Struktur- och gestaltningsförutsättningar inför markanvisningstävling

Fyrklövern norr om Mälarvägen, Upplands Väsby kommun

Datum: 2020-09-04

Medverkande

Struktur- och gestaltningsförutsättningarna är framtagna i samarbete
mellan Sweco Architects och Upplands Väsby kommun.
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INLEDNING

Struktur och gestaltningsförutsättningar

Upplägg

I dokument Struktur- och gestaltningsförutsättningar
definieras de kvaliteter som är speciellt viktiga och
rumsbildande för den fysiska miljön. Dokumentet kan
beskrivas som ett hjälpmedel för styrning av den yttre
miljöns utformning och ska utgöra ett underlag inför
markanvisningstävlingen samt pågående detaljplanearbete.

Dokumentet är utöver denna inledning uppdelat i tre
delar:

Bakgrund
Upplands Väsby kommun har den 25 mars 2020 fått i
uppdrag att ta fram en detaljplan för Fyrklövern norr
om Mälarvägen. Kommunen fick samtidigt i uppdrag
att genomföra en markanvisningstävling för området
för att uppnå en bebyggelse i klassisk stil. Detta
program har tagits fram som en bilaga till
markanvisningstävlingen för att beskriva kommunens
vision för området. Dokumentet syftar även till
att beskriva den tänkta strukturen samt krav och
planeringsförutsättningar knutna till den fysiska miljön.

Kapitel 2 beskriver området idag. Syftet med kapitlet är
att sätta tävlingsområdet i ett sammanhang. Under denna rubrik beskrivs vilken typ av bebyggelse och gaturum
som angränsar till området samt bebyggelse som kommer att uppföras inom en snar framtid.
Kapitel 3 beskriver områdets struktur med kvartersindelning, skala, gator och parkeringslösningar. Syftet med
kapitalet är att ge en bild av vilka fysiska förutsättningar
som aktörerna behöver ta hänsyn till vid tävlingen.
Kapitel 4 beskriver vad kommunen avser med byggnation
i klassisk stil samt ger en karaktärsbeskrivning av de olika arkitekturstilarna. Syftet med kapitalet är att beskriva
vilken arkitektur kommunen vill uppnå genom markanvisningstävlingen.
Gul markering visar området för detaljplanen Fyrklövern norr
om Mälarvägen.

I den framtagna strukturplanen är kvarters- och
gatustrukturen låst men hur bebyggelsen möter den
befintliga bebyggelsen mot norr, avseende kvarterens
öppenhet/slutenhet, är en fråga för de aktörer som
kommer att tilldelas markanvisning.
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KAPITEL 2
OMRÅDET IDAG
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OM FYRKLÖVERN - ETT STADSUTVECKLINGSPROJEKT

Läget i kommunen

Kort fakta om stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern:

Tävlingsområdet är centralt beläget i Upplands Väsby
kommun, cirka 300 meter från Väsby Centrum och
en kilometer från Upplands Väsby Station. Enligt
kommunens översiktsplan Väsby Stad 2040 ingår
området i den täta stadsbygden som ska präglas av
täthet, variation samt trivsamma och trygga offentliga
miljöer.

•

Stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern
Området kring centrum är en viktig del i det centrala
Upplands Väsby som håller på att utvecklas till en
spännande stadskärna med bostäder, lokaler, service
och mötesplatser. Planeringen av Fyrklövern påbörjades
redan 2008 och ett planprogram finns framtaget för
området från 2012.
Kvartersmarken inom Fyrklövern består hittills av åtta
olika detaljplaner (se sida 8). Den senaste detaljplanen
vann laga kraft under 2019. I projektet Fyrklövern ingår
även ombyggnation av Mälarvägen och Husarvägen
för att ge dessa en mer stadsmässig karaktär och skapa
bättre tillgänglighet för alla trafikslag.

•
•
•
•
•
•

Ca 1600 nya bostäder
(både hyresrätter och bostadsrätter)
13 byggbolag hittills
Tre nya förskolor
En ny stadspark med öppen dagvattenhantering
Ny infrastruktur
Byggstart för bostäder var under 2017
Första inflytt skedde i december 2018

Tävlingsområdet ingår i stadsutvecklingsprojektet
Fyrklövern, etapp 2. Huvudskälet till att området
inte ingick i samma planeringsomgång som resten av
Fyrklövern beror bland annat på att området är mer
komplicerat att exploatera än redan planlagda delar.

Arkadstråket. Gång- och cykelstråk med ny beläggning och
plantering del av utvecklingen av Fyrklövern.

Den nya bebyggelsen inom tävlingsområdet kommer
gestaltningsmässigt inte efterlikna några av de andra
byggnader som uppförts inom projektet Fyrklövern, då
bebyggelsen inom tävlingsområdet ska uppföras i
klassisk stil.
Den nya stadsparken Blå parken.
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OM FYRKLÖVERN - ETT STADSUTVECKLINGSPROJEKT

Bilden visar de olika delplanerna inom stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern.
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TÄVLINGSOMRÅDET - FYRKLÖVERN NORR OM MÄLARVÄGEN

Tävlingsområdet idag
Tävlingsområdet gränsar i söder mot Mälarvägen,
i öster mot ett grönområde intill Husarvägen och i
väster mot Arkadstråket. I norr angränsar området
mot befintlig bostadsbebyggelse. Området består
främst av parkeringsytor i form av markparkering
och garagelängor. Parkeringarna nyttjas av boende i
bostadsrättsföreningarna norr om tävlingsområdet.
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Brf:er vid Kavallerigatan

TÄVLINGSOMRÅDE
Mälarvägen

Kavallerigatan
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Inom området finns även en hundrastgård samt
vegetationsklädda ytor. Längs Kavallerigatan finns en
trädallé som är biotopskyddad och som kommer att tas
bort. Nya träd kommer att planteras längs gatorna inom
området samt utefter Mälarvägen som ersättning för
allén.

Vilundaparken

sa
Hu

Den befintliga parkeringen nås via Kavallerigatan
som går parallellt med Mälarvägen. När Mälarvägen
är färdigutbyggd kommer Kavallerigatan tas bort och
utgöra en del av tävlingsområdet. Kavallerigatans infart
från Husarvägen kommer dock att bibehållas för in- och
utfart till planerat parkeringshus.

Väsby centrum

Norra Ekebo

Ortofoto av centrala Upplands Väsby från 2014 med tävlingsområdet markerat i gult.
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TÄVLINGSOMRÅDET - FYRKLÖVERN NORR OM MÄLARVÄGEN

Bilder från omgivningen

Parkering inom tävlingsområdet.

Allé utefter Kavallerigatan. Kavallerigatan
används idag som tillfällig genomfartsled medan
Mälarvägen byggs om. Gatan kommer sedan att
tas bort.

Gångväg samt vegetation i områdets östra del.

”Porten” in mot bostadsrättsföreningarna norr om
tävlingsområdet.
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ANGRÄNSANDE BEBYGGELSE OCH STRÅK

BRF:er vid Kavallerigatan.
Bostadsbebyggelsen norr om tävlingstomten består av
bostadsrättsföreningarna Glädjen Vilunda,
Kavalleristen 2009 och Brunkebergsgården.
Bebyggelsen utgörs av 32 stycken rätvinkligt placerade
lamellhus i två våningar.

Angränsande bebyggelse och stråk
Tävlingsområdet ligger mitt i ett område som präglas
av både äldre bebyggelse från 70-talet och nyare
bebyggelse med ett mer modernt uttryck. Variationen
vad gäller skala och volym på omkringliggande
bebyggelse är stor, från tvåvåningshus som direkt
angränsar mot tävlingsområdet till högre bebyggelse
om åtta våningar utefter Dragonvägen.
Det finns krav i plan- och bygglagen (PBL) på att ny
bebyggelse ska anpassas till sin omgivning. Av
propositionsuttalanden framgår det att kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden inte ska tolkas som
ett hinder mot ett nyskapande eller att all bebyggelse
måste följa omgivningens mönster. Utgångspunkten
måste vara att den nya bebyggelsen ska tillföra
helhetsbilden positiva värden och inte förvanska
egenskaper som är värda att bevara.
Bebyggelsen inom tävlingsområdet ska uppföras i
klassisk stil vilket kommer att tillföra värden till
platsen som väsbyborna vill ha. Bebyggelsen ska inte
efterlikna eller kopiera karaktärsdrag från omgivande
bebyggelse som präglas av funktionalistiska och
modernistiska drag.

Lamellhus i Brf Glädjen Vilunda

Dragonvägen
Dragonvägen väster om tävlingsområdet kantas av
skivhus i sju och åtta våningar. Byggnaderna uppfördes
under 1960-70 talet och flera av dem har renoverats
under åren 2014-2016.
Arkadstråket
Gång- och cykelstråk genom Fyrklövern som
ansluter till Blå Parken och Väsby Centrum.

Skivhus längs Dragonvägen

Vilundaparken
Vilundaparken är kommunens största idrottsanläggning. Här finns hallar och planer för många olika
sporter och en aktivitetspark för skateboard, kickbike
och spontanidrott.

Pågående projekt
Illustration ny bebyggelse Mälarvägen/Husarvägen

Detaljplan Norra Ekebo
Detaljplanen för Norra Ekebo, antogs i juli 2018.
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ANGRÄNSANDE BEBYGGELSE OCH STRÅK

Stena fastigheter äger marken och byggnation
är planerad till 2021. Detaljplanen medger
bostadsbebyggelse mellan fem till sju våningar
utefter Mälarvägen. Ny bebyggelse närmast befintliga
bostadshus i Ekebo får vara högst fyra våningar. Totalt
inrymmer förslaget ett tillskott om cirka 450 lägenheter.
Mälarvägen och Husarvägen
Mälarvägen är viktig för att hela Väsby ska kunna
fortsätta växa i den takt som är planerad. Ombyggnaden
av Mälarvägen är därför en infrastruktursatsning
som banar väg för såväl Fyrklövern som flera andra
kommunala projekt.
Mälarvägen ska utvecklas till en stadsgata med två körfält
i vardera riktningen för att kunna möta upp den växande
staden. Även Husarvägen kommer att byggas om till en
stadsgata vilket innebär fler övergångsställen, parkering
längs med gatan och mer grönska. På så vis blir såväl
trafik- som gatumiljön bättre.
Ombyggnation av Mälarvägen och Husarvägen
uppskattas pågå till 2022.

Utformning Mälarvägen.
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KAPITEL 3
STRUKTUR OCH VOLYM
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KVARTEREN

Kvartersindelning
Inom detaljplaneområdet är bebyggelsestrukturen
indelad i fyra kvarter. I tre av kvarteren uppförs
bostadsbebyggelse och i det fjärde kvarteret planeras
ett parkeringshus som ersättning för den befintliga
markparkeringen. Se illustrationsplan på sida 15.
Projektet syftar till att tillskapa cirka 300 nya bostäder
där parkering för de nya bostäderna löses i garage
under mark. Utformningen av parkeringsgaraget i
kvarter 4 ingår inte i tävlingen.

Kvartersformer

för gemensam användning. Utöver graden av rumslig
inramning är även upplevelsen av gränser avgörande
för tillhörighet och trygghet. Tydligt avgränsade
gårdar uppfattas i högre grad som gård av boende.
En gård behöver dock inte vara omgärdad av hus för
att vara sluten, utan tydliga gränser kan skapas genom
exempelvis vegetation eller cykelförråd.
Det finns även fördelar med öppnare kvarter. Ett öppet
kvarter upplevs större och ger mer ljus till de boende
och bostadsgårdarna. En dagsljusanalys har tagits fram

för de olika kvarteren för att analysera hur kraven som
ställs i Boverkets byggregler avseende dagsljus påverkas
av öppna respektive slutna kvarter. Genom att sluta
kvarterssidan mot befintlig bebyggelse i norr kommer
en större andel av lägenheterna att få begränsad tillgång
till dagsljus, se sida 16.
Övervägande vad gäller slutenhet/öppenhet i kvarteret
bör utgå ifrån att skapa så goda boendemiljöer som
möjligt med hänsyn till trygghet, dagsljus och buller.

En förutsättning för att klara bullerkraven är att
kvarteren är slutna mot Mälarvägen och delar av
kortsidorna. I övrigt är det upp till förslagslämnaren
att redovisa en fasad som kan vara mer eller mindre
öppen respektive sluten på norra sidan som vetter mot
befintliga bostäder.
Det finns forskning (Eva Minoura, 2019) som visar
att slutna kvarter med kringbyggda gårdar bidar till en
högre känsla av trygghet och tillhörighet, jämfört med
öppnare gårdsstrukturer. Dessa gårdar uppvisar i högre
grad spår av boendeinitiativ i form av planteringar
samt möbler och barnleksaker som lämnas på gården

Illustrationen till vänster visar exempel
på möjliga kvartersformer avseende
slutenhet/öppenhet i fasader som vetter
mot befintlig bebyggelse. Det blå markerar
den del av kvarteret som måste hållas
slutna för att klara bullersituationen.
MÄLARVÄGEN
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IN/UTFART
P-HUS

Kv.1

Kv.2

Kv.3

Kv.4

HUSARVÄGEN

KVARTEREN

IN/UTFART
P-HUS
TORG
GÅNGTUNNEL
BUSSHÅLLPLATS

MÄLARVÄGEN

Illustrationsplan med förslag på utformning av kvarter. Kvarten kan utformas olika vad gäller öppenhet/slutenhet i fasad mot befintlig bebyggelse. Se möjliga kvartersformer sidan 14.
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KVARTEREN

Dagsljusstudie
I en dagsljusstudie mäts mängden dagsljus som når
en byggnads fasad. BAU Arkitekter har analyserat
tillgången till dagsljus utifrån två alternativa
kvartersutformningar. Alternativ 1 innehåller öppna/
halvöppna kvarter mot befintlig bebyggelse i norr och
alternativ 2 innehåller slutna kvarter.

Andelen lägenheter i bottenplan som får svårt att
uppfylla kraven i BBR är dock liten, cirka 1-2 procent
i respektive kvarter. Denna siffra påverkas ej av om
kvarteren är slutna eller inte.

Även solförhållandena på innergårdarna skiljer sig åt i de
olika alternativen då den yta som träffas av direkt solljus
på gården blir mindre om kvarteren sluts.

Alternativ 1

Alternativ 2

Studien visar att det finns skillnaderna i tillgång på
dagsljus för lägenheterna i bottenplan beroende på
om kvarterens sluts eller inte. I alternativet med den
öppnare strukturen får cirka hälften av kvarterens
lägenheter på nedersta våningen god tillgång till
dagsljus medan resterande hälft får begränsad
tillgång. I alternativet med stängd kvartersstruktur
får majoriteten av lägenheterna begränsad tillgång till
dagsljus.
Även när tillgången till dagsljus är begränsad är
det möjligt att klara dagsljuskraven enligt BBR.
För att klara kraven kan man dock behöva anpassa
planlösning, rumsdjup och fönstersättning för att
skapa så bra dagsljusförhållanden som möjligt. Krav
på redovisning av dagsljusförhållanden kommer att
ställas i bygglovsskedet.

Grönt indikerar god tillgång på dagsljus medan blått indikerar begränsad tillgång.
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KVARTEREN

Lägenhetsfördelning
Inom respektive kvarter eftersträvar kommunen en
blandning av lägenhetsstorlekar. Övriga kvarter inom
stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern innehåller en stor
andel enrumslägenheter. I det här projektet behöver
därför en större variation av lägenhetsstorlekar skapas.
Lägenheterna närmast Mälarvägen behöver vara
genomgående för att klara av bullerkraven. Även om
riktvärdena för buller klaras i andra delar av kvarteret
kan lägenheterna behöva utformas genomgående för
att klara brandutrymning och dagsljuskrav. Då visionen
är bebyggelse i klassisk stil kommer loftgångslösningar
inte att accepteras.

Platsbildning och lokal
Lokaler, service och mötesplatser är en viktig del i att
skapa en attraktiv stad. Då Mälarvägen är en central
gata är det angeläget att det finns utrymme för lokaler
i bottenvåningarna för att levandegöra gatan. I den
sydvästra delen av kvarter 1 ska det därf ör finnas
utrymme för en lokal för service/publikt ändamål i
bottenvåning med entré i anslutning till det planerade
torget.

För att möjliggöra en föränderlig struktur ska även
samtliga lägenheter i bottenvåningarna ha en rumshöjd
som gör det möjligt att i framtiden omvandla bostaden
till en verksamhetslokal.
Under marken i det sydvästra hörnet av kvarter 1 finns
befintliga fjärrvärmeledningar. Denna mark kommer
planläggas som allmän platsmark och tillsammans med
ytan mellan bostadshuset och Arkadstråket utformas
som en enhetlig torgyta.

Innergårdar

Kv. 1
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Fyrklövern har en ambition om att vara en grön
stadsdel där bostädernas innergårdar spelar en viktig
roll. Gårdarna ska utformas med mycket grönska vilket
bidrar till en trivsam boendemiljö, gynnar naturvärden
Torgyta i anslutning till Arkadstråket, Mälarvägen med entré
och ekosystemtjänster samt möjliggör fördröjning
till lokal för service/publikt ändamål.
av dagvatten. Detta kan till exempel göras genom att
anlägga raingardens och minimera andelen hårdgjord yta.

Innergårdarna tillåts vara något upphöjda så länge
som bottenvåningarna gestaltningsmässigt fortfarande
har kontakt med gatan. Detta är viktigt för att skapa
förutsättningar för en levande gatumiljö. Vid upphöjda
öppna gårdar ska gårdsrummet vara tillgängligt för
rörelsehindrade från gatan.
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SKALAN

Flygvy hela området
Möjlig utformning av området.
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SKALAN

Skalan

En genomgående princip för bebyggelsen är att skalan
tillåts vara något högre i söder mot Mälarvägen och
lägre i norr mot befintlig tvåvåningsbebyggelse. Då
ansatsen ändå är att skapa harmoniska kvarter, utan
för stor variation avseende takfotshöjd, kommer
bebyggelsen mot Mälarvägen inte tillåtas vara lika hög
som i angränsande projekt (Norra Ekebo).

- Mot befintlig bebyggelse i norr får husen uppföras
med en högsta nockhöjd om 19 meter över mark
räknat från markens medelnivå. Högsta takfotshöjd är
13 meter över mark.
- Mindre avsteg från angivna höjder mot Mälarvägen
kan medges till detaljer som syftar till att förstärka
det arkitektoniska intrycken. Burspråk får till exempel
bryta genom takfoten.

- För att motverka insyn från gatan kan golvet i
bottenvåningarna förläggas en halv meter upp i relation
till marknivån, förutsatt att bottenvåningarna
gestaltningsmässigt fortfarande har kontakt med gatan.
Förhöjd bottenvåning är inget krav men utrymme för
detta har tagits vid satt nockhöjd och takfotshöjd.

INREDD VIND

3M

Samtidigt behöver kommunen ta ställning till en skala
som anses acceptabel utifrån omgivande bebyggelse
och de riktlinjer som finns i kommunens
stadsmässighetsdefinition.

- Mot Mälarvägen får hus uppföras med en högsta
nockhöjd om 22 meter över mark räknat från markens
medelnivå. Högsta takfotshöjd är 16 meter över mark.

kompensation för att dessa lägenheterna får sämre
dagsljusinsläpp jämfört med de övre våningsplanen.

- Samtliga bottenvåningar ska ha en rumshöjd om
minst 2,7 meter. Rumshöjden möjliggör lokaler i
bottenvåningarna vilket skapar en framtida
flexibilitet av husets användning. Att lägenheterna i
bottenplan får en högre rumshöjd kan även ses som

45O

5+1 mot Mälarvägen
Takfotshöjd: 16m
Nockhöjd: 22m
Förhöjd bottenvåning
4+1 mot gård
Takfotshöjd: 13m
Nockhöjd: 19m
Förhöjd bottenvåning

4M

Då syftet med tävlingen är att möjliggöra samtliga
klassiska arkitekturstilar som beskrivs i kapitel 4, är
det svårt att i förväg gå in och styra förutsättningar
avseende höjder.

Acceptabel skala mot befintlig bebyggelse blir således
en utgångspunkt för kvarterens samtliga höjder.
Nedan anges de riktlinjer som kommunen har tagit
ställning till avseende höjder:

NOCKHÖJD
TAKFOTSHÖJD

Syftet med markanvisningstävlingen är att få fram
bebyggelse i klassisk stil. De stilar som dominerade
runt sekelskiftet skiljer sig åt vad gäller utseende och
karaktäristiska drag. Det finns tidstypiska byggnader
med såväl flackare tak som bebyggelse med resligare
tak och en extra våning ovanför takfoten.

Illustration av byggnad med 5+1 våningar. Bottenvåningarna
ska ha en rumshöjd om minst 2,7 meter. Sektionen tar även
höjd för att golvet i bottenvåningarna placeras något högre
än marknivån för att minska insynen från gatan.
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SKALAN

A
Angivna höjder möjliggör som högst bebyggelse
om fem våningar utefter Mälarvägen samt fyra
våningar närmast befintlig bebyggelse. Utöver
angivna våningsantal finns, beroende på val av
takutformning, möjlighet att inreda en extra
vindsvåning.
Det är upp till förslagslämnarna att studera var den
exakta gränsen mellan fyra och fem våningar går.

3

B

B

Möjlig utformning av kvarteren och antal våningar. 5+1= 5 våningar och möjlig inredd vindsvåning.

A
Parkeringshuset

Sektion B-B
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TAKEN

Takutformning

Inredningsbar vind

Hur taket utformas är upp till förslagsställaren att
avgöra utifrån de principer som är karaktäristiska
för de klassiska stilidealen. Taken på bebyggelsen
som uppfördes runt sekelskiftet kan se mycket olika
ut men ett genomgående drag för samtliga stilar är
en relativt jämn höjd på takfot och taknock, vilket
även bör eftersträvas här.
Riktlinjer gällande takutformningen är
följande:

Gåfartsområde

Sektion A-A

• Taken ska utformas i enlighet med något av de
klassiska stilidealen och harmonisera med den
resterande byggnaden.
• De illustrationer som redovisas med ett resligt
tak samt plats för vindsvåning ska inte ses som
styrande. Om en arkitekturstil väljs som
karaktäriseras av ett flackare tak ska inte den fulla
nockhöjden utnyttjas.

Mälarvägen

Rumshöjd minst 2,7 meter samt
möjlighet till förhöjd bottenvåning

Taknock
Takfot
Möjlig utformning av taken.

• Sol och dagsljus på den egna bostadsgården ska
beaktas.
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PARKERING

Parkering

En parkeringsutredning i tidigt skede, där utgångspunkten var 30 procent enrumslägenheter, visar att
varje garage kan rymma:
Kvarter
Kvarter 1
Kvarter 2
Kvarter 3

Husarvägen

Infartsgata 3

Infartsgata 2

Infartsgata 1

Parkeringsnormen för ny bebyggelse ska anordnas i
enlighet med parkeringstalet för Fyrklövern. Totalt
sett för området ska 0,7 platser anordnas per lägenhet,
undantaget enrumslägenheter som har ett p-tal
om 0,5. P-tal för besöksparkering är 0,1 platser per
lägenhet. Cykelparkering ska tillgodoses med två
cykelplatser per lägenhet.

Arkadstråket

Parkering ska rymmas inom den egna fastigheten och
anordnas i garage under bostadskvarteren. Placering
av in- och utfart till parkeringsgaragen för respektive
kvarter har i förväg bestämts för att renodla
trafikmängderna, se illustration till höger.

Mälarvägen

In/utfart garage
Representerar 4 p-platser i Kv. 1-3

Möjlig utformning av nedgrävda parkeringsgarage och parkeringshus.

Antal p-platser för bil
cirka 85
cirka 100
cirka 85
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PARKERING

Parkeringshuset/Mobilitetshuset
I kvarter 4 planeras ett parkeringshus och möjlighet till
mobila tjänster i upp till tre våningar ovan mark.
Parkeringshuset är till för bostadsrättsföreningarnas
behov då deras parkeringsytor försvinner i och med
tilltänkt exploatering.
Parkeringshuset beräknas rymma cirka 300 platser
och placeras i korsningen Husarvägen/Mälarvägen.
Byggnaden utgör då en bullerskärm mot den sidan av
tävlingsområdet som är mest utsatt för störande trafik.
Kvarteret som innefattar parkeringshuset ingår inte
i markanvisningstävlingen. Intentionen från
kommunens sida är att parkeringshuset ändå ska
uppföras i en stil anpassad till de nya bostadskvarterens
gestaltning.
Parkeringshuset kommer att utformas i senare skede.
Möjlig utformning av plan i parkeringshus.
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GATUNÄT

Principer för gatustruktur
Syftet med föreslagen trafikföring är att i möjligaste
mån freda gatorna inom området från genomfartstrafik och leda de huvudsakliga trafikflödena direkt
till Mälarvägen och Husarvägen. Därför har delar av
gatorna inom området enkelriktats.

Mälarvägens omvandling från trafikled till stadsgata
har även varit styrande för gatustrukturen då
placeringen av infarterna från Mälarvägen redan lagts
fast. Infarternas placering och bredd definierar i sin
tur de fyra kvarterens utbredning.

Huvudtrafikflödena till och från området kommer
huvudsakligen från E4:an och trafiken ut från området
kommer således att ske främst från infartsgata 2 eller
via rampen från parkeringshuset till Husarvägen. Det
är enbart vid infartsgata 2 som det är möjligt att göra
en vänstersväng ut på Mälarvägen.

Infartsgata 2

Gåfartsgata

Infartsgata 3

4

Infartsgata 1

Gåfartsgata

Husarvägen

5

Färdriktning gata/utfart
GC-väg

Mälarvägen
Föreslagen trafikföring inom området.
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GATUNÄT

Utformning gator
Infartsgata 1 och 2 utformas som dubbelriktade gator. I
gaturummet finns även plats för gångbanor på båda sidor
av körbanan samt en zon för plantering, belysning och
angöring. Gatorna är tolv meter breda (se illustration till
höger).

Infartsgata 1 och 2

Infartsgata 3 tillåter dubbelriktad trafik från Mälarvägen
till och från parkeringshusets in- och utfart. Norr
om denna del är gatan enkelriktad söderut i syfte att
minimera genomfartstrafiken på gåfartsgatan. Gatan är
tolv meter bred (se illustration till höger).
Gatan mellan den nya bebyggelsen och de befintliga
bostadsrättsföreningarna (nummer 4 i bild på sida 24)
planeras att utformas som ett gåfartsområde, vilket
innebär att all trafik sker på de gåendes villkor. Gatan
kommer att utformas med annan beläggning än asfalt,
förslagsvis någon form av plattsättning. I gaturummet
finns även plats för ett bredare grönstråk. Gatans totala
sektion är nio meter bred (se illustration till höger).
Befintlig gatukoppling från Husarvägen (nummer 5 i bild
på sida 24) behålls då huvuddelen av parkeringshusets
in- och utfartstrafik beräknas sker via Husarvägen. Det
kommer däremot inte vara möjligt för biltrafik att nå
gåfartsområdet från denna infart.

Infartsgata 3

Sektionerna är preliminära och kan komma att
förändras i det fortsatta planarbetet.
Gatornas bredder är dock fastlagda.
Gåfartsområde
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV AVSEENDE STRUKTUR OCH VOLYM

Kvarterens placering och utformning

Skala

Parkering, lokaler och grönska

•

Bebyggelsen placeras i liv mot gata i syfte att
skapa ett tydligt gaturum.

•

•

•

Kvarteren ska utformas med slutna fasader
närmast Mälarvägen. En större frihet ges
åt förslagsställaren att utforma kvarteren
närmast befintlig bebyggelse i norr.
Övervägande vad gäller slutenhet/öppenhet
i kvarteren bör utgå ifrån att skapa så goda
boendekvaliteter som möjligt med hänsyn till
trygghet, sol- och dagsljus samt buller.

Mot Mälarvägen får bebyggelse uppföras
med en högsta nockhöjd om 22 meter ovan
mark. Högsta tillåten takfotshöjd är 16
meter ovan mark.

Förslaget ska följa angivna p-tal för
Fyrklövern och såväl boendeparkering som
besöksparkering ska lösas i garage under
mark inom den egen fastigheten.

•

Mot befintliga bostadshus får bebyggelse
uppföras med en högsta nockhöjd om 19
meter ovan mark. Högsta takfotshöjd är 13
meter ovan mark.

•

In -och utfart till parkeringsgaragen ska
placeras enligt illustration på sidan 23.

•

Lokal för service/publikt ändamål ska
anordnas i kvarter 1.

•

Gårdarna ska utformas med mycket grönska
i syfte att skapa en trivsam boendemiljö,
gynna naturvärden och ekosystemtjänster
samt möjliggöra fördröjning av dagvatten.

•

•

Kvarteren ska ha tydligt definierade och väl
gestaltade gårdsrum. Vid upphöjda öppna
gårdar ska gårdsrummet vara tillgängligt för
rörelsehindrade från gatan.
Entréer ska placeras mot gata.

•

Mindre avsteg från angivna höjder mot
Mälarvägen kan medges till attribut som
syftar till att förstärka det arkitektoniska
uttrycket.

•

De illustrationer som redovisas med ett resligt
tak samt plats för vindsvåning ska inte ses
som styrande. Om en arkitekturstil väljs som
karaktäriseras av ett flackare tak ska inte den
fulla nockhöjden utnyttjas.
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KAPITEL 4
GESTALTNING
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KLASSISK ARKITEKTUR - VAD MENAR VI?

En ambition med tävlingen är att med dagens
förutsättningar återskapa bostadskvarter så att de
utseendemässigt ser ut som att de uppfördes runt
sekelskiftet 1800/1900. Tävlingen handlar inte bara
om att ta fasta på vissa karaktärsdrag från de äldre
byggnadsstilarna, utan husen ska i sin helhet upplevas
som att de är byggda runt denna tidsepok. Syftet med
tävlingen är att skapa en väl gestaltad livsmiljö genom
att uppföra nya byggnader i en stil som väsbyborna
efterfrågar.

Stilepokerna förekommer till viss del parallellt vilket
medför att karaktärsdrag från olika stilar ibland
förekommer i en och samma fasad. I tävlingen är det
tillåtet att i viss utsträckning blanda karaktärsdrag från
olika stilar.

I markanvisningstävlingen kommer krav inte att
ställas på att interiören ska vara tidstypisk eller på att
husets konstruktion/stomme ska utföras med samma
byggnadsteknik som användes runt sekelskiftet
1800/1900.

Klassisk arkitektur definieras i denna tävling som
de byggnadsstilar som dominerade under 1880-1930
talet i Sverige. De fyra stilarna är:
• Jugend
• Nyrenässans
• 20-tals klassicism
• Nationalromantik
Bakgrunden till valet av stilar grundar sig i den
enkätundersökning som genomfördes bland
väsbyborna under hösten 2019 där ovan nämnda
arkitekturstilar var de stilar som väsbyborna tyckte
mest om.

Källa: Gestaltningsbilaga till stadsmässighetsdefenitionen, Upplands Väsby kommun
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KLASSISK ARKITEKTUR - VAD MENAR VI?

Val av material på ytskikt är dock viktigt för att husen
ska upplevas på “rätt sätt” och för att bebyggelsen ska
vara hållbar över tid. Fuskspröjs runt fönster kommer
till exempel inte att tillåtas. På sidorna 30-38 ges en
översiktlig beskrivning av vad som kännetecknar de
utvalda arkitekturstilarna.
Beskrivningarna är tagna ur boken Tidstypiskt
Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980 av Cecilia
Björk och Laila Reppen.

Bildkälla: Gestaltningsbilaga till stadsmässighetsdefinitionen, Upplands Väsby kommun
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AKTUELLA STILAR

De fyra stilarna och dess karaktärsdrag beskrivs mer ingående på kommande sidor.

Nyrenässans
1880 tal

Jugend
1900-1910 tal

Nationalromantik
1910 tal

Tjugotalsklassicism
1920-1930 tal
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NYRENÄSSANS
1880 tal

1800 talets arkitektur, Nyrenässansen, är starkt
inspirerad av antikens klassiska formspråk. Inspiration
hämtades från Europas storstäder som Wien, Berlin
och Paris och bostäderna byggdes alltid på privata
initiativ, ofta av en byggmästare.
Karaktäristiskt för stadsplaneringen under denna tid
är rutnätsplaner med rektangulära kvarter. I enlighet
med 1878 års byggnadsstadga för rikets städer
uppförs de hus som i hög grad förknippas med den
traditionella stenstaden.
Nyrenässansen karaktäriseras av rikt utsmyckade
fasader mot gatan medan gårdsfasaderna är enkla
och släta. Fasaderna putsas och färgas i lugna och
enhetliga kulörer som håller ihop den kraftigt
markerade fasaden.
Fasaden kan delas upp i tre delar. Bottenvåningen
utgör husets bas och karaktäriseras av en låg sockel
i natursten. Mellanvåningarna har iögonfallande
dekorationer medan översta våningen under takfoten
har ett enklare och mer sparsamt uttryck.

Under Nyrenässansen sätts klassiska formelement
samman på helt nya sätt och varje våning markeras
med sina speciella formelement. Detta leder till att
ingen fasadutformning är den andra lik. Graden
av utsmyckning på fasaden visar även på husets
status och hus med små lägenheter uppförs med
betydligt färre och mindre utskjutande formelement.
Grundkompositionen med jämn takfot, symmetrisk
uppbyggnad och en treindelning av fasaden är dock
detsamma.
Kvarterens hörn är rundade eller avfasade för att
skapa bättre sikt. Ibland markeras hörnen genom
torn men det är också vanligt att hörnen ges samma
utsmyckning som övriga fasaden.
Taken är flacka med en rak obruten takfot och täcks
med svart eller röd falsad plåt, alternativt skiffer. Helst
ska taket inte synas från gatan.
De avskurna kvartershörnen kan ha balkonger,
alternativt placeras enstaka balkonger på fasaden för
att förstärka symmetrin.
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NYRENÄSSANS
1880 tal

Fönstersättningen karaktäriseras av att alla fönster
är lika och placerade på jämna avstånd från varandra
i vertikala fönsteraxlar (1). Planlösningen får
underordna sig den regelbundna fönstersättningen.
Utsmyckningarna runt fönstren visar på våningarnas
dignitet (3). Fönstren på bottenvåningen och översta
våningen är mer sparsamt utsmyckade än fönstren på
mellanvåningarna.
Portar och fönster inarbetas ofta i bottenvåningens
mönster. Själva porten består av symmetriska
pardörrar i trä (2), ofta målade i en mörk kulör.
Ovanför dörrarna finns en fast glasruta. Många portar
utformas pampigt i klassicistisk stil sammansatt av en
mångfald av ornament.

3
2
1
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JUGEND
1900-1910 tal

Kring sekelskiftet introducerades i Sverige den
arkitekturstil som i Europa kallas för Art Noveau och
som vi i Sverige benämner Jugend. Stilen innebär ett
nytänkande fritt från historiska ideal och inspiration
hämtas istället i naturens mjuka och oregelbundna
former.
Hela byggnaden behandlas som en organism och ges
en väl sammanhållen gestaltning med mjukt formspråk.
Det är själva volymen och det mjukt svepande
linjespelet som genomsyrar arkitekturen och gör
byggnaderna så karaktäristiska. Fasaderna slätputsas
och färgsätts i varma kulörer som kraftigt gult, gulrosa
eller gråvitt. Sparsamma ornament och dekorationer
som ristningar i putsen eller blommor och blad
smyckar koncentrerade delar av fasaden.
Fasadernas uppbyggnad består ofta av en kombination
av symmetri och asymmetri. Den traditionella
indelningen av fasaden i tre delar lever dock kvar
och horisontella lister avdelar fasadens bottenvåning,
mellanvåningar samt översta våning.

Bottenvåningen är murad och valet av sten styr
fasadernas färgsättning som samkomponeras med
sockelstenarnas färgnyans. Sockeln kan också vara
putsad över en låg stensockel.
Kvartershörnen rundas, betonas och består av mjukt
formade hörn. Praktiskt taget alla hus byggs med
ett eller flera burspråk som placeras på gatufasadens
långsida för att skapa karaktär, variation och öka
dagsljusinsläppet i lägenheterna. Burspråken börjar
vanligtvis ovanför bottenvåningen och fortsätter
sedan längsmed hela husets höjd. Balkonger med
smidesräcken formade i konstfulla mönster utgör en
effektfull del av fasadkompositionen och placeras som
arkitektoniska smycken i utvalda lägen på gatufasaden.
Taken är ofta högresta och täcks med röd- eller
grönmålad falsad plåt. Torn och burspråk kan skjuta
upp genom takfoten.
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JUGEND
1900-1910 tal

Fönstren är höga med stora glasytor och placeras rytmiskt
i raka fönsteraxlar grupperade efter rummens läge. Den
mycket tidstypiska indelningen av f önster är höga nedre
bågar och övre låga bågar där de övre bågarna är indelade
av spröjsar i små rutor (1).

1
1

2

Porten utgör under Jugendperioden en viktig del av
fasadernas helhetskomposition och ges en rik utsmyckning.
Porten placeras en bit indragen från fasadliv och omges av
mjuka linjer och välvda bågar (2).

2

2

2
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NATIONALROMANTIK
1910 tal

I arkitekturdebatten börjar den rådande
stadsplaneringen med raka gator och rektangulära
kvarter kritiseras för sitt stela och förutsägbara sätt
att skapa stadsmiljöer. Istället blev gamla medeltida
städer och äldre bebyggelse grundat i svensk
byggnadstradition nya inspirationskällor. Inspiration
hämtades i hela spannet från vasatidens borgar till
allmogens byggnader och den nya och stramare stilen,
idag kallad Nationalromantik, kom gradvis att ersätta
Jugendstilen som förkastades som konstlad.
Idealet med äldre byggnadstraditioner innebär att
hantverksskickligheten skulle synas och ärlighet i
form och material var viktigt. Tegel kom därför
att bli ett tidstypiskt material under denna period.
Fasaderna mot gata muras i olika nyanser av mörkt
rödbrunt tegel, medan gårdsfasaderna är enklare i
tegel eller putsade. Många hus under denna period
slätputsas även med ädelputs där putsens kulör skapas
av olika sorters krossade stenmaterial. Glimmer
blandas i putsen för att få fasaderna att glittra i solen.
Formspråket är detsamma i hus med putsade fasader
som tegelfasader.

Den horisontella indelningen av fasaden som varit
karaktäristisk för Nyrenässans och Jugend överges nu.
Istället ska de rena linjerna och de hela plana ytorna
framhävas. Traditionella utsmyckningar anses onödigt
och istället pryds husen av mer lågmälda konstnärliga
dekorationer i sten, koppar, gips eller gjutjärn.
Fasadens komposition består av en i grunden
symmetrisk fönstersättning som görs asymmetrisk
genom placering av burspråk, balkonger och portar.
Socklarna, som ibland omfattar hela bottenvåningen,
muras i släta eller grovhuggna stenar av granit och
bidrar till husens tunga och slutna helhetsintryck.
Takens utformning bidrar till den individuella
variation som kännetecknar nationalromantiken.
Taken är resliga och det nedre takfallet, som rymmer
vindsvåning, har en rad av takkupor längs med hela
fasaden. Taken har ofta svart eller rödfalsad plåt,
alternativt skiffer.
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NATIONALROMANTIK
1910 tal

Under Nationalromantiken är burspråk som utformats
i olika kantiga former vanliga (1). Burspråken är
medvetet asymmetriskt placerade och börjar en eller
två våningar upp på fasaden. Utanpåliggande balkonger
mot gata förekommer även, men är inte särskilt vanliga
(2). Räcken är ofta i smide och i stilfulla utföranden.
Portarna är förhållandevis små och asymmetrisk
placerade på fasaden, ofta något indragna och lite
undanskymda. Portarna är välvda med omfattningar
i natursten som är konstnärligt bearbetade (3). Själva
porten består av massiva pardörrar eller enkeldörrar
i ek. Träarbetena på portarna är mycket detaljerade
och många av Nationalromantikens porthandtag är
som konstverk (4). Motiv till portarnas utsmyckningar
hämtas från naturen men även klassiska element
används.

2

1

3

4

4
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TJUGOTALSKLASSICISM
1920-1930 tal

Under 1800 talet växer städernas befolkning och på
grund av den låga bostadsproduktionen efter första
världskriget är behovet av bostäder stort. Efter kriget
kom bostadsbyggandet igång igen men med ett
betydande nytänkande. Begreppet folkhemmet lanseras
och det blir nu en fråga för samhället att åstadkomma
nya bostäder med god standard åt arbetsklassen.
Klassicismens och antikens formspråk som förebild
kommer tillbaka, i Sverige såväl som internationellt.
Formen är dock betydligt enklare och mer sparsmakad
än tidigare. Fasaderna slätputsas eller slammas i
mättade nyanser av gult, rött, grått eller dovt grönt.
Färgsättningen används som ett medvetet arkitektoniskt
uttrycksmedel som ska kompensera de enkla fasaderna
med få utsmyckningar. Färgsättningen går antingen hela
vägen ner till den låga sockeln av natursten alternativt
är hela bottenvåningen putsad i en grå stenimiterad
kulör ovanför stensockeln.
Ofta markeras den klassiskt vertikala indelningen
av husets bottenvåning, mellanvåningar och övre
våning av en horisontell list. Fasaden är symmetriskt
komponerad med likadana fönster som är regelbundet
placerade ovanför varandra. För att öka exploateringen
inom fastigheten inreds ofta en så kallad kungsvåning,

vilket är en sjätte våning ovanför takfoten som
är indragen ett stycke från fasadliv. Ytan utanför
indragningen nyttjas till en lång grund terrass eller
täcks av ett takfall.
Husen ges en individuell utformning där få och enkla
variationer i detaljer bidrar till att ge byggnaderna en
sammanhållen framtoning. I kvartershörn uppförs
kraftfulla gavelfasader med pilastrar och ornament.
Gatufasadernas långsida dekoreras med enstaka
ornament i fri tolkning av klassiska förebilder.
De flesta fasader är helt släta, i enstaka fall
förekommer burspråk, framförallt i gavellägen.
Burspråken kan omfatta alla våningar ovanför
bottenvåningen. Husen har sällan balkonger och de
få balkonger som byggs placeras som solitärer och
smyckar väl valda delar av fasaderna. Franska fönster
ger luft och ljus i lägenheterna utan att balkonger
behöver byggas. De franska fönstren består av glasade
inåtgående pardörrar. Räcket framför dörrarna är
utformat som en del av fasadarkitekturen.
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TJUGOTALSKLASSICISM
1920-1930 tal

Även fönstrens utformning är inspirerad av förebilder
från antiken och de tidstypiska fönstren har två lufter
som är spröjsade i vardera tre rutor (1). Fönstren är
betydligt lägre än under tidigare epoker, huvudsakligen
beroende på att kraven avseende rumshöjden sänkts.

1

Porten är en viktig arkitektonisk byggnadsdel på den
övrigt sparsmakade fasaden. Porten görs hög och dess
omfattning består av huggen sten eller konststen prydd
med klassiska ornament (2). Utsmyckningar i höjdled
på fasaden rakt över porten annonserar husets entré på
långt håll.

2
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV AVSEENDE ARKITEKTUR

Arkitektur
•

Byggnaderna ska uppföras i någon av de klassiska
stilarna som beskrivs i kapitel 4.

•

Det är tillåtet att i viss utsträckning blanda
karaktärsdrag från olika stilar.

•

Bebyggelsen ska utformas med hög arkitektonisk
kvalitet som inte motverkar genomförbarheten.

•

Kraven på att bygga i klassisk stil omfattar inte
interiören eller konstruktionen.

•

Val av material på ytskikt är viktigt för att husen
ska upplevas på “rätt sätt” och för att bebyggelsen
ska vara hållbar över tid.
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