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1. ÖVERGRIPANDE IDÉER



ÖVERGRIPANDE IDÉER

Bygg en utescen
på torget!

Bättre flöde 
till centrum!

Bygg en 
variation av 

hus!

Fler vägar 
mot centrum 
som är svårt 

att hitta
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Utdrag ur medborgarförslag emottagna under arbetet med planprogrammet

DOKUMENTETS STATUS

Detta gestaltningsprogram är en sammanfattning av de gestaltningsprinciper 
som utformats under arbetet med detaljplanen DP 1824, del av Bäckby cen-
trum. Dokumentets syfte är att ge gestaltningsriktlinjer för de byggaktörer som 
kommer att uppföra bebyggelsen i området, samt för de projekteringar av 
gator, torg och parker som följer. Gestaltningsprogrammet kommer att finnas 
med som stöd i bygglovsskedet för att säkerställa att de visioner som finns 
för projektet följer med hela vägen från möten och workshops till det byggda 
resultatet. 

Målet att skapa ett hållbart och tryggt centrum på Bäckby bör genomsyra ge-
staltningsbesluten på alla nivåer på samma sätt som det har styrt utvecklingen 
av stadsbyggnadsprinciperna och stadsstrukturen. Detta dokument fokuserar 
därför särskilt på de gestaltningsfrågor som rör trygghet och socialt hållbar 
stadsbyggnad.

Dokumentet har upprättats av FOJAB arkitekter på uppdrag av Västerås Stad, 
i samarbete med staden och med byggaktörerna för de respektive bostads-
kvarteren samt med deras arkitekter. Upphovsperson till bilder, foton och 
illustrationer i dokumentet är FOJAB arktiekter om inget annat anges.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Detaljplaneringen av den södra delen av Bäckby centrum bygger vidare på 
översiktsplanens riktlinjer samt Planprogrammet för Bäckby och har sin ut-
gångspunkt i Visionen för Bäckbysatsningen om Den trygga och stolta stads-
delen.

”Bäckby ska vara ett tryggt bostadsområde som inkluderar alla boende och 
verksamma. Bäckby skall präglas av mångfald och framtidstro där kulturen 
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Översiktsplanen samt Planprogram för Bäckby, pp 31, antaget den 6 mars 2014

såväl som småföretagandet är levande. Området inbjuder till nyfikenhet och 
engagemang från såväl de boende och verksamma som för Västeråsarna 
i övrigt. Arbetet ska ha fokus på Västerås stads målbild 2026, staden utan 
gränser”. Från Planprogram för Bäckby, pp 31,

En viktig del i arbetet med planprogrammet för Bäckby var att involvera boen-
de och verksamma inom stadsdelen. Det är tankar och idéer som kom fram i 
den dialogen som låg till grund för de förslag till åtgärder som presenterades i 
planprogrammet. Dessa tankar och idéer har sedan tagits om hand och givits 
fysisk form under detaljplaneringen av Bäckby centrums södra delar.

PROJEKTIDÉ OCH KONCEPT

Gestaltningsprogrammet utgår från de slutsatser som dras i Planprogram för 
Bäckby, där den trygga staden står i fokus med trivsamma och aktiva stads-
rum och mötesplatser.

Den föreslagna bebyggelsestrukturen baseras på kvartersstadens principer 
med tydliga gaturum, hus i gatuliv med entréer mot gata och en privat  
bostadsgård. Stadsliv och flöden koncentreras till gator och platser som är 
rumsligt väldefinierade samtidigt som en uppbruten bebyggelsestruktur ger 
inblickar mot lummiga bostadsgårdar på ett manér som känns igen i Bäckby. 
Bebyggelsen ansluter till omgivande bostadsområden med stadsradhus i en 
lägre skala. I de mest centrala delarna uppförs flerbostadshus i en högre skala 
med verksamheter i bottenvåningarna.

Välljärnsgatan och Smältverksgatan kopplas ihop med en ny diagonal sträck-
ning, Bäckby Torggata, och tydliggörs som Bäckbys huvudgata och kollektiv-
trafikstråk. Gatans nya sträckning möjliggör trafik med BRT-system och på sikt 
spårväg genom att skarpa kurvor undviks. Det nordsydliga grönstråket genom 
Bäckby behålls och utvecklas till ett rikt programmerat torg- och parkstråk 
flankerat av bostäder och verksamhetslokaler. Där huvudgatan korsar park-
stråket placeras ett torg med kollektivtrafikhållplats och en livsmedelsbutik 
som huvudsakliga målpunkter.



2.



2. GATOR OCH PLATSER

Visionsbild från det centrala torget där huvud-
gatan korsar parkstråket. Hit förläggs merparten 
av den kommersiella servicen i bottenvåningar-

na.



ÖVERGRIPANDE MÅL MED GESTALTNINGEN AV MELLANRUMMEN

Under planprogrammets medborgardialog påpekade flera personer att de 
centrala delarna av Bäckby behöver bli mer orienterbara så att det blir enkelt 
och trevligt att röra sig till, från och inom centrala Bäckby till fots. Gatustruktu-
ren är därför finmaskig i förslaget, med mindre kvartersstorlekar och tätt mellan 
korsningspunkter, något som ökar både upplevd och faktisk närhet samt 
uppmuntrar till rörelser till fots. 

Placeringen av byggnader föreslås ske på ett sådant sätt att de får en tydlig 
publik sida mot det offentliga rummet och en tydlig privat sida vänd mot ett 
inramat gårdsrum. På så sätt skapas en rumsligt läsbar skillnad mellan publik 
och privat mark. Den publika marken laddas med funktioner och entréer som 
uppmuntrar till såväl rörelse till fots som vistelse i stadsrummen, medan den 
privata gården mer blir en plats för kontemplation och småskalig lek. Därige-
nom läggs grunden för en fysisk struktur som stödjer trygghet, dels genom att 
uppmuntra till liv och rörelse på publika platser och längs gatorna dit männ-
iskors rörelser är koncentrerade, dels för att de boende har uppsikt över både 
gata och gård från sina lägenheter. 

Gestaltningen av gaturummet ska stödja den fysiska strukturens kvaliteter 
genom en omsorg i planering, programmering och utformning av gator och 
platser. Trädplanteringar mjukar upp gaturummet och ger skugga. Mark- 

Upphöjda uteplatser.

Lummiga gårdar, rum för vistelse och lek.
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Parkering på trädklädda lokalgator.Aktiva bottenvåningar.

Hård och mjuk gestaltning av allmän plats. Sammanhängande stråk med stark identitet. 
Foto: Forgemind Archimedia



beläggningen planeras efter principen att de ädlaste materialen företrädesvis 
placeras där människor rör sig och inte där motorfordonen befinner sig.  
Möblering, armaturer och annan utrustning i gaturummet ges en enhetlighet 
och görs gärna identitetsskapande, kanske med en accentfärg.

Planområdet domineras idag av större markparkeringsytor som upplevs 
otrygga när de måste korsas för att nå funktionerna i centrum. Samtidigt 
bedöms bilparkering i garage under denna del av centrala kvarteren inte vara 
ekonomiskt genomförbart. En av grundiéerna i planen för Bäckby har varit att 
kunna lösa markparkering för bil i gata på ett sätt som upplevs tryggt och som 
inte leder till för stora och svåröverblickbara stadsrum. Parkering i gata sprider 
ut bilarna jämnt över stadsdelen vilket gör att större markparkeringsytor kan 
undvikas. Parkering integrerat i gatumiljön gör att bilarna parkeras inom synhåll 
för boende längs gatan vilket både gör det tryggt att parkera och att röra sig 
till fots genom stadsdelen. Parkering i gata gör dessutom att angöring till bo-
städerna kan kombineras med parkeringsfunktionen vilket också minskar den 
sammanlagda mängden hårdgjorda ytor. 

Det centrala parkstråket genom Bäckby centrum gestaltas så att det upp-
muntrar till vistelse. Detta genom att goda solvärden tas tillvara, att rikligt med 
sittmöjligheter anordnas samt att programmeringen av parkstråket blir rik på 
målpunkter och aktiviteter. På så vis läggs den fysiska grunden för trygga och 
välkomnande offentliga rum, självklara mötesplatser för både invånare och 
besökare i Bäckby.
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Visionsbild av huvudgatan blickandes norrut mot torget och Bäckby Centrum. Gatan gestaltas som en trädkantad stadsgata med hus 
i gatuliv. Entréer till bostadshusen vänds mot gatan och lokaler för kommersiell service och bostadskomplement gestaltas båda med 
skyltfönster som möjliggör utbyte mellan bottenvåning och förbipasserande.



12 DP 1824 DEL AV BÄCKBY CENTRUM • GESTALTNINGSPROGRAM • VÄSTERÅS STAD

Det linjära torg- och parkstråk som löper i nord-sydlig riktning genom Bäckby 
centrum är en del av ett cirka två kilometer långt parkrum, rikt på rekreation 
och naturupplevelser. Genom Bäckby centrum ges stråket karaktären av ett 
grönt torg- och parkrum med ömsom hård, ömsom mjuk markbeläggning och 
med ett stort utbud funktioner och målpunkter. Syftet är att uppmuntra bäck-
bybor och besökare i alla åldrar till vistelse, rekreation och samvaro.

Aktivitetsstråket gestaltas med ett sammanhängande golv i form av en platt-
lagd markbeläggning som håller samman hela stråket och ger det en rumslig 
identitet. En slinga i avvikande färg och/eller material binder samman de olika 
platserna längs stråket och tydliggör rörelsen och kopplingen mellan de två 
rekreationsområdena norr och söder om centrum. Längs slingan förläggs en 
serie park- och torgrum med olika funktioner och karaktär. 

Särskild vikt bör läggas vid planeringen av innehållet i parkstråket så att de 
platser längs stråket som idag upplevs som otrygga ges innehåll som kan 
fungera som attraktiva målpunkter och befolkas. Befintlig vegetation och träd 
som bildar otrygga platser bör rensas och gallras. Planeringen av belysningen 
i stråket bör ges särskild omtanke. Ingen specifik lekplats planeras i parkstrå-
ket då dessa finns på andra platser i anslutning till centrum. Istället föreslås 
möblering och utrustning vara ”lekbar” för personer i alla åldrar och uppmuntra 
till vistelse och rekreation.

PARKSTRÅKET

Vattenspel Gradient hårdgjort-mjukt Visionsbild över planerade aktivitetsplatsen söder om centrum

Lek- och sittelement.Blomstertak.Multifunktionell lek och skulptur. 
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SÖDRA PARKEN 
Koppling till större 
rekreationsområden 
söder om centrum

NORRA PARKEN 
Koppling till större re-
kreationsområden norr 
om centrum

GRÖNA ENTRÉRUMMET
Träd och fågelkvitter, sittplatser, supergunga, 
konstgräsytor för solning, picknick, spel som 
schack och backgammon. 

SCENEN 
Ett inbjudande rum att se och synas med ljud och ljus, 
dans, wifi-spot och häng. Sittmöjlighet i solläge. (Vårdträd). 
Rumskapande belysning som en stjärnhimmel.

LEKSKULPTUR 

UTEGYM 

KLÄTTERLEK 

PERENNPARKEN 
Plantering med perenner med olika färg och 
form för årets alla delar. Plats för  
kontemplation.

VATTENSPELET 
Spring- och plasklek för små och stora 
barn av typ vattensprut ur mark. 

MITTPUNKTEN  
Huvudgata och kollektivtrafik, lokaler för han-
del, service och plats för uteserveringar och 
icke-kommersiell sittyta. Planteringar.

TORGET  
Öppen yta med vattenspel, sittplatser, lek 
och rumsskapande belysning.

UTEGYM 
Plats för rörelse och träning i 
en livfull miljö.

AKTIVITETSPLATSEN  
Skatespot, basket, parkour, 
boule, evenemang, fotboll, 
omklädning, läktarlandskap.
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Huvudgatan är den huvudsakliga angöringsvägen till Bäckby Centrum. En 
förutsättning för planeringen av stadsdelen har varit att gatans sträckning och 
utformning anpassas för busstrafik i BRT-format. För att hålla nere gatusektio-
nens bredd samt ge hög framkomlighet för buss förses gatan inte med kants-
tensparkering. Gatan utformas som en stadsgata med gångbanor på ömse 
sidor, separat cykelbana och trädrad. Huvudgatan är en kommunal gata. 

Cykel- och gångbanorna är separerade från körbanan med hjälp av kantsten 
med höjdskillnad samt en buffertzon/möbleringszon/trädrad. Gatans bredd 
hålls nere trots dess status som huvudgata, cirka 22 meter. Detta för att främ-
ja kontakten mellan de motstående fasaderna samt erbjuda trygghet genom 
“ögon på gatan”. Genom att också förse gatan med täta korsningsmöjligheter 
bryts eventuella barriäreffekter ytterligare.

Vid hållplatslägena föreslås en breddning av gatan till cirka 25 meter för att ge 
god plats för en kollektivtrafikhållplats med klimatskyddad kur (se sektion på 
sid 16). Hållplatsläget utformas så att det upplevs som en del av torgytan med 
sammanhängande markbeläggning och enbart subtila höjdskillnader. Cykel-
banan dras på sådant sätt att konflikter undviks mellan gående och cyklister 
vid hållplatsläget. Subtila skillnader i markbeläggningen markerar cykelbanans 
sträckning medan den läses som en del av torgytan.

Bebyggelsen längs huvudgatan dras tillbaka 1,4-2,5 meter från fastighets-
gräns enligt gatusektionerna. Där gatusektionens bredd behöver hållas nere 
utförs förgårdsmarken 1,4 meter bred och förses med samma markbe-
läggning som gångbanan. Detta gäller söder om hållplatsläget längs den 
sträckning av gatan där bebyggelse uppförs på båda sidor av gatan. Där 
huvudgatan bara har bebyggelse på ena sidan gatan (se sektion på sid 17) 
tillåts förgårdsmarken bli upp till 2,5 meter bred och kan förses med privata 
uteplatser till bottenvåningens lägenheter. (Se specifikt om bottenvåningarnas 
utformning på sid 27.)

HUVUDGATA

Där huvudgatan möter parkstråket föreslås en shared-spacelösning med prioritet för gående längs parkstråket. (t.v.) Foto: Fietsberaad. 
BRT-system med hög standard på hållplatsmiljön ger en “spårvagn på gummihjul”. Exempel från Metz (t.h.) Foto: Google



Huvudgata, principutformning sektion och plan, skala 1:200. 
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HUVUDGATA
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Den breda kvartersgatans föreslagna utformning erbjuder plats för yteffektiv 
boendeparkering samtidigt som den fungerar som angöringsgata för bostads-
kvarteren. Parkeringsplatser för bil finns här i två varianter, dels som kantstens- 
parkering längs gatans sidor och dels som snedställda platser i mitten av 
gatan. Det breda gaturummets relativt stora skala föreslås brytas ner av fyra 
rader trädplanteringar. Belysning på ömse sidor samt i mittremsan gör att inga 
delar av gatan blir mörka och otrygga. För denna gata föreslås privat huvud-
mannaskap. 

Gatan föreslås gestaltas så grön som funktionerna tillåter med trädplante-
ringar och armerat gräs på parkeringytorna. Trädplanteringar mellan bilarna 
i parkeringsytan i mitten bryter ner det breda gaturummet och mjukar upp 
parkeringsytan. Ytor för besöks- och boendeparkering för cykel finns mellan 
trädraderna. Körbanan är åtskild från gångbanorna och parkeringsytan i mitten 
genom en kanststen med höjdskillnad. Körbanans markbeläggning är asfalt 
medan gångbanor plattläggs.

Gatusektionen är jämförelsevis bred vilket gör förgårdsmark mindre lämplig då 
avståndet mellan fasaderna längs gatan riskerar att bli för brett med trygghets-
problem som följd. Bebyggelsen placeras därför i gatuliv mot en 2,5 meter 
bred gångbana. Undantag görs för de lägen där gatan inte är flankerad av 
fasader i gatuliv på ömse sidor av gatan. I sådana fall medges förgårdsmark 
med högst 2,5 meters djup.

BRED KVARTERSGATA
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Yteffektiv parkering i mitten av gata med relativt smal sektion. 
Snedställd bilparkering, cykelparkering och trädplateringar. 
Exempel från IJ Burg, Amsterdam. Foto: Google

Trädplanteringar skapar ett lummigt 
“tak” över snedställd parkering. 
Exempel från Farsta, Stockholm.

Parkering på armerat gräs mjukar 
upp större hårdgjorda ytor samt filtre-
rar och fördröjer dagvatten. Exempel 
från Linköping. Foto: Kim Hultén



BRED KVARTERSGATA

Orienteringskarta Bäckby cen-
trum med bred kvartersgata 
markerad.
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De smala kvartersgatorna med trädplanteringar blir en del av kvarterets var-
dagsrum och bör upplevas intima, som kontrast till de större stadsrum och 
bredare gator som finns runt omkring. Längs de smala kvartersgatorna möjlig-
görs förgårdsmark om upp till 2,5 meter. Förgårdsmarken kan utformas med 
en entréplats till bostadshusen, som privata uteplatser till bottenvåningens bo-
städer i flerbostadshus eller som en förträdgård till radhusen. Bottenvåningens 
bostäder och uteplatser på förgårdsmarken tillåts uppföras i nivå med gatan. 
Gränsen mellan gata och uteplats/förträdgård ska i sådana fall markeras med 
lägre mur, häck eller staket, dock högst 1,20 meter. (Läs mer om förgårds-
mark på sid 27)

Lokalgatans gestaltning betonar fotgängarnas företräde genom att den är be-
lagd med betongsten i en och samma nivå. På så sätt uppmuntras bilister att 
köra långsamt och lämna företräde åt gående. Gatan förses med kantstens- 
parkering och trädrader på ömse sidor. Trädgroparnas storlek kompenserar 
de svåra livbetingelserna för träd som råder i området. Markbeläggningen på 
kantstensparkeringen föreslås vara filtrerande, här redovisat som armerat gräs. 
Föreslagna armaturer är låga och mer av ”parkkaraktär” än övrig gatubelysning 
i området för att understryka den intima skalan i det smalare gaturummet. För 
denna gata föreslås privat huvudmannaskap med undantag för den nord-syd-
liga gatan som avgränsar planområdet åt öster.

SMAL KVARTERSGATA
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Betongstensbelagd kvartersgata med kantstensparkering och träd. 
Exempel från Borneo Sporenburg, Amsterdam. Foto: Google

Gående har företräde i korsning mellan lokalgata och huvudgata.
Exempel från Hammarby sjöstad, Stockholm. Foto: Google



SMAL KVARTERSGATA
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3.



Visionsbild från sydost.

3. BOSTADSKVARTEREN



ÖVERGRIPANDE MÅL MED GESTALTNINGEN AV BOSTADSHUSEN

Planstrukturen bygger på kvartersstadens principer med ett rutnät av gator 
som delar in området i kvarter. Rutnätsstadens orienterbarhet och förmåga 
att koncentrera människors rörelser under uppsikt från bostadshusen ger 
förutsättningar för attraktiva och trygga miljöer. I kvarteren uppförs bostadshus 
som förläggs i anslutning till gatulivet med entréer mot gatan. På så sätt bildas 
ett tydligt, publikt gaturum och bebyggelsen bildar en ram runt en skyddad 
bostadsgård. Bostadsentréer vänds mot gatan, dock kan tillgänglig entré till 
bostadshusen vändas mot gård om avstånd till angöring med bil blir högst 25 
meter. I bottenvåningen förläggs utåtriktade verksamheter, bostadskomple-
ment samt bostäder.

Bebyggelsen uppförs inte helt sluten mot gatan runt hela kvarteret utan de en-
skilda huskropparna tydliggörs och öppningar sparas ut mellan husen på ett 
informellt sätt som känns igen i Bäckbys uppbrutna struktur. Inblickar erbjuds 
mot gårdarna liksom solinstrålning mot fasader och gårdsrum. Bebyggelsen 
följer en innerstadsskala där merparten av kvartershusen har 4-5 våningar. 
Byggnaderna i korsningen mellan huvudgatan och parkstråket ges en något 
högre skala för att bättre ta upp stadsrummets vida skala. Mot befintlig, intillig-
gande och mer småskalig bostadsbebyggelse öster och väster om planom-
rådet trappas bebyggelsen ner till en två- till trevåningsskala med inslag av 
stadsradhus.

BOSTADSKVARTER
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Variation trapphusvis i volym eller fasadmaterial/färg. Exempel på en nedbrytning av skala i folkhemsepokens arkitektur genom variation 
i fasadliv och fasadkulör. Varma fasadtoner. Exempel från Skallberget, Västerås. (t.v.) Foto: Bostads AB Mimer. Exempel på trapphusvis 
variation i putskulör, upphöjd första bostadsvåning, bostadsentréer mot gata med en lokal. Exempel från Årstavägen i Stockholm.



VOLYMETRI, MATERIAL OCH FÄRGSÄTTNING

De enskilda huskropparna inom kvarteren görs tydligt avläsbara trapphusvis 
även i de fall de är ihopbyggda. Målet med variationen är att undvika att hela 
kvarter utförs med samma fasaduttryck, kulör eller fönstersättning. Istället 
bryts bebyggelsens skala ner och ges en ”gräng” som känns igen från den 
traditionella kvarterstadens fastighetsindelning. Detta görs exempelvis genom 
att öppningar lämnas mellan huskropparna där också inblickar erbjuds mot de 
privata bostadsgårdarna. Där huskropparna är ihopbyggda görs de enskilda 
husvolymerna tydligt avläsbara trapphusvis genom variationer i fasad. Dessa 
variationer kan vara en eller flera av följande: 

• Åtskillnad genom variation i fasadmaterial.
• Åtskillnad genom variation i fasadkulör.
• Åtskillnad genom mindre förskjutningar i fasadliv.
• Åtskillnad genom variation i fönstersättningar/förekomst av balkong.
• Åtskillnad genom variation i utformningen av takfot/takform.

Genom att variera arkitekturen på ett eller flera av ovan sätt skapas hanterbara 
fasadlängder och en arkitektur som är mer upplevelserik vid en promenad 
längs stadsdelens gator. Genom exempelvis mindre livförskjutningar mellan 
de sammanbyggda husvolymerna om upp till 0,5m skapas en uppdelning av 
volymerna längs gatan. Balkonger ger liv och mänsklig närvaro åt fasaderna 
och tillåts därför mot gata. Utanpåliggande balkonger tillåts mot kvartersga-
tor likväl som mot allmän platsmark, dock som lägs med 3,5 meter fritt över 
marknivån. Balkonger tillåts utföras med bullerskydd där det är nödvändigt. 
Olika fönstersättningar på två sammanbyggda huskroppar samt förekomst 
eller icke av balkong ger åtskillnad och variation. Utformningen av takfot samt 
skillnader i takform skapar en spännande siluett på håll.
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Variation trapphusvis i volym eller fasadmaterial/färg. Exempel på färgpalett från olika epoker. Exempel på radhus med individualla 
fasadfärger. Exempel från Kärrtorp, Stockholm. Arkitekt: A1 (t.v.) Foto: Holger Ellgaard. Exempel på varma färgtoner taget från Västerås 
innerstad. (t.h.) Foto: Google



träfasader

hårda material så 
som puts eller 
betong

engelskt rött

grön umbra

vitt

obehandlat vittfalurött

umbragul ockra

gul

Samt brytningar av ovanstående kulörer

Fasadmaterialen kan med fördel variera inom varje kvarter där tunga material 
som tegel, puts eller betong kan blandas med ett lättare uttryck i arkitekturen, 
i exempelvis trä. Kulörerna tar sin ursprung i innerstadens puts- och tegelar-
kitektur med en färgskala bestående av företrädesvis varma kulörer, ockror, 
umbror eller varma grå kulörer samt varma tegelröda nyanser.

Här föreslås ett antal fasadkulörer i varma toner för Bäckby. Paletten känns 
igen från småskalig träbebyggelse i äldre stadskärnor och i stenstadens fler-
bostadshus från före modernismen. Även efterkrigstidens folkhemsarkitektur 
tog upp kulörer från denna färgpalett och kombinerade dem med tidstypiska 
färger. Utöver de här föreslagna kulörerna kan brytningar och kombinationer av 
närliggande kulörer vara möjlig så länge en harmonisk helhet och en i allmän-
het varm färgskala uppnås. Kulörer från ”naturliga” material så som exempelvis 
trä, rött tegel eller natursten och betong är också möjliga, gärna i kombination 
med mer kulörta fasader.

26 DP 1824 DEL AV BÄCKBY CENTRUM • GESTALTNINGSPROGRAM • VÄSTERÅS STAD



BOTTENVÅNINGAR

Bostadshusens huvudentréer och dörrar till trapphus mot gata ska utföras 
med glas som möjliggör både insyn och utblickar och på så sätt bidrar till en 
trygg gata. Entréer ska, där det är möjligt, vara genomgående så att man som 
boende kan nå både gata och bostadsgård utan att gå via gatan.Tillgäng-
lighet till bostadskomplement så som tvättstugor och förråd får inte lösas 
enbart via gatan utan måste även kunna anordnas på kvartersmark. Lokaler 
för utåtriktade verksamheter ska utformas med skyltfönster och entréer mot 
gatan. Bostadskomplement i bottenvåningen som exempelvis tvättstugor, 
cykelrum, eller gemensamhetslokaler ska även de utföras med fönster och 
entréer mot gatan och där det är möjligt likt de kommersiella lokalerna, det vill 
säga med skyltfönster. De bör även utformas på så sätt att en framtida kon-
vertering till kommersiella/utåtriktade lokaler inte omöjliggörs.

Där bostäder förläggs i bottenvåning mot huvudgatan eller parkstråket ska 
första bostadsplanet vara upphöjt minst 0,4 meter från gatan. Mot smala lo-
kalgator tillåts däremot bostäder i marknivå mot gata. Då bostäder läggs i nivå 
med gata bör de utformas så att markplanets speciella läge tas tillvara, exem-
pelvis med egna entréer och/eller uteplatser. Huslivet ska i de fall uteplatser 
anordnas mot gatan alltid dras tillbaka från gatulivet, dock högst 2,5 meter. 
Mot huvudgatan tillåts inte uteplatser för bottenvåningens lägenheter utom i 
de fall huvudgatan enbart har bebyggelse på ena sidan av gatan. I sådana fall 
tillåts uteplatser mot gata om bottenvåningens lägenheter och uteplatser är 
upphöjda minst 0,4 meter från gatans nivå. Husliv dras då tillbaka från gatuli-
vet, dock högst 2,5 meter.
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Huvudgata i standardutförande.1,5 m förgårdsmark/möblerings- 
zon gestaltad som del av gaturummet. Glasad lokal med entré.

Enkelsidig huvudgata med möjlighet att anordna privata uteplatser 
tydligt avskilda från gatan genom upphöjning och planteringar.



BOSTADSGÅRDAR

ÖVERGRIPANDE MÅL MED GESTALTNINGEN AV BOSTADSGÅRDAR

Bostadsgårdarna ges en omsorgsfull utformning med grönska och höga 
vistelsevärden. Gårdarna ska upplevas privata och som tydligt tillhörande de 
boende, samt erbjuda kontemplation i kontrast till omgivningens offentliga och 
mer hårdgjorda miljöer. Gårdarna ska planeras så att planteringar inte skapar 
skymda och otrygga delar av gården utom synhåll från bostäderna. Belysning 
ska finnas så att gården upplevs trygg även under dygnets mörka timmar. 
Materialen ska upplevas gedigna och bör väljas med omsorg. Gångstråk 
plattsätts och gräsytor för aktivitet och lek ska finnas. 

Bostadsgårdar som inte är underbyggda eller anlagda på gårdsbjälklag bör 
utformas lummiga med trädplanteringar. En del kvarter får upphöjda gårdar 
för att möjliggöra större lokaler för service i gatuplan. Bostadsgården förläggs 
då en till två våningar ovanför gatuplan och nås via bostadshusens trapphus 
samt eventuellt även med trappa upp från gatan. Upphöjda gårdar medger 
inte plantering av större träd men bör ges tillräckliga planteringsdjup för att 
möjliggöra plantering av buskar och perenner och kan planeras med blom-
mande växter och gräsytor.

PRIVAT OCH PUBLIKT

Bebyggelsens placering i anslutning till gatan gör att bostadsgårdarna ramas 
in rumsligt och får en mer privat karaktär. Öppningar mellan huskropparna 
medger samtidigt in- och utblickar mellan bostadsgårdarna och gatan. Grän-
sen mellan privat och publikt ska markeras tydligt även i öppningarna mellan 
husvolymerna. Den upplevda gränsen mellan gården och gatan dras i hu-
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Möte mellan gata och upphöjd bostadsgård. 0,6 meter hög mur 
och sammanlagt 1,2 meter inklusive eventuell häck är tillåtet.

Möte mellan gata och bostadsgård i nivå. Här kan offentligt och 
privat rum avgränsas med hjälp av exempelvis staket i smidesjärn.



vudsak i husliv, tillbakadragen från gatan. Där gränsen mellan gård och gata 
inte är bebyggd ska förgårdsmarken gestaltas i samma nivå och med samma 
markbehandling som förgårdsmarken framför byggnaderna.

I de fall gränsen mellan privat och publik mark inte utgörs av en huskropp, 
ska gränsen ändå tydligt markeras. Detta kan exempelvis göras genom att 
gården är upphöjd minst 0,4 meter från gatan och att höjdskillnaden även 
kompletteras med en lägre mur, ett staket eller en häck om som högst 1,35 
meter. Trappor och ramper från gatans nivå tar upp höjdskillnaden och kan 
utformas som tydliga entréer till bostadsgårdarna. I de lägen bostadsgården 
ligger i samma nivå som gatan markeras gränsen med en häck, en mur eller 
ett staket. Höjden på häckar, staket eller murar får dock inte överstiga 1,35 
m över gatunivå då den visuella kontakten mellan gården och gatan måste 
upprätthållas.

KOMPLEMENTBYGGNADER PÅ BOSTADSGÅRDAR

Bostadskomplement förläggs företrädesvis i bostadshusens bottenvåning. 
Mindre komplementbyggnader innehållande exempelvis cykelgarage eller 
växthus medges i begränsad omfattning på bostadsgårdar. Dessa uppförs 
i lätta material och kan med fördel placeras i öppningarna mellan bostads-
husen längs gatan. Eventuella byggnader på gården ska inte påverka går-
dens användbarhet negativt eller skapa otrygga passager eller baksidor utan 
uppsikt från bostäderna. Komplementbyggnader får heller inte placeras så att 
de skuggar gården under större delen av dagen. De måste göras trygga och 
tillgängliga, exempelvis som lätta träkonstruktioner med fasad i genomsiktligt 
träraster som avslöjar eventuella cykeltjuvar samtidigt som huset lyser som en 
lykta i mörket.
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Exempel på komplementbyggnader med cykelgarage uppförda med 
lätt konstruktion och med fasad i träsraster som ger inblickar och 
trygghet. Exempel från Rosendal, Uppsala. Arkitekt: Utopia.

Förskola i bottenvåningen på ett flerbostadshus. Exempel på 
lekfull fönstersättning där bottenvåningens funktioner annon-
seras mot gata. Möjlig även för cykelgarage, tvättstugor och 
samlingslokal. Foto: Stockholms Stad



PRESENTATION AV BYGGAKTÖRERNAS PROJEKT

Här följer en övergripande presentation av gestaltningsidéerna för respektive 
kvarter, där tanken är att tydliggöra och säkerställa en gemensam samsyn 
kring grundläggande utformningsprinciper. Avsnittet slår inte fast en exakt 
utformning, utan visar vilken typ av principiella gestaltningselement man avser 
använda sig av för att uppnå de mål som uttrycks i gestaltningsprogrammet.

KVARTER 1 OCH 2:1 -  BOSTADS AB MIMER, ARCHUS ARKITEKTUR

De två kvarteren står på var sida om huvudgatan och utmärker sig med sam-
manhållna förhöjda sockelvåningar. Sockelvåningarna utförs i tungt material 
exempelvis tegel eller matrisgjuten betong. Sockelvåningarna bryts upp av 
glaspartier vid butikslägena och vid entréer och skapar därmed ett varierat 
uttryck i markplan som kopplar byggnadens insida till de omkringliggande 
torgytorna. Sockelvåningen kan med fördel få en konstnärlig utsmyckning på 
valda delar.

BYGGAKTÖRERNAS PROJEKT

Betong med olika slags behandling (överst till vänster samt nederst till vänster). Kombinationer av material (överst i mitten samt överst 
till höger). Tegel i uttrycksfulla kombinationer (nederst i mitten samt nederst till höger).
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KVARTER 2:2 OCH 5 - BOKLOK, KOD ARKITEKTER

I Bäckby föreslås flerbostadshus i fyra våningar. I vissa fall ligger loftgångarna 
mot gård, i andra fall mot gata. Då loftgång ligger mot gata bildar en låg mur i 
fastighetsgräns en tydlig gräns mellan loftgång och allmän trottoar. 

Ovanpå sockelvåningarna placeras punkthus i olika höjder som antingen 
ansluter till sockelvåningens materialitet och uttryck eller helt avviker genom att 
de ges ett lätt och varierat uttryck genom arbeta med skivmaterial som tillsam-
mans med fönster och balkonger samspelar och bidrar till fasadernas grafiska 
uttryck. Kvarterens avsaknad av kvartersmark i gatuplan kompenseras med 
takterrasser ovanpå sockelvåningen och på taken. 

Exempel på lätta, varierade fasader med metall och andra skivmaterial.
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BoKlok flerbostadshus, 3D-visualisering av Glasörten i Malmö. Skifferfasad. Träfasad vid loftgångar. Sadeltak. Genomsiktliga paneler ger 
variation i loftgångsfasaden. Låg mur bildar gräns mellan entrézon och trottoar.



BoKlok flerbostadshus, 3D-visualisering av Glasörten i 
Malmö. Skifferfasad. Träfasad vid balkonger bryter av 
och ger variation. I Bäckby riktas balkongerna i vissa fall 
mot gården likt detta exempel. Uteplatserna är upp- 
höjda 45cm från mark vilket innebär att varje uteplats 
förses med några trappsteg.

BoKlok flerbostadshus, 3D-visualisering av Kaptenen i Visby. Skifferfasad. Trä-
fasad vid balkonger bryter av och ger variation. I Bäckby riktas balkongsidan 
i vissa fall mot gata likt denna bild. Men då med fasadliv endast 2,5m från 
den allmänna trottoaren. Förgårdsmarken som bildas är upphöjd 45cm och 
avslutas med en 60cm hög mur för att markera gränsen mellan privat och 
offentligt. Förgårdsmarken består av uteplatser med trädäck och plantering.
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BoKlok radhus, 3D-visualisering av Trolldruvan i Trosa. BoKlok flerbostadshus, 3D-visualisering av Rönningeåsen i Örebro. Träfasad i 
olika färg och varierande fasadliv. ovan t.v. BoKlok radhus/parhus, 3D-visualisering av Eden i Borlänge.
I Bäckby föreslås träfasader i faluröd kulör som på denna bild men varierande fasadliv och pulpettak istället för sadeltak. ovan i mitten. 
Mörkgrå träfasad med kulörta dörrar. I Bäckby föreslås en mörkgrå fasad på flerbostadshusen, med inslag av obehandlad-trä-kulör. 
Starkare kulörinslag i dörrar återkommer i radhusens faluröda träfasad. ovan t.h.

I Bäckby placeras BoKlok-radhusen oftast vid fastighetsgräns vilket innebär att 
häckar, spaljéer, förrådsbyggnader etc placeras mot gård. Då radhusens ga-
tuentréer är orienterade åt sydväst är radhusen indragna från fastighetsgräns 
för att tillåta uteplatser i soligt väderstreck. Häckar, staket eller mur utgör då en 
fysisk gräns mellan privat uteplats och allmän trottoar.



Flerbostadshus med lägenheter i markplan. Ikano bostad, Västerås.

KVARTER 3 OCH 4 - IKANO BOSTAD, ETTELVA ARKITEKTER

De skilda huskropparna delas in i mindre enheter med kulörbyten och varie-
rande gestaltning. Indelningen som ger en sympatisk skala skapar variation 
runt kvarterets trapphus. Fasader av betong med en god detaljering skapar 
en tydlig stadsmässighet och gedigen känsla till de rena, enkla volymerna. 
Samtidigt som mellanrummen med bostadskomplement och de platser som 
tillskapas ger en variation i gaturummet och tillåter grönska och sociala värden 
att ta plats. En omväxling i taklandskapet och balkongutformningen mellan de 
olika gatorna skapar också en variation som hör staden till.

Huvudgata med lokaler. Markerad sockelvåning och fasad- 
indelning med kulörbyte. Ikano bostad i Ursvik, Sundbyberg.
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