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1. INLEDNING

INLEDNING
Sätra är en ny stadsdel i Västerås med en vision att skapa en plats som inspirerar till innovativa lösningar i ett framåtblickande
samhällsbygge där det är lätt att leva hållbart. Tyngdpunkten ligger på bostäder med tillhörande service och en struktur som
säkerställer och utvecklar områdes höga natur- och rekreationsvärden
BAKGRUND
Sätra planeras få cirka 2000-2500 bostäder fullt utbyggt
varav lite drygt 1000 inom detaljplan 1. De intilliggande stadsdelarna, med mestadels villabebyggelse, kompletteras med
en stadsdel som innehåller flerbostadshus, radhus, mindre
parhus och villor. Planen medger en stor F- 6 skola eller två
mindre på samma yta, flertalet förskolor liksom övrig offentlig
service. Det finns parker, yta för idrott och plats för kultur. De
norra delarna av Sätra kommer att präglas av en något lägre
bebyggelse inspirerad av trädgårdsstaden och den omgivande
skogen/ odlingslandskapet. De södra delarna av stadsdelen
planeras ha en mer urban prägel och högre exploateringsgrad.
I såväl den norra som den södra delen kommer det finnas en
blandning av olika typer av bostäder och olika upplåtelseformer. Det planeras för bostäder för alla åldrar och familjekonstellationer inklusive äldre och för de med särskilda behov.
Sätra finns utpekat i Västerås översiktsplan 2026 som ett
område som ska utvecklas till en ny stadsdel. 2016 togs en
stadsbyggnadsvision fram för området och i maj 2020 antogs
en Fördjupade Översiktsplanen (FÖP) för Sätra. Det första detaljplanen, Detaljplan 1, har varit på samråd under sommaren
2020 och planeras antas under 2021.

SYFTE
Syftet med detta Kvalitetsprogram är att beskriva och definiera de kvalitéer kring vilka området kommer att byggas
och växa fram. Sätra kommer att formas under flera års tid
av många olika aktörer. Strukturen och visionen måsta vara
tydlig och robust för att både peka ut riktningar och sätta det
ramverk inom vilka alla aktörer verkar. Samtidigt ska den vara
flexibel och öppen för att bjuda in till enskilda initiativ och ta
till vara teknikutveckling och nya förutsättningar. Dokumentet
är uppdelat i en första del som beskriver de visioner som har
tagits fram i arbetet med FÖPen och som ligger till grund för
hela strukturen och genomsyrar alla delar i arbetet med Sätra.
I de efterföljande delarna beskrivs mer specifika strategier för
olika aspekter inom Detaljplan 1. Dokumentet är på så sätt en
vägledning i arbetet med markanvisningar och exploateringsavtal, såväl som för projektering av stadsrum och byggnader.

OMGIVNING
Med Sätras placering i utkanten av den nuvarande staden, på en plats som utifrån topologin ”vänder ryggen till” de andra stadsdelarna, är det extra viktigt hur stadsdelen kopplar till omgivningen och den övriga staden. Ambitionen är att Sätra ska integreras
med närliggande stadsdelar på ett självklart sätt. Det ska vara lätt att på ett hållbart sätt ta sig hit och härifrån. Cykelvägar och
en väl utbyggd kollektivtrafik är av högsta vikt. Sätra erbjuder mötesplatser som även är till nytta för boende i andra stadsdelar
och skapar ett flöde till och från stadsdelen. Dessa är placerade strategiskt utmed de huvudstråk som kopplar till angränsande
områden och skapar en struktur som samverkar med dess omgivning. Detta ger även framtida Sätrabor möjligheten att smidigt
utnyttja funktioner och service i närområdet.

Karta över omgivning
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SÄTRA VISION
Där landsbyggd och natur möter stad finns förutsättningarna för att skapa ett dynamiskt möte mellan människa och miljö. Med
avstamp i denna vision vill vi bygga en hållbar och modern variant av den klassiska trädgårdsstaden, som lånar element av såväl
innerstad som landsbygd och landar i en unik blandad struktur.
DET ÄR LÄTT ATT LEVA HÅLLBART I SÄTRA
Sätraborna rör sig på ett enkelt snabbt och hållbart sätt både
inom Sätra och till och från stadsdelen. I Sätra finns alla funktioner som stödjer en hållbar livsstil. Ny teknik bidrar till smarta lösningar inom transport, service, energi och byggnation.
Stadsdelen erbjuder många funktioner som invånarna efterfrågar och det är lätt att ta sig till olika målpunkter. Sätra är
en självklar del av Västerås men har också skogen och landet
inpå knutarna. Här möts stad och landsbygd och stadsdelen
kan erbjuda innovativa och kreativa odlingsytor.

SÄTRA ÄR DET TRYGGT OCH INKLUDERANDE
Sätra har en blandning av bostadstyper och storlekar som
bidrar till mångfald. Broar mellan generationerna byggs och
olika funktioner för välfärd och rekreation för olika ålderskategorier blandas. Sätra är en levande stadsdel där det finns platser för möten mellan människor, arbetsplatser och service.
Dag och natt. Året runt. Sätras identitet och invånarnas känsla
av delaktighet bidrar till en trygg och harmonisk stadsdel som
alla är välkomna att ta del av.

SÄTRABORNA ÄR STOLTA ÖVER SIN STADSDEL OCH KÄNNER GEMENSKAP
Sätra är en stadsdel som invånarna är stolta över och som de
vill visa upp för andra. Sätra är en stadsdel för alla västeråsare
och som även är omtalad utanför Västerås. På Sätra byggs
broar mellan människor och möten möjliggörs vilket bidrar
till engagemang för stadsdelen. Byggnader och allmän platsmark rymmer många olika funktioner. Sätra är unikt och ligger
i framkant gällande hållbarhet, struktur, arkitektur och teknik.

Planområde Sätra

Befintliga strukturelement och entrépunkter

SÄTRAS FÄRGGLADA LOOP
Baserat på de byggstenar Sätra byggs på och kring, odlingsmark, vatten, skog och höjder samt rörelser i relation till den
omkringgivande staden, har ett antal basprinciper definierats.
De har sedan utvecklats till de element som strukturen och
alla delar inom Sätra relaterar till. Utifrån dessa basprinciper
formas en loop i form av två öglor som likt en åtta knyter samman strukturen i en huvudrörelse kring vilket visionen om
framtidens Sätra tar sin fysiska form. Varje delelement som
bygger upp och tillsammans bildar denna loop har sin egen
identitet och funktion, sin färg, som formar stadsrum och bebyggelse, den färgglada loopen. Loopen kopplar alla viktiga
målpunkter inom området och i dess närhet. Loopen skapar
på så sätt inte bara en intern rörelse utan binder också samman strukturen med den omgivande staden och dess funktioner och stråk.
SÄTRAS BYGGSTENAR
De befintliga strukturerna i planområdet ligger till grund för
Sätras byggstenar. Vattensystemet, de gröna värdena, odlingsmarken och entréerna till området formar viktiga strukturelement för den kommande omvandlingen av området.

Den Färgglada Loopen

Sätras struktur
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STRUKTURPLAN
Den högsta strukturnivån och ryggraden i strukturplanen är en
serie väl integrerade stråk och platser. Dessa centrala stadsrum finns där det mest intensiva stadslivet kommer att växa
fram och det är där publika funktioner, service och platser för
aktiviteter prioriteras. Dessa huvudstråk och platser
ges en egen identitet med en specifik utformning och unika
funktioner som står i relation till läget i staden. Strukturen
skapar på så sätt, utöver ett flexibelt ramverk, en orienterbar
stad där delområden kan utvecklas med egna identiteter och i
förlängningen en stad som brukare och invånare kan göra till
sin. Denna del beskrivs närmare under gestaltningsprinciper
för de offentliga rummen.
Nästa nivå i strukturplanen för Sätra skapas av grupper av
kvarter, eller delområden, vilka har flexibla proportioner och
kan utvecklas över tid. Dessa delområden är alla välintegrerade i det stora nätet i alla aspekter. Delområde är på så sätt

dels med och skapar de rum som formar de stora stadsbyggnadselementen och formar stadens överordnande struktur.
Dels har varje delområde även en egen identitet som delvis
springer ur sin relation till de stora stadsbyggnadselementen
där den unika situation och de funktioner som ingår. Varje delområde kan på så sätt utveckla egna identiteter och uttryck
men samtidigt som del av en större helhet. Varje delområde
är tillräckligt stort för att skapa egna små världar i staden där
inre platser, gårdsgator och gårdar utifrån de olika bebyggelsetypologierna kan formas. Det ger flexibilitet att möta olika
visioner och programförutsättningar för enskilda projekt. Dessa delområden beskrivs närmare i gestaltningsprinciper för
kvartersmark.

Illustrationsplanen Sätra. Skala 1:8000
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Flygbild Sätra

2.ÖVERGRIPANDE
GESTALTNINGSIDÉ

LÄTT ATT LEVA HÅLLBART
Att det skall vara lätt att leva hållbart genomsyrar alla delar i
planeringen av Sätra från planstruktur ned till utformningen
av stadsrum och byggnader. I utformandet av områdets stadsrum är det gröna boendet ett centralt element i formandet av
Sätras identitet. Naturen är alltid närvarande när man rör sig
genom Sätra, både i det stora och det lilla. Strukturen ger varierande vyer av skog och parker så väl som privata trädgårdar
och gröna bostadsgårdar. Upplevelsen blir en ständigt varierande stadsbild oberoende om man rör sig längs en huvudgata eller utmed ett gångstråk. Alla stadsrum har gröna
inslag som tillsammans bidrar till en finmaskig grönstruktur.
Det finns en stor andel bostäder med uteplatser på mark. Men
även de som inte har direkt kontakt med marken erbjuds goda

möjligheter att aktivt använda och bruka marken. Platser för
odlingslotter, takterrasser och tillgång till gemensamma
bostadsgårdar ger alla förutsättningen att aktivt uppleva det
gröna Sätra utifrån sina förutsättningar. Odling och producerande gröna inslag är en del av Sätras identitet och något
besökare och boende möter i staden. I de publika rummen
väljs växter med omsorg för att inbjuda till interaktion med
fruktträd, bärbuskar, kryddträdgårdar mm. Växthus, privata
odlingar och trädgårdar är en del av upplevelsen när man rör
sig genom stadsdelen. En mångfald av odlingsmöjligheter ger
de som vill chansen att själva bruka marken. Privata aktörer
eller offentliga initiativ bidrar till inspiration.

DET GRÖNA BOENDET
Att det skall vara lätt att leva hållbart ställer stora krav på strukturen såväl som den enskilda byggnaden. Sätraborna rör sig
på ett enkelt, snabbt och hållbart sätt både inom Sätra och till
och från stadsdelen. I Sätra finns alla funktioner som stödjer
en hållbar livsstil. Ny teknik bidrar till smarta lösningar inom
transport, service, energi och byggnation. På Sätra känns det

nära till allt. Stadsdelen erbjuder många funktioner som invånarna efterfrågar och det är lätt att ta sig till olika målpunkter.
Sätra är en självklar del av Västerås men har också skogen
och landet inpå knutarna. Här möts stad och landsbygd och
stadsdelen kan erbjuda innovativa och kreativa odlingsytor.

Vattenpark
Mobilitetscenter,
Mötesplats för odling
Bef. landsväg i skogsbrynet
Nytt kullandskap skapas utmed
Norrleden som bullerskydd
och för odling

Bondgård

Norra Kullen
Odlingspromenad

Öppen äng
Koppling över Norrleden
Gröna Lanken
Skogen

Bevarat naturområde med
upprustade stigar och vilplatser

ODLING
LUMMIGA GATA
SKOGSBRYN
STIG

Södra Kullen

Landskapskarta
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SAMHÄLLSSERVICE
Samhällsservicen i Sätra är lokaliserad utmed huvudstråk och
viktiga platser. På så sätt så de är dom lätta att nå för boende
i Sätra och från omkringliggande stadsdelar och bidrar samtidigt till stadslivet i stadsdelen. Placeringen är även sådan att
förskolegårdar och skolgård tar till vara närheten till naturen i
Sätra. Gårdarna möter naturen där skogen kan sippra in samtidigt som det är lätt att ge sig ut och utforska i omgivningen.
Skola, vård- och omsorgsboende, allaktivitetshus/kulturhus
och idrott bildar ett kluster som möjliggör samutnyttjande
av lokaler. Vård- och omsorgsboende och skola kan dela kök
och idrottsfunktioner kan användas av skolan under dagtid.
Placering av sporthall och huvudentré till skolan från centrala
stadsrum möjliggör att de kan ha inslag av publika och kulturfunktioner som kan samutnyttjas med skolans lokaler.

Idrottsytor används av
skola under dagtid
Äldreboende delar
kök med skola
Idrottshall används av skola
under dagtid
F -3 och matsal
Skola, F - 6, 3 parallella klasser
med möjlig expansion till 4
Förskola, 4 avd

Förskola, 8 avd

Förskola, 4 avd,
möjlig expansion till 8 avd.
Förskola, 8 avd

Engelska skolan
Hagabergskola
äldreboende

DAGVATTEN
Vatten är en resurs som hanteras som en integrerad del av
Sätras stadsrum. Dagvatten har traditionellt setts som en
olägenhet som skall elimineras, men det är en ofta outnyttjad
resurs som kan minska användning av dricksvatten för bevattning, minska risk för uttorkning mm. Dagvattnet ger också möjligheter till att skapa intressanta och platsspecifika lösningar
med hjälp av vattenelement, bevattnade landskap och lärorika
upplevelser. Det är viktigt att tänka på dagvattenhantering
som en helhet i ett system som omfattar transport, rening och
utsläpp genom hela området. Utöver det bör alla delelement
tjäna flera syften och bidra till övergripande kvalitéer i det offentliga rummet. Sätras struktur är utformad utifrån topografi
och befintliga avrinningsvägar. Naturliga avrinningsvägar ger
både karaktär och estetiska värden till en plats. De är redan utformade för att föra vidare och behandla dagvatten. Träd och
marktäckare tar naturligt hand om dagvatten. Att behandla
dagvattensföroreningar vid källan kan minska behovet av att
ta hand om många olika föroreningar, eller en större mängd
föroreningar, längre ner i avrinningsområdet. Att ta hand om
vattnet vid källan är en central punkt i utformningen av Sätras
stadsrum och ger billigare och mer effektiva anläggningar
för behandling av dagvattnet. Det är också en möjlighet att
tillföra kvalitéer i staden. Genom att minimera och dela upp
hårdgjorda ytor möjliggörs lösningar som tar hand om relativt
små avrinningsmängder på en plats, snarare än att behandla
stora volymer dagvatten som har samlat föroreningar från ett
större område. Dessutom ökar den tid det tar för avrinning att
nå uppsamlingspunken, vilket ökar möjligheterna till behandling, reducering av flöden och volym.

Karta över placering av förskolor, skola och våd- och omsorgsboende

Dagvattendamm och
översvämningsområde

Vattenpark

Lummiga gatan

Dagvattendamm
LOKAL UPPSAMMLING
ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDEN 100-ÅRSREGN
AVRINNING

Dagvattenshantering karta

STADSRUM
Sätras stadsrum är tydligt definierade, aktiva och unika. Med
det menas att de är en del av en större helhet i en hierarki av
stadsrum från huvudstråk, torg och parker ned till lokalgator
och privata gårdsrum. De centrala platserna utformas från
des specifika och unika förutsättningar. De relaterar alltid till
publika eller på annat sätt unika funktioner, en strategisk plats
i strukturen och olika rumsliga eller gröna förutsättningar. Detta gör att det i utformningen finns unika element att utgå ifrån
och till vilka kompletterande funktioner kan adderas. Genom
en mångfald av byggnader och gårdsgator skapas olika identiteter som en del av en tydlig struktur. I Sätra gestaltas inga diffusa mellanrum utan här skapas mångfunktionella rum med
identitet. Robusta stadsrum som hanterar vardag och fest så
väl som sol och skyfall!

Mobilitetscenter
Mötesplats för odling

Dagvattendam/översvämningsytor

Vattenpark

Soldattorpet
Skola med publika
funktioner

Vattentorget
Förskola

Park ”Getingmidjan”
Mobilitetscenter
Dagligvaruhandel

Stora torget
Lummiga gatan

Spontanidrott
Isbana på vintern

Förskola
Förskola
Engelska skolan
Hagabergskola
äldreboende

Lilla torget
Mobilitetscenter
Handel och service
URBANA RUM

MÖTE PRIVAT/PUBLIK
I Sätra finns en mångfald av stadsrum från stora skogar via
gator, parker och torg ned till bostadsgårdar och privata gårdar och odlingslotter alla med olika grader av offentlighet och
privathet. Dessa rum formar en sekvens som hänger ihop
genom att det alltid finns visuella och fysiska kopplingar på
så sätt att det skapar en större helhet. Strukturen är orienteringsbar med tydliga stadsbyggnadselement att relatera till.
Upplevelsen av att vistas på en bostadsgård formas av träden
från skogen i bakgrunden såväl som den intilliggande uteplatsen, den privata odlingen och byggnaderna runtomkring.
Övergångar mellan olika rum gestaltas med omsorg. Särskild
vikt läggas vid övergångar mellan publikt, semiprivat och privat. Publika rum upplevs som offentliga och kan användas av
alla utifrån dess syfte. Gräsmattor eller skogspartier mellan
gator och byggnader utformas inte med diffus tillhörighet, då
riskerar besökaren att uppleva det som tillhörande kvarteret
och vågar inte använda ytan samtidigt som den boende inte
känner ansvar och varken använder eller tar hand om rummet.
Gränser utformas tydligt men inbjudande och transparant.
Rörelser och entrépunkter ordnas på så sätt det tydlig går att
avläsa till vilken sfär stadsrummet tillhör. Genvägar genom
kvarter är möjligheter på de boendes villkor och upplevas aldrig som offentliga stråk. Detta möte mellan publikt och privat
utformas på olika sätt i relation till olika bebyggelsetypologier
i Sätra och bildar på så sätt en variation av upplevelser och
situationer. På så sätt tas olika kvalitéer kring natur, odling och
småstaden tillvara i utformningen av Sätras stadsrum.

Idrott/aktivitetshus
Äldreboende

SOCIALA RUM

BLÅ RUM

Karta över Nätverk av stadsrum

STADSKVARTER
ÖPPET MOT LANDSKAPET
BOSTÄDER MED ODLING

SKOLA OCH IDROTTSHALL
VERKSAMHETER
ÖPPEN STRUKTUR

Karta över typologier
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GATUHIERARKIER
Sätras gatunät består av gator i en tydlig hierarki från breda
huvudgator till informella gårdsgator. Denna tydliga ordning
reflekterar dels gatans funktion och hur många och vilka rörelser som sker utmed gatan. Samtidigt är det är också en viktig
del i upplevelsen och orienterbarheten i staden som boende
och besökare. I korsningar prioriteras som grundprincip huvudgatans rörelse oberoende av typ. Det kan tillexempel betyda
att cykel och gångbana fortsätter genom en korsning och en
bil behöver passera över denna yta för att komma in på körbanan på en gata med lägre plats i hierarkien.

Ny gata för buss

Angöring från
Norrleden

Entré från
Vallbyleden

Entré från
Hagaberg

Angöring från
Norrleden

Entré från
Eriksberg
LUMMIGA GATAN
HUVUDGATOR
BUSSGATA

Karta över Gatuhierarkier

KOLLEKTIVTRAFIK
Strukturen är formad så att busshållplatser ligger centralt i
området nära strategiska publika funktioner. Gator för buss
försörjer hela området utmed huvudstråken där bussen är
prioriterad. Bussen kopplar gent till befintliga linjer men med
flexibilitet för alternativa rörelse. Busshållplatserna ligger intill
mobilitetscenter för att skapa goda möjligheter till samverkan
mellan transportslag och möjlighet att välja transportslag beroende på situation och inte baserat var man bor i strukturen.

GATA FÖR BUSS
GATA MÖJLIG FÖR BUSS
HÅLLPLATS

Karta över busstruktur

LOKALGATOR TYP 1
LOKALGATOR TYP 2
LOKALGATOR TYP 3

CYKELFARTSGATOR
GÅRDSGATOR

CYKEL
OCH GÅNGSTRUKTUR

Det är lätt att cykla i Sätra både lokalt och regionalt. Strukturen är väl integrerad med stadens huvudcykelstråk med separata cykelbanor längs huvudgator i viktiga stråk. Lokalgator är
utformade för låga hastigheter och på ett sätt som premierar
cykeln i blandtrafik och kopplar vidare från cykelstråk till lokala kvarter. Breda trottoarer i strategiska lägen tillsammans
med gårdsgator med mycket låga hastigheter och få bilar ger
även små barn möjlighet att cykla till och från viktiga lokala
målpunkter.

Bef. tunnel under
Norrleden

Bef. landsväg i
skogsbrynet

Ny cykelbana
utmed Norrleden

Möjlig ny cykelkoppling

Ny gång och
cykeltunnel under
väg 66

HUVUDCYKELSTRÅK
SEPARAT CYKELBANA
CYKELFARTSGATA

GÅNG-CYKEL STRÅK
GÅNG-CYKEL STRÅK PÅ BLANDTRAFIK/TROTTOAR

Gång- och cykelskarta

BILTRAFIK
Det är lätt att orientera sig med bil i Sätra. Strukturen bygger
på en rutnätstruktur utan enkelriktade gator där trafiken filtreras så att antal trafikrörelser minskar ju längre in i området
man rör sig. I området planeras tre mobilitetscenter som ligger strategiskt placerade vid infarterna till området. Här ligger
också lokala centrumpunkter med service i bottenvåningen
och busshållplats. Parkering i mobilitetscentret möjliggör för
att minska genomfarter och antal rörelser i området. Mobilitetscentren ger goda förutsättningar för bilpoler, snabbladdningsstationer mm och kan utvecklas som logistikcentra för
pakethantering och med andra servicefunktioner som möter
framtidens transportbehov. Alla bostäder, lokaler och samhällsfastigheter är lättillgängliga med bil. Gatunätet är format
så att transporter in i området kan ske i gena kopplingar och
minimerar genomfart genom området eller rundkörningar.
Funktioner som genererar transporter ligger nära gator högt
upp i gatuhierarkin och är lätta att nå från anslutningspunkterna.

Ny gata för buss

Karta över huvudgator

MANDAWORKS +TOVATT

SÄTRA KVALITETSPROGRAM

17

TILLGÄNGLIGHET UNIVERSELL DESIGN

Tillgänglighet i Sätra utgår från en vid syn på social hållbarhet
vilket ställer krav både på utformningen av den fysiska miljön
och på att erbjuda en mångfald av mötesplatser och funktioner.
Sätra erbjuder en mångfald av stadsrum och rörelsemöjligheter där ett brett utbud av samhällsservice och mötesplatser
är centralt placerade i en struktur för alla. Strukturen ger möjlighet till trygga kopplingar i tillgängliga stråk där många rör
sig som kopplar viktiga målpunkter inom området såväl som
till angränsade områden. Tillgängligheten grundläggs genom
att olika typer av rörelser samverkar i gaturum utformade för
gående och cykel, tillgänglig kollektivtrafik och möjlighet att ta
sig med transport till alla funktioner i staden. Strukturen och
detaljutformning av trottoarer och korsningar utformas så att

de samverkar till kontinuerliga och gena gångstråk och cykelstråk. Möjlighet till uppvärmda trottoarer i strategiska läge kan
minska halkrisks och underlätta tillgänglighet. Tillgängliga
stråk erbjuds till olika typer av miljöer inklusive naturområden
tex genom en skogsslinga mellan Sätra och Eriksberg. Gaturum utformas så att farten hålls nere och onödiga transporter
minimeras på lokala gator. Totalt sätt bildas ett nät utformat
för både äldre och unga oberoende av färdmedel och årstid.

Inom området skapas många olika typer av
möjligheter till boendeformer, byggnadsformer och miljöer, både inom området som
helhet och i enskilda delområden

Odlingar skapar mötesplatser inom området
såväl som en anledning till att besöka Sätra
Vattenpark kombinerar synlig dagvattenhantering och en centralt placerad park
Mobilitetscenter placerade tillsammans med busshållplats skapar lokala
mötesplatser oberoende av de boendes
upplåtelseform
Funktioner som idrottshall och fotbollsplan
har ett upptagningsområde även utanför
planområdet
Centralt placerad skolbyggnad möjliggör en
kombination av skolbiblotek och föreningslokaler mm i delvis sammutnytjade lokaler

En mångfald av kopplingar skapas till
intilliggande områden, informella så väl
som större
Motionsspår och stråk binder samman
nyckelplatser i Sätra med omkringliggande
områden och naturområden
Dagligvaruhandel inom området ger en bas
för ett lokalt centrum
Placering av skolor och förskolor är valda
så att upptagningsområdet kan inkludera
även intilliggande områden
Målpunkter som tex plats för spontanidrott
placeras utmed huvudstråk och skapar ett
nät av rumsligt väl integrerade och trygga
stadsrum
Plats för handel och arbetsplatser ger
förutsättningar för ett levande område
under hela dygnet

Sätras struktur utformas så att boende
i sätra kan dra nytta av redan befintliga
verksamheter och platser i närområdet

EXPLOATERINGSTAL
Densiteten i Sätra varierar mycket och visar på Sätras stora
blandning av bostadstypologier. De mest täta kvarteren finns
i centrala Sätra vid Lummiga gatan och Vattenparken och de
mindre tätbebyggda delarna finns i anslutning till de värdefulla
grönområdena i norr och öst.

2.0-2.5
1.5-1.9
1.0-1.4
0.1-0.9
Karta över indikativa exploateringstal
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3.GESTALTNINGSPRINCIPER
FÖR OFFENTLIGA RUM
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GATOR

Entré från Vallbyleden

Ny gata för buss
Angöring från
Norrleden

Entré från Hagaberg

Angöring från
Norrleden

LUMMIGA GATAN

LOKALGATOR TYP 1

CYKELFARTSGATOR

HUVUDGATOR

LOKALGATOR TYP 2

GÅRDSGATOR TYP 1

BUSSGATA

LOKALGATOR TYP 3

GÅRDSGATOR TYP 2

GATOR GESTALTNINGSPRINCIPER
Alla gator i Sätra utformas som multifunktionella stadsrum med plats för vistelse, rörelse och ekosystemtjänster. Gatans utformning och hur olika funktioner tas om hand varierar efter gatans plats i strukturen.

EN SKALA FÖR DE GÅENDE
Gator i Sätra utformas med de gående i centrum. Det betyder
dels att alla gator har generösa gångytor och att korsningar
utformas på ett säkert sätt där gående har hög prioritet. Det
betyder också att byggnader och gatans möblering utformas i
en skala och på ett sätt som stödjer och lockar till gående. När
man rör sig längs gatan är det aldrig långt mellan nya händelser. Det kan vara utblickar och vyer eller att byggnaderna byter
karaktär. Självklart förläggs alla entréer ut mot gatorna. I gaturummet läggs stort fokus på utformning av bottenvåningar
och att träd och andra element i stadsrummet som bidrar till
upplevelsen för den gående.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Alla gator har plats för träd, planteringar och möjlighet att ta
hand om dagvatten. Gatubredder är anpassade till vattnets
avrinning genom området med större mått där större flöden
samlas. Alla gaturum har utrymme att ta hand om dagvatten
lokalt. Förgårdsmark och gårdar utan hårdgjorda ytor för parkering ger goda förutsättningar att också ta upp dagvatten i
gaturummet på kvartersmark innan de når gatumark. Träd ger
skugga och en variation av grönblå ytor ger stora möjligheter
till att möta lokala behov med en mångfald av växter och upplevelser.

FLEXIBILITET OCH FRAMTID
Även om gatumåtten har beaktat dagens krav på transportlösningar så har gatunätet formats så flexibelt som möjligt
utifrån ett långsiktigt perspektiv för att möjliggöra morgondagens lösningar. Fokus har varit på typen av rörelse och hastighet snarare än vilket fordon som skall fram. Det betyder
tillexempel att miljöer för cykel på längre sikt snarare kan
översättas till en mellanhastighet där olika typer av elfordon,
självkörande transporter mm är möjliga. Huvudgator har mått
och struktur som ger goda förutsättningar för olika typer av
kollektivtrafiklösningar och transporter. Lokalgator kan hantera lokala transporter och angöring i låg hastighet.

PUBLIKT OCH PRIVAT
Alla gator är publika och utformas som en kontinuerlig del av
det offentliga rummet även när de är på kvartersmark. Byggnader och andra element bildar tydliga stadsrum där övergången mellan publika och privata stadsrum är tydligt avläsbara
i utformning och stadsrummets användning. I detta ingår placering av hus och val av markbeläggning så väl som landskapselement och hur rörelser och flöden styrs.
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GATOR HUVUDGATA

förgårds mark

gångbana
och
cykelbana

träd/
parkering
angöring

körbana

min 1,50

3,50

2,50

7,00

träd/
parkering
angöring

cykelbana

4,00

3,50

gångbana förgårds mark
2,50

min 1,50

26,00
fastighetsgräns

fastighetsgräns

23,00

HKP

Sektion Huvudgata. Skala 1:200

Huvudgatan är detaljplanens mest centrala gata med högst densitet. Gatan skapar tillsammans med Lummiga gatan i framtida
planerad utbyggnad Sätras ryggrad. Den är centralt placerad och kopplar genom hela området och även vidare till övriga staden.
Buss, cykel och gående är primära rörelser med generösa gångytor, separat cykelbana och få parkeringsplatser utmed gatan.
Bilen är en självklar del i gatubilden men genomfartsrörelser försvåras genom hur gatan delas upp i olika sekvenser. Sektionen
skapar förutsättningar för en levande gatumiljö med grön/blå karaktär. Bottenvåningar har en tydligt stadsmässig karaktär med
många entréer och inslag av lokaler och gemensamma funktioner. Gatan kantas av olika bebyggelsetypologier i 2-6 våningar
med inslag av kontinuerlig kvartersbebyggelse så väl som mer fristående volymer med öppningar in mot bostadsgårdar. Att röra
sig utmed gatan ger en variationsrik upplevelse. Denna gatusektion används även för de två kopplingarna till norrleden.

MARKMATERIAL OCH ANVÄNDNING

Gatan är indelad i olika zoner med sammanhängande material
genom hela gatans sträckning. Dessa är från vänster till höger
i sektionen på vänstra sidan:
• Min 1,5m Förgårdsmark; i huvudsak grön (planterad) med
vissa hårdgjorda partier där användningen i bottenvåning
motiverar det.
• 3,5m Gång- och cykelbana
• 2,5m Blå/grön yta, planteringsytor med mindre träd som
är möjlig att varva med angöring/parkering, cykelparkering,
hårdgjorda ytor för möblering mm.
• 7m Körbana, anpassas för buss, busshållplatser placeras
vid torg och utförs som stopphållplats/timglashållplats
• 4m Blå/grön yta, planteringsytor med en rad av större träd
som är möjlig att varva med enstaka platser för angöring/
parkering, cykelparkering, hårdgjorda ytor för möblering
mm.
• 2,5m Gångbana för gående
• Min 1,5m Förgårdsmark, i huvudsak grön (planterad) med
vissa hårdgjorda partier

VEGETATION, MÖBLERING OCH VATTEN

• En jämn rad med stora träd intill cykelbanan centralt placerade i gaturummet betonar funktionen som huvudgata
• Träd utmed körbanans andra sida placeras oregelbundet
utmed gatans längd och kan vara av avvikande arter och
anpassas till zonens användning på varje unik del
• Samordnad möblering och/eller landskapselement utmed
hela gatan, tex cykelställ, sittbänkar och belysningsstolpar
håller ihop karaktären även när utformningen varierar utmed gatans längd.
• Delar av planteringsytorna tar hand om dagvatten och är
nedsänkta från gatunivån
• Förgårdsmark kan utformas som del av större landskapselement på privat eller publik mark som öppningar till
bostadsgårdar eller del av stadsrum som park, torg eller
natur.
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GATOR LOKALGATA TYP 1
Lokalgata

skola

förgårdsmark

gångbana

min 2,00

3,50

fastighetsgräns

Sektion Lokalgata typ 1. Skala 1:200

träd /
parkering
angöring
2,50

körbana
i olika material
2,50 0,50
16,50

2,50

träd /
parkering
angöring
2,50

gångbana

förgårdsmark

2,50

2,00...7,50
fastighetsgräns

Lokalgatan har en karaktär av bostadsgata samtidigt som den är en del av huvudnätet för transporter så väl som gående
cyklister och bilar. Gatorna kopplar vidare från entrépunkter och huvudgator och filtrerar rörelserna djupare in i gatusystemet.
Gatan är grön med träd, dagvattenhantering och generös förgårdsmark. Gatans låga hastighet med huvudcykelstråk i blandtrafik
tydliggörs av att planteringszoner varierar i sidled och delar upp körbanan i två fält. Bebyggelsen utmed gatan varierar stort från
stadskvarter till enfamiljshus och byggnader placeras utmed gatan med entréer mot denna och skapar ett tydligt stadsrum.

MARKMATERIAL OCH ANVÄNDNING

Gatan är indelad i olika zoner med sammanhängande material
genom hela gatans sträckning. Sektionen har alltid två blågröna ytor men de varierar mellan tre möjliga lägen. De olika
zoner är från vänster till höger i sektionen på vänstra sidan:
• Min 2m Förgårdsmark; i huvudsak grön (planterad). Förgårdsmark kan delvis vara upphöjd i nivå med lägenheten
bakom. Inga backrörelser för parkering på tomtmark.
• 3,5m Gång- och cykelbana. Skola, idrott mm ligger på denna sida av gatan i detaljplan 1
• 2,5 m Blå/grön yta med trädrad, planteringsyta som är möjlig att varva med angöring/parkering, cykelparkering mm,
utgår i delar av gatans längd
• 5,5m körbana med 1m mittremsa i avvikande material (i
sektioner delas körbanan upp i två med grön planteringszon i mitten)
• 2,5 m Blå/grön yta med trädrad, planteringsyta som är möjlig att varva med angöring/parkering, cykelparkering mm,
utgår i delar av gatans längd
• 2,5m Gångbana
• Min 2m Förgårdsmark; i huvudsak grön (planterad). Förgårdsmark kan delvis vara upphöjd i nivå med lägenheten
bakom. Parkering förekommer på förgårdsmark i delar på
denna sida av gatan

VEGETATION, MÖBLERING OCH VATTEN

• Träd utmed trottoar placeras oregelbundet utmed gatans
längd och kan vara av avvikande arter och anpassas till
zonens användning på varje unik del
• Samordnad möblering och/eller landskapselement utmed
hela gatans längd, tex cykelställ, sittbänkar och belysningsstolpar håller ihop karaktären även när utformningen
varierar utmed gatans längd.
• Delar av planteringsytorna tar hand om dagvatten och är
nedsänkta från gatunivån
• Förgårdsmark kan utformas som del av större landskapselement på privat eller publik mark som öppningar till bostadsgårdar, skolgård eller del av stadsrum som park, torg
eller natur.
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GATOR LOKALGATA TYP 2
Gatan ligger parallellt med Norrleden och är en viktig matargata som avlastar Huvudgatan och Lummiga gatan från biltrafik
och begränsar behovet att köra bil in och genom området. Det huvudcykelstråket utmed Norrleden leds in i området och blir
del av gaturummet. Gatans användning betonar rörelse i lågt tempo med begränsat inslag av vistelse. Gaturummet definieras
av kontinuerlig bebyggelse på mellan 3 och 5 våningar på ena sidan och en organiskt formad bullervall med inslag av fruktträd
på andra sidan som skydd mot Norrleden. En rad med träd tillsammans med trottoar och förgårdsmark bildar ett mindre rum i
gaturummet utmed fasaderna. Detta är en variation av lokalgata och för principer kring gestaltning hänvisas till Lokalgata typ 1.

landskap
som bullerbarriär

gång- och
cykelbana
4,00

dagvatten

körbana

träd/
parkering
angöring

gångbana

min 2,00

6,50

2,50

2,50

11,50

förgårds mark
3,00
fastighetsgräns

GATOR LOKALGATA TYP 3
Lokalgata typ 3 har en karaktär av bostadsgata samtidigt som den är en del av huvudgatunätet för gående, cyklister och bilar så
väl som för transporter. Gatorna koppar vidare från entrépunkter och huvudgator och filtrerar rörelserna djupare in i gatusystemet. Gatan har en grön karaktär med träd, dagvattenhantering och generös förgårdsmark. Trafikrörelser sker i blandtrafik i låg
hastighet och cykel premieras. Bebyggelsen utmed gatan varierar från stadskvarter till radhus, men byggnader placeras alltid
tydligt utmed gatan och med sina entréer mot gaturummet. Detta är en variation av lokalgata och för principer kring gestaltning
hänvisas till Lokalgata typ 1.

förgårds- gångbana
mark
2,00 - 4.00
fastighetsgräns

2,50

fris

körbana

1,00

6,00

träd
parkering
angöring
2,50
19,50
15,50

gång- och
cykelbana

förgårdsmark

3,50

2,00 - 4,00
fastighetsgräns

Sektion Lokalgata typ 3. Skala 1:200
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GATOR CYKELFARTSGATA

förskola

förgårds- gångbana
mark
min 2,00
fastighetsgräns

Sektion Cykelfartsgata. Skala 1:200

2,50

träd /
parkering
angöring
2,50

cykelgata
0,70

1,50

träd /
parkering
angöring

cykelgata
1,10
15,50

1,50

0,70

2,50

gångbana

förgårdsmark

2,50

min 2,00
fastighetsgräns

Cykelfartsgatan har en karaktär av bostadsgata samtidigt som den är en del av huvudnätet med fokus på gående och cyklister
men med plats för bilar och transporter. Gatorna kopplar vidare från entrépunkter och huvudgator och filtrerar rörelserna djupare
in i gatusystemet. Gatan kopplar sedan för gång och cykeltrafikanter sömlöst in på gång och cykelstråk som leder vidare till
angränsande områden och huvudcykelstråk. Gatan är grön med träd, dagvattenhantering och generös förgårdsmark. Gatans
låga hastighet som premierar cykel i blandtrafik tydliggörs ytterligare av de olika markbeläggningarna som förstärker cykelns
prioritering. Bilen tar sig fram i cykelgatan på cyklarnas villkor. Bebyggelsen utmed gatutypen inom detaljplan 1 består av enfamiljshus och förskola.

MARKMATERIAL OCH ANVÄNDNING

Gatan är indelad i olika zoner med sammanhängande material
genom hela gatans sträckning. Dessa är från vänster till höger
i sektionen på vänstra sidan.:
• Min 2m Förgårdsmark; i huvudsak grön (planterad).
• 2,5m Gångbana
• 2,5 m Blå/grön yta med trädrad, planteringsyta som är möjlig att varva med angöring/parkering, cykelparkering mm.
• 5,5m Körbana delas in med olika markbeläggning för att
premiera cykel
• 2,5 m Blå/grön yta med trädrad, planteringsyta som är möjlig att varva med angöring/parkering, cykelparkering mm.
• 2,5m Gångbana
• Min 2m Förgårdsmark; i huvudsak grön (planterad) del av
förskolegård i detaljplan 1

VEGETATION, MÖBLERING OCH VATTEN

• Träd utmed trottoar placeras fritt utmed gatans längd och
kan vara av avvikande arter och anpassas till zonens användning på varje unik del
• Samordnad möblering och/eller landskapselement utmed
hela gatans längd, tex cykelställ, sittbänkar och belysningsstolpar håller ihop karaktären även när utformningen
varierar utmed gatans längd.
• Delar av planteringsytorna tar hand om dagvatten och är
nedsänkta från gatunivån
• Förgårdsmark kan utformas som del av större landskapselement på privat eller publik mark som öppningar till
bostadsgårdar eller del av stadsrum som park, torg eller
natur.
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GATOR GÅRDSGATOR TYP 1

förgårdsmark
min 2,00

möbleringszon

möbleringszon

4,00 (varierar)

5,50

förgårdsmark

min 2,00 min 2,00

15,50
fastighetsgräns

Sektion Gårdsgata. Skala 1:200

11,55

fastighetsgräns

Gårdsgatan är utformad med fokus på de boende. Gatan skall erbjuda plats för vistelse och lek så väl som blågröna strukturer
samt angöring. Gårdsgatan är en viktig del av ett kontinuerligt och finmaskigt nät för gående och cyklister och skapar inte
återvändsgränder. Utformningen är sådan att hastigheten är låg där tillexempel planteringsytor byter sida utmed gatans längd.
Utformningen kan variera stort mellan olika områden och även längs samma gårdsgata med platsbildningar och mer öppna
relationer till gårdar. I utformningen tas hänsyn till behov av leveranser och angöring med platser att stanna till med ett fordon
utan att det förhindrar övriga funktioner. Byggnaderna utmed gatan varierar kraftigt från stadskvarter till radhus och har alltid
entréer mot gatan. Det finns alltid en transparant relation till bostadsgårdar både visuellt och fysiskt med öppningar och entréer. .
Gårdsgator ligger på kvartersmark. Den exakta utformningen görs i samklang med utformningen av byggnader och gårdsmiljöer
utefter gatans längd.

MARKMATERIAL OCH ANVÄNDNING

Gatan är indelad i olika zoner som kan utformas olika och delvis byta sida om körfältet utmed gatans sträckning i relation
till funktion och angränsade bebyggelse. Dessa är från vänster till höger i sektionen på vänstra sidan:
• Min 2m Förgårdsmark; i huvudsak grön (planterad) med
trädgårdar, uteplatser för boende och möjlighet för odling.
Förgårdsmark kan delvis vara upphöjd i nivå med lägenheten bakom.
• Ca 4m möbleringszon för parkering/angöring cykelparkering, sittbänkar, lekelement, träd mm med stort inslag av
blå/gröna ytor (kan byta sida)
• 5,5m Körbar yta för gående cyklar och angöring
• Ca 2m Möbleringszon för cykelparkering mm, med stort
inslag av blå/gröna ytor (kan byta sida)
• Min 2m Förgårdsmark; i huvudsak grön (planterad) med
trädgårdar, uteplatser för boende och möjlighet för odling.
Förgårdsmark kan delvis vara upphöjd i nivå med lägenheten bakom.

VEGETATION, MÖBLERING OCH VATTEN

• Enstaka träd utmed gatan placeras fritt utmed gatans
längd och kan vara av avvikande arter och anpassas till
zonens användning på varje unik del
• Möbler och landskapselement kan delvis variera utmed
hela gatans längd, tex cykelställ, sittbänkar och belysningsstolpar utformas både med tanke på delområde och
angränsande kvarter där element från gårdar kan återkomma i gatan.
• Delar av planteringsytorna tar hand om dagvatten och är
nedsänkta från gatunivån
• Förgårdsmark kan utformas som del av större landskapselement på privat eller publik mark som öppningar till
bostadsgårdar eller del av stadsrum som park, torg eller
natur.
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GATOR GÅRDSGATOR TYP 2

förgårdsmark
min 2,00
fastighetsgräns

5,50
min 10,00
6,00

fri

förgårdsmark

0,5

min 2,00
fastighetsgräns

Gårdsgatan är utformad med fokus på de boende. Gatan skall erbjuda plats för vistelse och lek så väl som angöring. Gårdsgatan
är en viktig del av ett kontinuerligt och finmaskigt nät för gående och cyklister och skapar inte återvändsgränder. Utformningen
är i huvudsak en flexibel hårdgjord yta med en grön/blå zon med plats för möblering utmed ena sidan. Utformningen är sådan
att hastigheten är låg. De privata trädgårdarna utformas närmast gatan med hänsyn till gatans funktion och för säkra in och utfarter från tomterna. Byggnaderna består av i enfamiljshus och radhus och har entréer mot gatan. Det finns alltid en transparant
relation till trädgårdar både visuellt och fysiskt med öppningar och entréer.
Gårdsgator ligger på kvartersmark. Den exakta utformningen görs i samklang med utformningen av byggnader och gårdsmiljöer
utefter gatans längd.

MARKMATERIAL OCH ANVÄNDNING

Gatan består av en flexibel zon och förgårdmarken är uppdelad i två delar. Dessa är från vänster till höger i sektionen på
vänstra sidan:
• Min 2m Förgårdsmark; i huvudsak grön (planterad) med
trädgårdar, uteplatser för boende och möjlighet för odling
och parkering
• 5,5m Körbar yta för gående cyklar och angöring
• 0,5m Blå/grön yta. Planteringsyta, Har finns även möjlighet
att placera belysning mm
• Min 2m Förgårdsmark; i huvudsak grön (planterad) med
trädgårdar, uteplatser för boende och möjlighet för odling
och parkering

VEGETATION, MÖBLERING OCH VATTEN

• Enstaka träd kan placeras utmed gatan där det är möjligt
med hänsyn till angöring till parkering på tomtmark och
samordnas då tillsammans med fler landskapselement
eller planteringszon
• Enstaka Möbler och landskapselement kan förekomma.
Belysningsstolpar utformas enhetligt utmed gatan
• Delar av planteringsytorna tar hand om dagvatten och kan
var nedsänkta från gatunivån
• Förgårdsmark kan utformas som del av gaturummet såväl
som en del av privat trädgård

MANDAWORKS +TOVATT

SÄTRA KVALITETSPROGRAM

35

MANDAWORKS +TOVATT

SÄTRA KVALITETSPROGRAM

37

TORG,
PARKER OCH NATUR

TORG, PARKER OCH NATUR
GESTALTNINGSPRINCIPER
I Sätras offentliga rum och platser möts småstaden med natur och odling. Strukturen formar en sekvens av stadsrum där
samspelet mellan dessa kvalitet varierar, från urbana torg för
möten till gröna stigar för kontemplation. Det urbana Sätra
spänner från torg där hela Sätra kan mötas till lokala platsbildningar, specifika funktioner och rum för informella möten. Det
gröna Sätra erbjuder en stor variation av natur, från regionala
grönstråk och fri natur till det lilla privata och välordnade.
Även om övergången mellan olika typer av rum sker i en sammanhållen sekvens så är de olika komponenterna tydligt olika
till sin karaktär. Tillsammans bildar de en struktur som kopplar
både inom området och mot omgivningen.
Det offentliga rummet kan grupperas i fem huvudkategorier.
Till det kommer gatorna som bildar ett finmaskigt nätverk av
rum som bidrar med sociala rum så väl som ekosystemtjänster och som ytterligare binder samman de stora gröna rummen.
De fem kategorierna är:
TORG
De är de mest urbana rummen, centralt belägna med lokaler i
bottenvåningar där grönskan har en självklar plats. Det finns

fyra torg i Sätra. Inom detaljplan 1 ligger Odlingstorget och
Vattentorget medan Marknadstorget/stora torget och Aktivitetstorget/Lilla torget ligger i framtida etapper.
PARKERNA
Parkerna är de mest urbana gröna rummen och ligger utmed
huvudgatan i Sätra. Det finns två parker, Vattenparken centralt
i Detaljplan 1 och Getingmidjan som länkar Detaljplan 1 med
nästa etapp.
KULLARNA
Två mindre kullar som utgör skogbeklädda öar i odlingslandskapet bevaras. Den norra samverkar med Vattenparken och
den södra med Getingmidjan.
SEKVENS AV NATUR UTMED NORRLEDEN
Utmed Norrleden formas ett nytt landskapsrum som delvis
bildas av en bullervall, brantare mot leden och svagt sluttande
in mot bebyggelsen. De norra delarna av detta landskapselement ligger inom Detaljplan 1
SKOGEN
I öster och norr bevaras ett större sammanhängande skogsparti som består av flera kopplade höjder med mellanliggande
dalar.

Natur utmed
bebyggelse

Natur utmed
bebyggelse

Odlingstorget

Vattenpark
och Norra kullen

Vattentorget
Norrleden
Getingmidjan
Skogen

Marknadstorget/
Stora Torget

Aktivitetstorget/
Lilla Torget

Natur utmed
bebyggelse
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TORG, PARKER OCH NATUR
AKTIVERING AV NATUREN

I Sätra är naturen hela tiden närvarande. Planen för Sätra arbetar med denna relation på olika nivåer för att skapa en mångfald
av möten och en aktiv relation till naturen.

STRUKTUREN
Sätras struktur och placering av viktiga offentliga rum och huvudgator är formad så att naturen blir en kontinuerlig fortsättning av det offentliga rummet. Parker och huvudgator öppnar
sig mot naturen och skapar trygga platser för alla där naturen
når in i staden. Naturen möter inte stadens baksida utan har
en viktig plats i dess centrala delar.
KANTER
Mötet med stad och natur formas omsorgsfullt. Mötet är både
distinkt och överlappande. Många kvarter formas som öppna
kvarter där naturens kvalitéer sipprar in i den byggda miljön
och gröna uteplatser blir direkt kopplade till en större grönstruktur. Samtidigt är mötet tydligt mellan publikt och privat.
Utmed bebyggelsekanten löper ofta en gångväg som tillgängliggör naturen i ett finmaskigt nät. Det tydliggör naturens publika karaktär och synliggör gränsen mot det privata. Plats för
odlingar och privata trädgårdar mot naturen hjälper ytterligare
till att aktivera mötet mellan stad och natur där staden öppnar
sig mot det gröna och skapar trygga stråk.

NATURLIVET
Visa delar av skogsområdena hålls undan för aktivering för att
gynna naturlivet, för att skydda och förstärka den värdefulla
floran och faunan. Genom att skapa bättre förutsättningar för
tex fladdermöss, bland annat genom så kallade fladdermushotell, skapas bättre förutsättningar för fladdermöss, som har
signalerats i skogsområdena. Val av växter planeras för att
stöda pollinering med växter som blommar olika delar av året.

VATTENPARKEN
Sätras befintliga vattendrag tas till vara i till den centrala Vattenparken vid mötet med Norra Kullen. Vattenparkens naturlika sida bjuder in till vatten- och naturlek och blir till en naturlig
förlängning av den intilliggande skolgården. Motionsslingor
passerar Vattenparken på båda sidor, via det mjuka underlaget längs den östra kanten och det hårda underlaget på den
mer urbant utformade västra sidan.

STRÅK OCH RÖRELSER
Det är lätt att komma ut i naturen i Sätra genom en mångfald
av rörelser. Från trygga och gena gång- och cykelstråk som
binder samman huvudstråk inom och utom området till informella stigar. Sätras kvartersstruktur skapar ett finmaskigt nät
av gårdsgator som kopplar vidare i stigar och stråk. Stråken
har olika karaktärer och vänder sig till olika aktiviteter och målgrupper, så som joggingspår, tillgängliga vandringsslingor för
rullstol och mer utmanande stigar.

MÅLPUNKTER
Genom att erbjuda många olika anledningar att vistas i naturen så blir den en del i vardagslivet i Sätra. Till viss del är
naturen själv en målpunkt där det gäller att kombinera tillgängliggörandet
och synliggörandet av värdefull natur med bevarande åtgärder
och att freda delar av naturen. Delar kan aktiveras för motion
eller fysisk aktivitet som motionsspår, cykelbana, utegym etc.
Dessa placeras med fördel i gränslandet mellan stad och
natur på platser där många passerar eller med tydliga entrépunkter. Andra delar skall ha en lugn karaktär och inbjuda till
vila och kontemplation. Dessa placeras skyddat från trafik
och stora flöden. Skolgården, förskolegårdar, lekplatser och
många bostadsgårdar är placerade med direkta kopplingar ut
mot naturen eller parker.

TORG, PARKER OCH NATUR
ODLING

Ett centralt tema för Sätra är odling. Dagens jordbrukslandskap får en ny betydelse i småstaden där de boende erbjudes möjlighet att uppleva och integrera med naturen på ett aktivt sätt. Genom växter och vatten synliggörs de ekosystemtjänster som
staden erbjuder och ger boende och besökare möjlighet att utforska relationen till naturen. Detta är en av pusselbitarna i ett
hållbart samhällsbygge där teknik och natur är närvarande i vardagslivet

GATOR
När man rör sig längs Sätras gator så är odlingen alltid närvarande. Förgårdsmark, privata uteplatser, växthus och vyer in
på bostadsgårdar bidrar till upplevelsen av gaturummet. Inom
kvarterstypologin ’Byggnader i odlingslandskap’ är denna relation central i delområdets karaktär, längs parksidan i ’Kvarter
mot Vattenpark’ tar den relation mer byggd form genom växthus mot stråket utmed parken. Gårdsgator är generellt det gaturum där detta tema är mest framträdande men även längs
större gator finns stora möjligheter att gestalta temat.

BYGGNADER
Sätras byggnader spelar också en viktig roll i att synliggöra
odlingen. Växthus skapar både privata oaser och kan bidra
till de offentliga rummen. Generösa balkonger och takterrasser ger grönska även vertikalt. Det finns även möjlighet för en
kommersiell aktör med en något mer storskalig odling i de
norra delarna av planområdet.

KVARTER
Odling på kvartersmark bidrar till närvaron av odling på torg,
parker och naturrum. Denna kvalité tar tillexempel form i ’Odlingskvarteren’ där privata trädgårdar ligger mot parkstråket
utmed Norrleden och bidrar till upplevelsen av naturrummet
utmed Norrleden. Flera stigar och stråk i naturen rör sig utmed
bebyggelse i mötet mellan natur och kvarter där odlingar på
bostadsgårdar är närvarande.

TORG, PARKER OCH NATUR
Val av växter i det offentliga rummet bidrar med producerande
växter för alla att utnyttja. Detta kan gälla allt från stora inslag
av fruktträd, bärbuskar till kryddträdgårdar. Ängslandskap och
växter refererar till det traditionella odlingslandskapet och erbjuder ekosystemtjänster för bin mm.
På torg och i parker kan odlingar förekomma som del av dess
användning pedagogiskt eller kommersiellt.
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TORG

Odlingstorget

Vattentorget

Marknadstorget/
Stora Torget

Aktivitetstorget/
Lilla Torget

TORG GESTALTNINGSPRINCIPER
Sätras torg är utformade som stadsrum för vardag så väl som
fest och strategiskt placerade vid viktiga mötespunkter. Vid
Sätras torg möts alltid flera centrala stråk och vid torgen är
olika publika funktioner placerade som skapar rörelser och
anledningar för fler att besöka platsen. Varje torg har dels en
hårdgjord flexibel yta som kan användas av alla, dels minst ett
inslag av en programmerad yta anpassas efter läget i stadsdelen och vilka funktioner som ligger intill torget. Alla torg
erbjuder plats att sitta på och inspirerar till lek. Dessa egenskaper kan tex lösas på ett mångfunktionellt sätt där lek och
sittmöjligheter utförs som ett skulpturalt element eller genom
hur landskapet är utformat. Sätras torg är mångfunktionella
och en central del är ekossystemstjänster.
På torgen erbjuds skugga genom tex träd. Dagvatten tas hand
om lokalt och synliggörs. På vissa torg kan behovet vid stora
flöden av regnvatten lösas genom nedsänkta delar. Alla torg
skall erbjuda grönska i någon form och gärna anspela på odling och produktiva växter.
Byggnader mot ett torg skall placeras så att torgytan möter
fasaderna. Endast i undantagsfall förekommer grön förgårdsmark på torgen. Bottenvåningarna utformas med extra stor
omsorg. Lokaler prioriteras mot torget och bottenvåningar
utformas med hög takhöjd. Bostäder undvikas i markplan mot
torg, men i de fall de förekommer kan även de ha extra hög
takhöjd med möjlighet till entré från torget för att möjliggöra
hemmakontor eller transformering till lokaler.

MARKNADSTORGET/STORA TORGET
Torget ligger i södra delen inom en framtida utbyggnadsetapp
av Sätra där gång och huvudkopplingen från Erikslund möter
Lummiga gatan. På västra sidan ligger det centrala mobilitetscentret tillsammans med en busshållplats och i öster ligger
en förskola.

ODLINGSTORGET
Odlingstorget ligger i norra ändan av Vattenparken i mötet
med Huvudgatan och är ett av två torg inom Detaljplan 1. Det
ligger mot det norra Mobilitetscentret och här placeras en av
områdets busshållplatser. I markplan mot torget finns lokaler
med lokal service. På andra sidan Vattenparken i öster ligger
områdets idrottshall och fotbollsplan vilket genererar ytterligare besökare även kvällstid. Torgets programmerade ytor
kretsar kring odling. Torget är rumsligt relativt öppet och är en
entréplats till Mobilitetscentret i norr. I öster öppnar sig platsen mot Vattenparken där odlingsytor kan både definierar
platsen och länka till Vattenparken.

AKTIVITETSTORGET/LILLA TORGET
Detta är Sätras sydligaste torg och inom en framtida etapp.
Det ligger i slutet av Lummiga gatan som ett fondmotiv och
är den första platsen man möter när man kommer från Erikslund. Här möts gång- och cykelstråk från handelsområdet
med Lummiga gatan. Det södra mobilitetscentret ligger i anslutning till entrén från Riksväg 66.  
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TORG VATTENTORG
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TORG VATTENTORG

Illustrationsplan Vattentorget. Skala 1:500

Vattentorget ligger i mötespunkten i södra ändan av Vattenparken där Huvudgatan och en av lokalgatorna möts. Direkt mot
torget i öster ligger entrén till skolan med möjlighet till publika funktioner som kulturhus och/eller bibliotek. Utmed torgets västra
sida går huvudgatan och här ligger en förskola vilken utgör ytterligare en målpunkt. Direkt mot torgytan i nordväst ligger ett bostadshus med plats för lokaler i bottenvåningen. I söder passerar en lokalgata som tillsammans med kvarteren söder om torget
ramar in torget. Torgets programmerade yta kretsar kring vatten och inbjuder till spontan lek med pedagogiska inslag.

MARKMATERIAL OCH ANVÄNDNING

VEGETATION, MÖBLERING OCH VATTEN
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PARKER

PARKER
GESTALTNINGSPRINCIPER
I Sätras parker möts stad och natur. Parkerna är placerade
strategiskt i stadens struktur och kopplar mot huvudstråk och
viktiga funktioner. Parkerna är vardagsrum med platser för vistelse och lek samtidig som naturen gör sig påmind i staden.
Parkerna bildar entrépunkter till löp- och vandringsspår som
leder in i de omkringliggande grönområdena.
Staden är alltid närvarande genom att parkerna ligger intill
en av huvudgatorna. Intill parkerna ligger förskolor och skolor samt bostadshus och lokaler som har entréer mot parken.
Byggnader som är placerade mot en park möter ofta en hårdgjord yta med tydligt definierade inslag av grön förgårdsmark
och enstaka privata uteplatser. Bottenvåningarna skall utformas med extra stor omsorg. Lokaler skall prioriteras mot dessa fasader och gemensamma ytor utformas med hög takhöjd
för att möjliggöra transformering till lokaler.

en programmerad yta som utformas integrerat med rörelsestråket i material och teman. De programmerade ytorna
är olika utmed olika stråk och varierar i storlek. Utformningen av dessa ytor skapar kajer mot det gröna och innehåller
även blågröna element med växter som är produktiva, så som
fruktträd och bärbuskar. Utanför den ligger den andra zonen,
naturlandskapet. Denna mer naturlika zon utformas organiskt
och fritt med stora inslag av bevarad natur. Även denna zon
består av två delar. Den ena är naturelement som vatten, kullar
och olika växter som växer fritt. Det andra elementet är öppna
gräs/ängsytor som kan användas för spontana aktiviteter. I
den naturlika zonen placeras element som inbjuder till lek eller fysisk aktivitet mm.
Sätra har två större parker: Vattenparken och Getingmidjan,
båda inom detaljplan 1.

Sätras parker innehåller som grundprincip två zoner. På minst
en sida finns ett gång/cykelstråk utmed byggnader med entréer till lokaler och bostäder mm. Utanför detta stråk ligger

Vattenparken

Getingmidjan
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PARKER
VATTENPARKEN

Illustrationsplan Vattenparken. Skala 1:500

Vattenparken är en långsmal park i Sätras norra del som i söder avslutas i Vattentorget och i norr i en dagvattendamm intill
odlingsmöjligheter mot Norrleden. I hela dess längd löper ett vattendrag som börjar vid Vattentorget och slutar i norr där vattnet
sedan rinner vidare under Norrleden. Dels är det en konstant vattenyta som varierar från ett smalt vattendrag till större dammar
under året, dels är det våtmark och översvämningsytor för större nederbörd, tex hundraårsregn. Höjdsättningen i parken är noga
utformad för att både fördröja stora skyfall och vara en tillgänglig park med inslag av vatten året om. Längs dess västra sida
löper en tydlig kaj utmed bostadsbebyggelsen. På den östra sidan formas mjukare övergångar mellan vattnet, ofta översvämmade ytor och parken. I öster ligger också områdets skola med entréer mot parken i norr och söder och däremellan bevaras en
kulle som en naturpark. Denna del är delvis en del av parken och delvis en del av. I norr möter Vattenparken odlingsområden
utmed Norrleden.

MARKMATERIAL OCH ANVÄNDNING

VEGETATION, MÖBLERING OCH VATTEN
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PARKER
GETINGMIDJAN

Illustrationsplan Getingmidjan. Skala 1:500

.

Getingmidjan ligger mitt i området och länkar den norra och södra delen av Sätra, samtidigt som den länkar en viktig öst-västlig
grönkoppling. Den har bebyggelse i norr och söder. Rumsligt förstärks parken av skogssluttningarna i öst och väst. I det nordvästra hörnet ligger en förskola. Utmed den norra kanten av parken löper ett aktivitetsstråk mot bebyggelsen avsett för lek och
spontanidrott. Aktivitetsstråket bildar en kaj mot den fria naturen utmed den södra sidan av parken. Den fria delen av parken
utgörs till stora delar som ett öppet ängslandskap för picknick och lek. Parken bildar av en entrépunkt till promenadstråk in i den
angränsande skogen och ett utegym ger ett möjligt stopp utmed löparspåren.

MARKMATERIAL OCH ANVÄNDNING

VEGETATION, MÖBLERING OCH VATTEN
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NATUR

NATUR
GESTALTNINGSPRINCIPER
KULLARNA
Kullarna i Sätra är ett sätt att bevara naturen som en integrerad del av stadsväven. De angränsar mot bebyggelse på
flera sidor samtidigt som de samverkar med Sätras parker
för att skapa en kontinuerlig grönstruktur. Stigar ligger utmed
kanten av kullarna där programmerade ytor som utegym kan
placeras. Inom kullarna är programmerade ytor begränsade
för att inte slita på naturen och för att tillhandahålla olika typer
av miljöer. Kullarna erbjuder plats för fri lek och utforskande.
Den Norra Kullen
Kullen ligger utmed Vattenparken och bildar tillsammans
med parken en komposition där park och natur möts. Kullen
angränsar mot och är delvis en del av skolgården. Här kan naturlika element sippra ut i den pedagogiska miljön. Programmerade inslag ligger i utkanten och framförallt på skolgården
och i Vattenparken.
Den Södra Kullen
Den Södra kullen ligger som en del i en grön koppling mellan
skogen i öster och naturen väster om Sätra. Denna koppling
kan förstärkas med en ekodukt och/eller en gång- och cykelkoppling över Norrleden. Söder och norr om Kullen ligger be-

byggelse. I Öster möter skogen parken Getingmidjan och dessa mer naturlika del utformas tillsammans med kullen som en
helhet. Den östvästliga gångkopplingen ligger utmed kullens
norra kant som en del av en större regionala grönkopplingen.
Utmed kullens sydvästra kant leder en gångväg från Marknadstorget/ Stora torget upp genom odlingslandskapet. Programmerade ytor ligger framförallt i mötet mot Getingmidjan.
SEKVENS AV NATUR UTMED NORRLEDEN
Utmed Norrleden skapas ett nytt landskap som också utgör
buller- och avåkningsskydd. Detta landskap beskrivs på följande sidor.
SKOGEN
I öster möter Sätra skogens kuperade landskap. Skogen formar ett större sammanhållet område med en varierad och
spännande natur. Genom området finns ett antal stigar och
gångvägar som letar sig fram genom dalgångarna. Dessa kopplingar knyter ihop Sätras nya bebyggelse med angränsande
områden. Längs gångvägarna läggs nya funktioner som skapar målpunkter och nya möjligheter att möta naturen. Höjderna tillgängliggörs genom mer informella stigar.

Natur utmed
bebyggelse

Natur utmed
bebyggelse

Norra kullen

Norrleden

Skogen
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NATUR
SEKVENS AV NATUR UTMED NORRLEDEN

Illustrationsplan av natur utmed Norrleden. Skala 1:500

Utmed Norrleden löper ett böljande landskap som bildar ett
bullerskydd mot Norrleden. Landskapet har en kraftigare lutning mot trafikleden och en svagare sluttning ned mot bebyggelsen. Landskapsrummet är långsmalt med ett huvudcykelstråk som löper parallellt med Norrleden.
I dess södra delar angränsar den mot stadskvarter inom framtida utbyggnadsetapper med en gata mellan natur och bebyggelse. Cykelstråket löper här utmed lokalgatan. Utformning
och växter plockar upp odlingslandskapet med tex fruktträd
och ängsvegetation. I den centrala delen möter parken skogspartierna på ömse sidor om Norrleden och får en mer skogskaraktär med fler träd och artikulerad topografi.

tersmarken sträcker sig utanför bostadsgårdarna med privata
trädgårdar och plats för odling.
I nästa sekvens norrut kommer Vattenparken med större översvämningsytor samt det norra mobilitetscentret där det finns
plats för odlingar. Vattenparken utformas här med växter som
stödjer pollinering. Nordöst mot Vattenparken återkommer
bebyggelse med plats för privata odlingar på kvartersmark
mellan bebyggelse och cykelbana.
I nordost mynnar natursekvensen ut i skog och den branta
höjden mot Vallby. I skogsbrynet korsar den gamla grusvägen
med planskild korsning under Norrleden.

I norra delen inom detaljplan 1 löper stråket utmed odlingskvarteren. Cykelbanan rör sig tillbaka mot Norrleden och kvar-

MARKMATERIAL OCH ANVÄNDNING

VEGETATION, MÖBLERING OCH VATTEN
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4.GESTALTNINGSPRINCIPER
FÖR KVARTERSMARK

KVARTER GESTALTNINGSPRINCIPER
KVARTER MOT VATTENPARKEN
Stadskvarter mellan Huvudgatan och Vattenparken med bostadsgårdar som öppnar sig mot parkrummet.

SMÅHUSKVARTER
Villor, parhus och radhus formar gatu- och gårdsrum med
bykänsla.

KVARTER MOT NATUR
Småstadskvarter med en blandning av lägenhetshus, stadsvillor och radhus med gårdar som bjuder in naturen.

SLUTNA KVARTER MOT VALLBYLEDEN
Kvarter mot Vallbyleden möter naturen med terrasserande öppna gårdar, radhus och stadsvillor.

ODLINGSKVARTER
Småstadskvarter med en blandning av lägenhetshus, stadsvillor och radhus med odling på gårdar och i slutning mot Norrleden.

KVARTER MOT NORRLEDEN
Slutna kvarter mot Norrleden med en inre miljö med inslag av
radhus och stadsvillor.

BYGGNADER I ODLINGSLANDSKAP
En blandning av stadsvillor, radhus och parhus i ett odlingslandskap formar som fria kompositioner av gator och gårdar.

MOBILITETSCENTER
Tre olika mobiltetscenter placeras i Sätra nära kollektivtrafik,
som tar hand om bil- och cykelparkering men också har en
annan specifik funktion.

Kvarter mot
Vallbyleden

Byggnader i
odlingslandskap

Odlingskvarter
Småhuskvarter

Odlingskvarter

Kvarter mot
vattenparken

Kvarter
mot natur

Kvarter
mot natur

Mobilitetscenter
Kvarter mot
Norrleden

Kvarter
mot natur

Stadskvarter intill
Lummiga gatan
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KVARTER GESTALTNINGSPRINCIPER

DET SKALL VARA LÄTT ATT LEVA HÅLLBART
Visionen ”Det skall vara lätt att leva hållbart” gäller på alla
nivåer, från strukturen via kvarteren till den egna lägenheten. På kvartersnivå betyder det till exempel att det är lätt att
sopsortera, att det är gott om cykelparkering nära bostaden
och möjlighet att parkera lådcyklar eller andra mindre fordon
med laddmöjligheter. Det kan även betyda kollektiva lösningar
med rum för gemensam konsumtion, reparationer eller leveransrum där varor kan levereras även när ingen är hemma.

MARKNÄRA BOENDE
I Sätra är det marknära boendet i fokus. Det syftar både på
de klassiska marknära boendeformerna så som enfamiljshus,
parhus och radhus men även på flerfamiljshus. Lägenheter i
bottenvåningar har uteplatser och om möjligt egen entré från
gatan. Takterrasser kan ge utemiljöer med kvalitéer som liknar
uteplatser. Innovativa lösningar skall utnyttjas som tex att
stadsvillor eller delar av flerfamiljshus kan ha lägenhetslösningar i flera plan där alla lägenheter har egen uteplats och/
eller takterrass. För mindre lägenheter ligger ett stort fokus på
gemensamma gröna platser för vistelse och möjlighet att odla
i tex växthus eller på gårdar.

ODLING
Odling är närvarande i alla kvarter i Sätra. Balkonger, uteplatser och takterrasser är generösa och erbjuder platser att odla.
Gemensamma växthus och möjligheten till små kolonilotter
för boende förekommer på många gårdar. Det finns stor frihet
i att glasa in balkonger eller bygga små växthus på privata
uteplatser eller takterrasser. Växthus och odling får gärna
placeras intill eller synligt från gator så att det blir en del av
upplevelsen i de offentliga rummen. Producerande växter som
fruktträd, buskar med bär etc. är ett viktigt inslag på gemensamma bostadsgårdar.

ENERGI
Målet är att skapa en plusenergistadsdel som genererar mer
energi än vad som förbrukas. Det ställer höga krav på husens
konstruktion och tekniska installationer. Solpaneler och andra
applikationer får gärna synas i stadsrummen. Olika byggnader
kan samordnas så att tex skola, mobilitetshus och arbetsplatser kan dra nytta av varandra.

VATTEN
Dagvatten tas om hand lokalt på varje gård, fördröjas och
samlas upp för att möjliggöra bevattning av odlingar. Dagvattenhanteringen skall synliggöras i utformningen av gårdarna.
Separering av olika typer av vatten för att möjliggöra återvinning som att tillexempel återvinn gråvatten för att spola i
toaletter är ett led i att ta tillvara på vattnet som en resurs. Alla
typer av tekniska produkter så som blandare med mer väljs
med omsorg.

MATERIAL
Materialval sker med omsorg och med tanke livscykelanalys.
Återvunna material och material som kan demonteras och
användas är exempel på smarta materialval. Detaljplanen är
tillåtande vad gäller tillexempel byggnadshöjder för att bland
annat möjliggöra prefabricerade massiva trähus och andra
konstruktioner som därigenom kan kräva ökade våningshöjder eller på annat sätt avviker från standardmått.

SMÅSTAD
Småstaden är ett viktigt begrepp i Sätras karaktär. Uppdelat i
sina två beståndsdelar så syftar det dels på stad med tydliga
stadsrum med gator, gårdar, torg och parker. Där entréer vänder sig mot gator och bottenvåningar är aktiva. Småstadens
syfte på skalan antyder att grundenheterna är små med många händelser utmed en gata. Stora inslag av lägre bebyggelse,
egna trädgårdar och möjligheten att sätta sitt eget personliga
avtryck på bebyggelsen bidrar till helheten.

LEKFULLHET
Kvalitetsprogrammet ger många riktlinjer utifrån typologier
med mera, men det oväntade är också välkommet. Enstaka
unika element som sticker ut eller till synes bryter mot gestaltningsprinciperna för kvarteret men som är i samklang med
Sätras vision tillför lekfullhet till helheten
LÅNGSIKTIGHET
Byggnader och kvarter utformas långsiktigt och understöder
ombyggnad framför rivning. Bottenvåningar kan ändra funktion. System som bygger på specifika tekniska lösningar med
osäker livslängd undvikas för att ge plats för öppna system
som kan utvecklas över tid. Tekniska system skall kunna bytas
ut.
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KVARTER GESTALTNINGSPRINCIPER
Varje kvarterstypologi beskrivs under fyra rubriker, Struktur, Fasad & Tak, Bottenvåningar & Angöring, samt Gårdsrum, Vatten och
Odling. Unika egenskaper för respektive typologi beskriv under respektive kvarter. Nedan beskrivs generella principer som gäller
för alla kvarter om det inte uttryckligen framgår något annat:

Exempel. Stadskvarter intill Vattenparken och Småhuskvarter

STRUKTUR

• Grundläggande är att alla byggnader är med och formar
de stadsrum de möter. Det betyder att husens skala och
komposition alltid skall ta hänsyn till placeringen i staden
och mot vilket typ av stadsrum de ligger.
• Typ av boende och lägenhetsmix skall dels utgå efter vad
som är lämpligt i den specifika typologin och läget i staden
men även utifrån ett uppnå en blandning i området som
helhet. Det bör finnas en bredd i både storlekar, upplåtelseformer och typer av boenden i Sätra

FASAD & TAK

• Varje enhet så som en trapphusmodul, radhus och/eller
grupper av radhus eller liknande bör gå att avläsa genom
variation i tex fasadmaterial, färg eller utformning.
• Innovativa fasadmaterial som till exempel har integrerade
solceller eller material med tydlig egen karaktär som trä,
metall eller tegel bidrar till Sätra karaktär.
• Terrasser och växthus med möjlighet till grönska och odling är ett viktigt inslag i alla kvarter.
• En variation i taklandskapet bidrar till karaktären av småstad. En markerad takfot med indragna våninga ovan,
vindsvåningar med takkupor eller att delar av en byggnad
är högre än omkringliggande är några sätt att arbeta med
volymer som bidrar till detta.
• Solceller och vindsnurror får byggas utöver angivet antal
våningar.
• Uteplatser på första våningsplan utformas i första han som
del av marken och inte som lågt sittande balkonger

Exempel. Stadskvarter intillKvarter mot Vattenpark och Småhuskvarter

BOTTENVÅNING OCH ANGÖRING

• Flerfamiljshus som ligger mot gata (förutom gårdsgator)
har ofta ett första bjälklag (våning 2) som har en höjd ovan
gatunivå högre än typplanets våningshöjd. Detta ger både
möjlighet till flexibla ytor mot gatan för lokaler och möjligheten för bostäder att vid behov ha sitt golv ovanför gatans
nivå för minskad insyn.
• Separata entréer till lokaler och gemensamma funktioner
bidrar till livet på gatan och gemensamma funktioner som
cykelförråd bör i förekommande fall utformas transparant
och inbjudande och kan vara möjliga att transformera till
lokaler.
• Bottenvåning gestaltas med extra omsorg och i hus om
mer än tre våningar bör den ha avvikande material och/
eller färg eller genom annan markering kunna avläsas.
Bottenvåningen utformas med många händelser så som
tillexempel entréer utmed kvarterets längd.
• Entréer till trapphus är generellt genomgående mellan gård
och gata undantaget där det uppenbarligen inte är lämpligt
• Många entréer skapar liv på Sätras gator. Tillexempel radhus, parhus, enfamiljshus eller bostäder med egen entré i
markplan utformas så att den egna lägenheten får en separat entré direkt mot gatan.
• Förgårdsmark bör utformas som grön/ blå yta, det vill säga
ofta planterad eller att den på annat sätt tar hand om dagvatten
• Angöring, korttidsparkering och parkering för rörelsehindrade utformas i största möjliga mån som en integrerad
del i de stadsrum de är placerade och inte som avskilda
element.
• Det är lätt att använd cykel i Sätra. Cykelrum och uppställningsplatser för cykel är lättillgängliga och enkla att hitta.
• Förgårdsmark utmed gårdsgator utformas i samspel med
utformandet av gaturummet vadgäller materialval med
mer där cykel och fotgängare underlättas.

GÅRDSRUM, VATTEN OCH ODLING

• Gränser mellan offentligt och privat bör vara tydligt avläsbart i landskapet. Till exempel låga murar, ändring i
markmaterial och låga buskar eller annan låg plantering
kan användas för att synliggöra dessa gränser. Staket,
höga plank, höga häckar eller andra konstruktioner som
upplevs avvisande undviks. Undantaget är närmast fasad
till privata gårdar där kortare plank mm är lämpliga som
insynsskydd.
• Alla lägenheter som ligger mot gårdar eller har väl tilltagen
förgårdsmark mot gårdsgata har privata uteplatser.
• Alla gemensamma bostadsgårdar har möjlighet till odling
med tex växthus, planteringslådor eller andra ytor med
goda förutsättningar för odling.
• Varje gård har en utformning som inbjuder till lek och social
samvaro samt erbjuda flexibla ytor för spontana aktiviteter.
• Dagvatten hanteras synligt och som en integrerad del av
gårdens gestaltning.
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KVARTER
KVARTER MOT VATTENPARK
5
4
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förgårdsmark

2.00
huvudgata

uteplats

uteservering

vattenpark

4.00
fastighetsgräns

Kvarteren är lokaliserade i Sätras norra del mellan Huvudgata och Vattenparken. Kvarteren har sina gavlar/korta sida mot huvudgatan och mot parkrummet vilket ger vyer in på gården och genom kvarteret. Mot huvudgatan är minst det ena huset i varje
kvarter ett hörnhus och öppningen mellan gård och gatan bör inte vara för bred. I öppningen mot vattnet placeras ett växthus
eller minder gemensamhetshus. Mellan kvarteren ligger en kort gårdsgata med i huvudsak kontinuerlig bebyggelse. I norr och
söder är kvarteren med och bildar torg där bottenvåningar ges extra omsorg.
Utöver generella kvalitéer beskrivna på sidorna 60-63 följer nedan specifika förutsättningar för denna kvarterstypologi.

STRUKTUR

• Två volymer i 5-6 våningar mot huvudgatan med en öppning till gården mellan. .
• Byggnadernas har gavlar mot vattenparken på 3-4 våningar och gården öppnar sig mot parkrummet.
• Byggnaderna trappar ned mot Vattenparken i ca 2 steg.
• Mot vattenparken placeras ett växthus eller mindre gemensamhetshus för att tydliggöra gränsen mellan publikt och
privat.

FASAD & TAK

• Inga utstickande balkonger placeras mot Vattenparken eller Huvudgatan för att framhäva en stadsmässig karaktär
längs huvudstråken. Franska balkonger och indraga balkonger. Avtrappning och överhäng är möjliga.
• Byggnader med gavel mot vattenparken har sadeltak som
grundkonstruktion men möjlighet till terrasser.
• Fasad mot gårdsgata behöver inte strikt placeras i fastighetsgräns utan kan vika av eller hacka för att ge en friare
komposition och ge plats för tex vändplats.
• Fasad mot Huvudgata placeras parallellt med gatans riktning.
• Fasad mot Vattenparken kan ha fria men stora tydliga
grepp.
• Mot gatan bör byggnader ha ett kontinuerligt fasadliv.
Gårdsfasader kan vika av, hacka eller ha utstickande byggnadsdelar.

BOTTENVÅNING OCH ANGÖRING

• Lokaler bör placeras mot torg.
• Mot Huvudgata utformas förgårdsmark som en del av det
offentliga rummet.
• Mot gårdsgata kan förgårdsmark utformas som privat trädgård.
• Mot Vattenparken utformas förgårdsmark som en del av
det offentliga rummet på gatunivå men kan ha uteplatser
på gårdsnivå.
• Gårdsgator utformas med material och egenskaper som
knyter an till promenaden utmed Vattenparken.

GÅRDSRUM, VATTEN OCH ODLING

• Gränsen mellan publikt och privat definieras genom höjdskillnader och en något upphöjd bostadsgård.
• Extra fokus läggas på synliggörandet av dagvatten och
dagvattnet leder ned mot Vattenparken.
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ODLINGSKVARTER
5
4

4

3

3

2
2
1
1

växthus

odling

uteplats

4.00

gårdsgata

fastighetsgräns

fastighetsgräns

Kvarteren är lokaliserade i Sätras mellersta delar mellan Huvudgatan i öster och Norrleden i väster samt mellan Huvudgatan och
idrottsplatsen. Kvarteren är stadsmässiga med tydliga gatu- och gårdsrum i en småstadsskala med relativt små gemensamma
ytor på gårdar men med mycket plats för odling. Byggnaderna mot huvudgatan är i huvudsak flerfamiljshus medan gårdsgatorna
domineras av radhus. Utmed Norrleden ligger ett modellerat kullandskap som bildar en bullervall som mjukt sluttar ned mot
kvarteren. Här ligger flerfamiljshus och radhus parallellt med Norrleden och bildar ett bullerskydd mot bostadsgårdarna.
Utöver generella kvalitéer beskrivna på sidorna 60-63 följer nedan specifika förutsättningar för denna kvarterstypologi.

STRUKTUR

• I huvudsak flerfamiljshus i 3-5 våningar mot Huvudgatan
med inslag av gavlar
• Mot gårdsgator ligger till största del radhus i 2-3 våningar.
• Mot norrleden ligger lameller i 3-4 våningar som tillsammans med radhus bildar en mer sluten struktur.
• Varje delområde innehåller flera byggnadstyper så som
lameller, hörnhus och stadsvillor.
• Kvarteret har en stor andel bostäder med markkontakt
och/eller takterrasser då de gemensamma ytorna på bostadsgårdar är begränsade och större lägenheter kan med
fördel vara i flera plan.
• Mot huvudgata har byggnaderna ett kontinuerligt fasadliv.
Gårdfasader kan ha friare fasadliv som viker av, hackar eller har utstickande byggnadsdelar.

FASAD & TAK

• Inga utstickande balkonger placeras mot Huvudgatan för
att framhäva en stadsmässig karaktär längs huvudstråken.
Franska balkonger, loggior och indraga balkonger förekommer. Avtrappning och överhäng är möjliga.
• Stora inglasade balkonger och privata små växthus i anslutning till bostaden är några av de sätt hur möjligheten
till odling tas till vara.
• Stort inslag av takterrasser, gröna tak och gröna väggar
betonar karaktären av odling i tre dimensioner.
• Trä och tegel är huvudsakliga material.

uteplats
4.00

BOTTENVÅNING OCH ANGÖRING

• Förgårdsmark kan utformas som privat trädgård och kan
utformas som växthus. Mot Huvudgatan kan sådana uteplatser ligga på gårdsnivå något upphöjd från gatan.
• Gårdsgator utformas med inslag av planteringslådor, fruktträd och andra element som refererar till odling. ng.

GÅRDSRUM, VATTEN OCH ODLING

• På bostadsgårdar kan stora delar vara privata trädgårdar
för att möjliggöra för odling.
• Gångar, dagvattenlösningar och andra landskapselement
har inslag mjuka material.
• Kvartersmarken sträcker sig väster om bebyggelsen mot
norrleden vilket möjliggör för odlingar och växthus.
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KVARTER ODLINGSKVARTER
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Kvarteren är lokaliserade i Sätras mellersta och södra delar. Kvarteren har olika förutsättningar men grundkompositionen är
att en sida alltid är mot en gata högre upp i hierarkien som tex en lokalgata eller en cykelfartsgata, och på motstående sida
möter kvarteret natur. Naturen ligger alltid på en högre nivå och sluttar in på gården. Utmed kvarterens sidor och inom området
ligger ofta gårdsgator. Byggnadsvolymerna varierar stort inom typologin från lameller och hörnhus till radhus, enfamiljshus och
parhus. Kvarteren formas av fristående volymer och endast i enstaka fall är en hel kvarterssida sluten men då finns ofta inslag
av bostäder med egna entréer direkt från gatan. Mot naturen öppnar sig kvarteren med bostadgårdar och trädgårdar mot de
skogbeklädda sluttningarna.
Utöver generella kvalitéer beskrivna på sidorna 60-63 följer nedan specifika förutsättningar för denna kvarterstypologi

STRUKTUR

• Gavlar eller enfamiljshus mot natur med en öppen relation
mellan bostadsgård och natur
• Byggnader i 2-5 våningar mot huvudgata.
• Mot gårdsgator är husen 2-4 våningar.
• Delområdet med kvarterstypologien innehåller flera byggnadstyper så som lameller, hörnhus, radhus och enfamiljshus
• Kvarteret har en stor andel bostäder med markkontakt
och/eller takterrasser och större lägenheter kan med fördel vara i flera plan.
• Mot Lokalgatan har byggnaderna ett kontinuerligt fasadliv.
Gårdsfasader kan ha friare fasadliv
• som viker av, hackar eller har utstickande byggnadsdelar.

FASAD & TAK

• Trä är det dominerande materialet i området

BOTTENVÅNING OCH ANGÖRING

• Lokaler placeras mot torg och parker.
• Förgårdsmark kan utformas som privat trädgård. Mot
Lokalgata och Cykelfartsgata ligger sådana uteplatser på
gårdsnivå något upphöjd från gatan.
• Gårdsgator lutar upp mot naturen och utformas med inslag
av naturlika element.

GÅRDSRUM, VATTEN OCH ODLING

• Mot Lokalgata och cykelfartsgata är det vara en nivåskillnad mellan gård och gata med bostadsgården på en högre
nivå som sedan ansluter sömlöst mot naturen.
• Gården har inslag av landskapselement som är naturlika så
som tex ängsväxter, kullar, björkar, tallar etc.
• Alla lägenheter som ligger mot natur har privata uteplatser.
• Bebyggelsen följer topografin och markens sluttning tas till
vara. Höga stödmurar förekommer ej.
• I naturen/skogskanten löper in gångväg eller joggingspår
utmed kvarteren vilket tydliggöra mötet mellan publikt och
privat.
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Småhuskvarteren ligger i Sätras nordligaste delar mot naturen i nordöst. Detta område har den lägsta exploateringsgraden i området med radhus, parhus och enfamiljshus. Mot nordost möter området naturen med den befintliga grusvägen i skogskanten.
I sydväst ligger en Lokalgata och vård- och omsorgsboende, i norr ligger Huvudgatan och i söder mot naturen ligger en viktig
gång- och cykelkoppling mot centrala Västerås. Området präglas av stora variation med många privata tomter.
Utöver generella kvalitéer beskrivna på sidorna 60-63 följer nedan specifika förutsättningar för denna kvarterstypologi.

STRUKTUR

• Byggnaderna är i huvudsak 2 våningar.
• Volymerna placeras mot gatan och lämnar en större del av
tomten mot gårdssidan, vilket skapar inre sammanhållande gröna rum.
• Intilliggande byggnader har olika byggnadshöjder och/ eller placering och/eller fasadmaterial.
• Inom delområdet finns en variation av bostadstyper så
som friliggande hus, kedjehus, parhus och radhus.
• Större inslag av radhus och kontinuerliga byggnader mot
lokalgatan i sydöst som gradvis övergår mot mer fristående volymer mot naturen i nordost.

FASAD & TAK

• Utformning samordnas utmed gator och i kvarter.

BOTTENVÅNING OCH ANGÖRING

• Förgårdsmark utformas som privat trädgård och får utformas med växthus.
• Privat parkering anordnas på kvartersmark och backrörelser tillåts ut på gator. Parkeringslösning skall samordnas
med mobilitetslösningar generellt och inkludera plats för
cykel, laddningsstationer etc.
• Mindre parkeringsgrupper finns för gemensam parkering.
• Som grundprincip placeras entréer mot gatan.
• Gårdsgator utformas mycket fritt och de privata trädgårdarna möter gatan tydligt men kan ha en informell utformning

GÅRDSRUM, VATTEN OCH ODLING
• Kvarteren har privata trädgårdar.
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fastighetsgräns

Kvarteren ligger i Sätras nordligaste delar mot naturen i nordöst mellan Norrleden och Huvudgatan och vänder sig mot den
nordligaste delen av vattenparken i väster. Byggnadstypologin består till stor del av stadsvillor i friliggande volymer som varierar
i skala mellan och kombineras i grupp. Radhus grupperas i mindre grupper om några få enheter. Kvarteren har stor andel privata
trädgårdar och ofta utmed alla fyra sidor av byggnaderna. Byggnaderna är något högre mot vattenparken och trappar ned mot
skogen och småhuskvarteren.
Utöver generella kvalitéer beskrivna på sidorna 60-63 följer nedan specifika förutsättningar för denna kvarterstypologi.

STRUKTUR

• Byggnaderna är mellan 2 och 5 våningar och byggnadsvolymer utförs rektangulära med dragning åt det kvadratiska
i sin planform utan in- och uthackande delar utöver växthus och balkonger.
• Byggnadsvolymer är avläsbara som enheter och ofta relativt små, upp till ca 15m breda, som sedan kan kombineras
i grupp och dela på ett trapphus
• Volymerna kan placeras med hörn mycket nära varandra
för att skapa tydligare stadsrum.
• Mot Norrleden grupperas volymer för att avgränsa buller
mot området. Mot Norrleden kan även växthus eller delvis
inglasade balkonger koppla ihop två eller flera volymer.
• Flerfamiljshus är vanligast och högst mot vattenparken
eller där det finns större publika och/eller gemensamma
ytor då stora delar av kvartersmarken är privata trädgårdar.
Radhus placeras i större utsträckning mot naturen i norr.
• Flerfamiljshus utformas med fördel med takterrasser, stora
balkonger och uteplatser
• Mindre flerfamiljshus utformas med fördel med lägenhet
i flera plan och kan utformas utan gemensamt trapphus.

FASAD & TAK

• Varje byggnadsvolym har ett huvudsakligt fasadmaterial
som är samma på alla fyra sidor.
• Inom området finns stora inslag av trä

BOTTENVÅNING OCH ANGÖRING

• Förgårdsmark kan utformas som privat trädgård och kan
utformas som växthus.
• Mot Huvudgatan kan uteplatser på förgårdsmark ligga något upphöjd från gatan om de tillhör lägenheter med entré
från trapphus.
• Enheter med egen entré mot Huvudgatan kan avvika från
den grundläggande regeln med förhöjd förgårdsmark och
bottenvåning. Dessa enheter har då en uteplats eller en
takterrass som inte vänder sig mot Huvudgatan.
• Alla fyra fasadsidor har med fördel entréer och/eller dörrar
till privata uteplatser.
• Gårdsgator utformas i en sömnlös övergång mellan gata
och gård vad gäller landskapselement med stort fokus på
tydligheten mellan gemensamma ytor och privata ytor.

GÅRDSRUM, VATTEN OCH ODLING

• På bostadsgårdar kan stora delar vara privata trädgårdar
för att möjliggöra för odling. Dessa behöver inte vara direkt
kopplade till lägenheter i markplan utan kan tillhöra enheter högre upp i husen
• Extra stor vikt läggs vid att landskapsutformningen tydliggör vad som är privata och gemensamma ytor då byggnaderna inte gör det i samma utsträckning som i övrigt i
Sätra. Publika och gemensamma ytor bör upplevas och
vara tillåtande för lek mm och de skall vara inbjudande
att nyttjas. Programmerade ytor för odling, dagvatten etc
kan användas som del av att tydliggöra gränser. Öppna
gräsmattor skall undvikas som buffertzoner, de skall vara
tydligt gemensamma eller privata.
• Extra fokus läggs på synliggörandet av dagvatten och dagvattnet skall ledan ned mot Vattenparken.
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KVARTER
KVARTER MOT VALLBYLEDEN

2
1
lokalgata
fastighetsgräns

uteplats
4.00

fastighetsgräns

Vallbyleden

Kvarteren är lokaliserade i Sätras nordligaste del mot Vallbyleden. I nordöst annonserar bebyggelsen området mot Vallbyleden
och bildar en entrépunk från öster. I sydväst möter bebyggelsen naturen och en bussgata med endast kollektivtrafik, gång och
cykelstråk leder vidare in i området i söder. Kvarteren skapar en övergång mellan Brottberga och Sätra och är inte bara en del av
upplevelsen av Sätra utan minst lika viktig i utvecklingen kring Vallbyleden. Mot Vallbyleden skapar bebyggelsen kontinuerliga
kanter utmed hela kvarterens längd som sedan öppnar upp sig som ett U mot naturen. Husen är högre mot skogen och höjden
och trappar ned mot Vallbyleden och enfamiljshusen på andra sidan vägen.
Utöver generella kvalitéer beskrivna på sidorna 60-63 följer nedan specifika förutsättningar för denna kvarterstypologi.

STRUKTUR

• Mot Vallbyleden ligger bebyggelse i 2 våningar.
• Utmed gårdsgatorna ligger radhus
• Mot Norrleden och Bussgatan ligger flerbostadshus som
är 4 våningar
• Mot skogen ligger stadsvillor som är 5 våningar höga
• Vallbyleden ligger på en lägre nivå än bostadsgårdarna.
• Mot gatan har byggnader ett kontinuerligt fasadliv. Gårdfasader kan ha ett friare fasadliv som viker av, hackar eller
har utstickande byggnadsdelar

FASAD & TAK

• Det är av extra stor vikt att karaktären av småstad och variation upplevs från Vallbyleden då detta är en tidig entré
till området

BOTTENVÅNING OCH ANGÖRING

• Bottenvåningen mot Vallbyleden är ett undantag från en av
Sätras grundregler med entréer mot gata där angöring sker
från gårdssidan
• Markparkering placeras mot Norrbyleden

GÅRDSRUM, VATTEN OCH ODLING

• Utformningen av bostadsgårdar samordnas med utformningen av lokalgata och parkeringslösningen så att gröna
kopplingar mellan gård och natur stärks.
• Bebyggelsen följer topografin och markens sluttning tas till
vara. Höga stödmurar förekommer ej.
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KVARTER
MOBILITETSCENTER

I Sätra planeras för tre mobilitetscenter. De är placerade nära infarter till området i anslutning till centrala publika platser, lokal
service och kollektivtrafik. Samtliga har ett liknande upplägg med ett antal givna komponenter som delvis varier beroende på
läget i staden. Byggnaderna skall utformas med stor omsorg och kommer att bli märkesbyggnader för stadsdelen och centrala
i byggandet av Sätras identitet.

MOBILA FUNKTIONER

Varje center erbjuder parkering för privata bilar, laddningsstationer och bilpool. Cykelparkering anordnas lättillgängligt från
busshållplats inklusive laddning för cyklar och minder elfordon.

SPECIFIKA FUNKTIONER

Varje Mobilitetscenter har en större lokal eller specifik funktion. Det kan tillexempel vara ett större växthus för en privat
entreprenör tillsammans med möjlighet till café eller restaurang, det kan vara en större livsmedelsbutik eller en lokal för
delningsekonomi

AKTIVA BOTTENVÅNING

Minst en sida av Mobilitetscentret har en aktiv fasad med publika funktioner placerade mot en viktig gata eller platsbildning. Hela bottenvåningen har en större takhöjd för att möjliggöra lokaler. Huvudfunktionen i bottenvåningen varierar och
kompletteras med lokal service som tillexempel pakethantering, verkstäder och plats för delningsekonomi.

AKTIVA TAK

Tak kan ändvänds för tex solpaneler, odling eller sport.
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