plan-
området i nord-sydlig riktning och kopplar ihop detaljplaneområ-
det med Arlandastad stadsdel fem i söder och området öster om 
Arlandabanan. Gatans gestaltning bygger vidare på gatusektionen 
inom Arlandastad stadsdel fem förutom att cykelbanan förläggs på 
västra sidan för att angöra bebyggelsen istället för naturområdet i 
öster. Gatans karaktär är stadsmässig med breda trottoarer på var-
dera sida. Byggnader placeras direkt intill trottoaren utan förgård-
smark. Körbanan kantas av dubbelsidig trädallé och regngårdar i 
erforderlig omfattning utifrån omhändertagande av dagvatten. I 
samma zon som trädallén förekommer även kantstensparkering 
och busskurer vid busshållplatser i gata (körbanehållplats). Gatans 
sektion är också anpassad för att på sikt kunna inrymma spårbun-
den kollektivtrafik integrerad i körbana.

Huvudgatans sektion varierar inom detaljplaneområdet. Större 
delen av gatan har en sektion som är 21 meter bred. Längs natur-
området i sydost möter naturområdet gatan med stödmur eller 
bergsskärning. Mellan torget och detaljplaneområdets östra gräns 
är området för huvudgatan 30,5 meter brett för att rymma sepa-
rata ytor för busshållplatser (fickhållplatser) och busskurer inom 
egen zon skild från zonen för trädallén på vardera sida om gatan. 
Förlängningen av GATA österut över järnvägen möjliggör för en 
breddning av den befintliga Halmsjövägen med 1 meter (till 7.5 
meter). Detta av trafik- och trafiksäkerhetsskäl. 

Principsektion för GATA längs naturområdet, 21 meter. Mot naturmar-
ken ersätts ena fasaden av stödmur eller bergsskärning. 
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Principsektion för GATA, 21 meter. 
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Principsektion för breddad del av GATA med plats för busshållplatser (fickhållplatser).
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funkia

7

+ Väg 273

Dagvattenparken +

+ Gångstig/
Lunchslinga

Ramp +
+ Ramp

+ Trappor

+ Esplanaden

Upphöjd 
Natur entré  +

Illustrationsplan skala 1:1500 A3

Rekreationsslinga/   +
 driftväg

+ Entrézon

Arlandastad Stadsdel 6
2019-06-19

Konceptskiss, Esplanaden/Gröna kollektivstråket

Esplanaden T2 g1 med utrymme i grön mittremsa för eventuell framtida spårbunden kollektivtrafik.
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Konceptskiss, Esplanaden.
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Vid en föreslagen cirkulationsplats mitt på GATA ansluter ett trafik-
område T2 för en gemensamhetsanläggning inom kvartersmark för 
gata g1 västerifrån. Denna gata utformas som en esplanad med en 
bredd för att klara en eventuell framtida spårbunden kollektivtrafik 
inom ett grönt stråk i mitten med körbanor på vardera sida. Gatan 
har en dubbelsidig trädallé, gångbanor på vardera sida och cykel-
bana på den södra sidan. Grönstråket i gatans mitt utgör en del av 
stadsdelens sammankopplade grönstruktur.
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Parkering och etapputbyggnad
Parkering och etapputbyggnad av hänsyn till stadsbilden ska par-
keringsytor minimeras och ambitionen är att inga stora markpar-
keringar exponerar sig mot omgivningen. Parkering av fordon sker 
företrädesvis inte på mark utan hellre i garage under mark eller 
i parkeringshus. Markparkering och tillfällig angöring sker helst 
som kantstensparkering vilket ryms inom samtliga gatusektio-
ner förutom Esplanaden. Parkeringsytor bör samutnyttjas av olika 
verksamheter. I detaljplanen regleras att markparkering inte får 
ordnas inom 10 meter från huvudgatan (GATA), vissa trafikområ-
den (T1-2) inom kvartersmark samt kvartersmark för dagvattenpark, 
stadsdelspark och bevarad naturskogskaraktär (bestämmelserna 
N1-3). Detta för att uppmuntra till att dessa områden istället möts av 
bebyggelse och att markparkeringar på så vis inte exponeras mot 
omgivningen. Befintlig vegetation bör i möjligaste mån bevaras 
som insynsskydd mot markparkeringar. Parkering tillåts inte i nå-
got av grönområdena. Cykelparkering ska finnas nära hållplatser 
och vid byggnadsentréer. 

Detaljplaneområdet kan förväntas ha en lång utbyggnadstid. En 
etappvis utbyggnad ger effekter på möjlighet till utbyggnad av ge-
mensamma anläggningar. Vissa behöver anläggas initialt och an-
dra behöver byggas ut i takt med att området i sin helhet utveck-
las. Det gäller exempelvis parkeringsgarage som är ekonomiskt 
försvarbara först då det finns ett underlag. En studie har gjorts av 
hur en del av detaljplaneområdet successivt kan utvecklas. Stu-
dien har gjorts av ett så kallat storkvarter (ett område avgränsat av 
i plankartan reglerade gator och grönstruktur som rymmer flera 
mindre kvarter som i sin tur avgränsas av framtida kvartersgator). 
Storkvarteret är beläget centralt i området väster om det föreslag-
na torget och som möter väg E4.65 i väster. Studien är uppdelad i 
tre etapper. Observera att studien endast redovisar ett av många 
möjliga utfall av detaljplanen.

I studien av storkvarteret sker parkering allt mer i parkeringshus ju 
längre tiden går och utbyggnaden fortskrider. När planen är fullt 
utbyggd kan huvudsaklig del av parkering förväntas ske inom par-
keringshus då den byggrätt som detaljplanen rymmer inte medger 
markparkeringar på mer än 25% av användningsområdets areal. 
Under etapputbyggandet kommer dock större markparkeringar att 
behövas innan det är rimligt att bygga parkeringshus.

Vid gestaltning av tillfälla markparkeringar kan flyttbara träd användas 
för avgränsning och uppdelning av parkeringsytan.
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Storkvarteret i etapp 2. I denna etapp utvecklas fler kvarter med be-
byggelse och bebyggelsefronten mot väg E4.65 växer fram. Parke-
ringshuset byggs ut med ytterligare våningsplan och markparkeringar 
insynsskyddas både av bebyggelsefronten och vegetation.

Storkvarteret i etapp 1. I etapp 1 utvecklas de mest centrala delarna 
kring torget med bebyggelse. Parkering löses både i ett lågt parke-
ringshus och på markparkeringar. För att inte exponera markparke-
ringar mot omgivningen bevaras grönska som insynsskydd.
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Referensbilder parkeringshus.

Storkvarteret i etapp 3 - färdigutbyggd stadsdel. I etapp 3 är planen fullt utbyggd och markparkeringar ryms inte längre utan det ursprungliga 
parkeringsgaraget byggs på med ytterligare våningar och ytterligare ett parkeringsgarage utvecklas som en del av bebyggelsefronten.
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Presentation - Lars Svensson 2019-03-11

Detaljplan för sjätte stadsdelen inom
Arlandastad 11
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Stadsdelens fronter
Stadsdelen ska ha tydliga och karaktärsskapande utsidor där be-
byggelsefronter nyttjas som annonslägen. För att uppnå detta 
bör bebyggelsefronterna vara sammanhängande, stadiga och 
väl gestaltade. Utformningen bör vara hastighetsrelaterad där 
gestaltning och skala förhåller sig till förbipasserandes upplevel-
se av stadsdelen. Symbolladdade element så som konstverk och 
landmärken kan annonsera stadsdelen från håll och bidra till dess 
identitet. Kilen mellan väg E4.65 och Arlandabanan är särskilt läm-
pad för spektakulär bebyggelse eller landmärken då platsen är det 
första som möter resenärer som kommer norrifrån. Även bebyg-
gelsefronterna mot väg E4.65 är av stor vikt för upplevelsen av de-
taljplaneområdet. Likaså den del av bebyggelsefronten som möter 
Arlandabanan i öster. Detta gäller delen av detaljplaneområdet 
norr om vägpassagen över Arlandabanan. Söder om denna passa-
ge är detaljplaneområdet beläget högre än Arlandabanan och den 
visuella upplevelsen av bebyggelsefronten är inte lika stor.

Levande stadsmiljöer
Stadsdelens insidor utvecklas med bebyggelse som bidrar till en 
stärkt stadsbild genom kvartersutformning och bebyggelsevoly-
mer. Bottenvåningar med täta entréer mot gator och platser bidrar 
med stadskvaliteter i en trygg och intressant stadsmiljö. Botten-
våningar innehåller företrädesvis de delar av verksamheterna som 
är utåtriktade, som receptioner och service. Stråk och platser bör 
ha goda vistelsevärden och en variationsrik utformning som ger 
liv åt stadsdelens gemensamma miljöer över dygnet. Fönsterlö-
sa fasader som vetter mot stråk och platser ska i möjligaste mån 
undvikas, för att bidra till en trygghetskänsla och för att skapa 
stadskaraktär.  

Placering på tomtmark
Kvarteren ska vända sin finsida ut mot väg E4.65 och Arlandaba-
nan med representativa och identitetsstarka bebyggelsevolymer 
som stärker stadsdelens såväl som brukarnas/företagens identitet. 
Mot E4.65 tillåts därför inte parkering. Utrymmeskrävande inlast-
nings- och trafikytor placeras insynsskyddat bakom byggnader, 
sett från väg E4.65, Arlandabanan, huvudgator och torg. Bebyg-
gelsens entréer vänds eller orienteras mot huvudgator och torg. 
Långa slutna fasader mot allmän plats och övriga rörelsestråk und-
viks. Bebyggelse placeras i första hand i gräns mot gatumark för 
att ge stöd och liv åt gaturummet. 

Bebyggelsefronterna ska vara sammanhängande, stadiga och väl 
gestaltade.

Verksamheternas utåtriktade delar orienteras mot stadsdelens 
rörelsestråk och platser.

Utrymmeskrävande inlastnings- och trafikytor placeras insynsskyddat 
bakom byggnaders fasad mot gata (röd linje).

Gestaltning av kvarter och bebyggelse
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Karaktärsskapande färgsättning
Stadsdelens möten med omgivningen ska signalera det unikt 
nordiska i form av den välvårdade skogen/marken och en samtida 
högtstående byggnadskonst. Genom strategisk och konceptuell 
gestaltning skapas en tydlig identitet som sätter området på kar-
tan. För att uppnå detta utformas tillkommande bebyggelse i be-
byggelsefronten mot väg E4.65 och del av bebyggelsefronten mot 
Arlandabanan som en sammanhållen bebyggelse där den enskilda 
byggnaden får en underordnad betydelse så att helheten skapar 
ett starkt arkitektoniskt värde. 

Förslagsvis används den ljust faluröda kulören som en gemensam 
nämnare. Det kan handla om målade träfasader med inslag av glas 
men även andra fasadmaterial som ger en liknande upplevelse. 
Det unika i det uppländska natur- och kulturlandskapet lyfts här-
med fram och blir tongivande i stadsdelens gestaltning och be-
byggelsens utformning. 

Arkitektoniskt uttryck
Ambitionen är att skapa en stadsdel med en tydlig egen identitet 
med en spännande, platsspecifik och särpräglad gestaltning och 
högklassig, varierande arkitektur. Genom omsorgsfull utformning 
av byggnaderna kan även produktionsbyggnader göras tilltalande 
och intresseväckande. Gestaltningen kan vara modig, tillåtande 
och experimentell, en testbädd där saker kan dras till sin spets. 
I strategiska dokument för området efterfrågas högkvalitativ be-
byggelse i framkant där byggnader lokaliseras med hänsyn till 
klimateffekter och utformas på ett miljöanpassat sätt. Detta kan 
exempelvis innebära miljöcertifieringar, hållbara material och ge-
staltning som uttrycker resurseffektivitet. Begreppet ”hightech i 
granskogen” är också något som lyfts. Detta kan exempelvis inne-
bära att högklassiga byggnader möter skog och öppet landskap.
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Den ljust faluröda kulören som en gemensam nämnare i en karaktärsskapande färgsättning av bebyggelsefronterna.
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Samordnad skyltning
Skyltningen ska vara en del av det arkitektoniska uttrycket och bör 
vara stramare mot väg E4.65 samt mot huvudgator och torg, men 
kan vara mer fri inne i kvarteren. Skyltar på pelare (pyloner) tillåts 
inte i området. Inga skyltar får förekomma utanför fasad, eller ovan 
tak. Skyltar monteras med andra ord på fasad. Skyltlådor på fasad 
bör undvikas, belysta friliggande bokstäver bör istället användas. 
Med tanke på att fasaderna som vetter mot väg E4.65 och Arlanda-
banan upplevs i höga hastigheter behöver här tillåtas storskaliga 
skyltar. Hellre en stor skylt än flera små. Andra lösningar som inne-
bär en högre arkitektonisk kvalitet kan övervägas från fall till fall.

Fler än en skylt kan förekomma på en byggnad. Samgestaltning 
av skyltningen blir då av särskild vikt och kan exempelvis ske med 
utgångspunkt i en gemensam färgsättning, belysning, storlek eller 
att samtliga skyltar består av frilagda bokstäver. 

 F
O

TO
: S

EM
C

O
N

 G
Ö

TE
BO

RG
. H

A
N

S 
BO

N
N

EV
IE

R 

Fasadskyltning med viss samgestaltning i form av skala, frilagda bokstäver och ljus text.
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Kulör- och storleksmässig samgestaltning av fasadskyltning.

Skyltning som en del av det arkitektoniska uttrycket.
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Bebyggelse möter natur
Stadsdelsparken
För att skapa en tydlig gräns mellan stadsdelsparkens vegeta-
tion och angränsande kvarter i norr och öst skapas en skyddszon 
mellan åkerholmens bryn/vegetationsgräns och tillkommande be-
byggelse. Skyddszonen är belägen dels inom naturmark, dels som 
prickmark inom kvarter. Syftet är att hålla ett skyddsavstånd till 
träd/natur och att möjliggöra tillgänglighet, både till naturen och 
för skötsel av byggnaderna. 

Mötet mellan tillkommande bebyggelse och stadsdelsparkens 
sydvästra delar är mer kuperat. På plankartan finns en generell 
bestämmelse om anpassning av byggnader och mark i gräns mot 
naturområde (N). Syftet är att inpassa bebyggelsevolymerna i ter-
rängen och att möta naturen på ett varsamt vis. Denna anpassning 
kan exempelvis ske med souterrängvåning och entré till byggnad 
i övre plan för att möjliggöra rörelse mellan byggnad och natur, 
eller med uppbrutna bebyggelsevolymer som följer naturens topo-
grafiska förutsättningar och att anpassning görs till bevarandevär-
da träd. Syftet är att kvarteren inte ska möta naturområden med 
plansprängda baksidor med sprängkant som omöjliggör rörelser 
mellan kvarter och natur.

Naturområdet 
Varsamhetsbestämmelsen gäller även för bebyggelse och anlägg-
ningar i anslutning till naturområdet i detaljplaneområdets sydös-
tra del. Här möjliggörs, förutom kontor och handel, även idrott och 
sportanläggningar. En ambition finns om att skapa ett idrottsklus-
ter norr om det område som planläggs som natur. Idéer har tagits 
fram för hur en idrottsanläggning kan skalas ner genom att ha läg-
re delar med varierande program runt om en större volym. Detta 
för att skala ner anläggningens totala volym och taklandskap och 
för ett sympatiskt möte med naturen och människor på gatan.

Skiss för möte mellan idrottskluster och naturområde där bebyggelse 
möter naturområdet med uppbrutna bebyggelsevolymer.
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Kvarter möter naturområde med souterrängvåning och våningsplan 
som möter naturens nivå och möjliggör för entré mot naturen.

Natur och vegetationsbryn bevaras inom kvarter och bebyggelsen an-
passas till terräng och befintlig vegetation. 

Kvartersgräns

Kvartersgräns

Bebyggelse inpassad i terrängen.

Skyddszon mellan stadsdelsparken och tillkommande bebyggelse.
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