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INLEDNING
SAMMANFATTNING - VAXHOLMS NYA STADSDEL
Förslaget innebär att en ny stadsdel läggs till Vaxholms stadskärna - en modern
årsring adderas. Det nya utgår från grundläggande kvaliteter som finns i dagens
Vaxholm. Stadsplanen ansluter med gatunät och gångstråk så att den äldre stadens
gränser flyttas ut. Det nya integreras som en sömlös del av det gamla. Bebyggelsen
tar också upp drag från dagens Vaxholm.
- Varierad modern arkitektur med fasader framförallt i trä - essensen av Vaxholm i
modern tappning.
- Låg bebyggelse i 2-3 våningar plus takvåning - en skala som ansluter till Vaxholms
stadskärna.
- Tydliga intima gaturum med planteringar och träd i gata och i öppningar till gårdar.
På strategiska platser vidgas gaturummen och bildar trivsamma små mötesplatser.
- Gröna och solbelysta gårdar med trädgårdskaraktär i småskaliga kvarter.
- En stadsdel som är inbjudande för alla, både för de som bor där och de som
passerar.
BIM Server: BIMSERVER3 - BIM Server 19/Bostad/1877 Norrberget HM

Flygbild

Norrberget kopplar på Vaxholms stadsväv
PROJEKTNAMN
Utredningsskiss
Stadsväv
Skala 1:4906,77/201701-31
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T 08-785 05 60 www.ettelva.se

Bebyggelsestruktur

Visionsbild entréplats till Norrberget
(ETTELVA Arkitekter)
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VISION
När Norrberget är fullt utbyggt kommer Vaxholm att ha blivit större, fått fler invånare
som kallar Vaxholm sin hemstad. Visionen är att stadsdelen ska kännas som ett hem
för de som bor där och vara öppen för alla som en trivsam, integrerad och sömlös del
av Vaxholms stadsväv.
Detaljplanen för Norrberget möjliggör att bygga ca 230-250 lägenheter och ett
SÄBO (särskilt boende). Det är en betydande ökning av centrala Vaxholm som
efter utbyggnaden kommer att sträcka sig från Söderhamnen till Norrberget med
tätare bebyggelse i bägge ändar. Hamngatan förstärks som stadens huvudgata och
förbinder Söderhamnen med Norrberget.
Den tillkommande bebyggelsen lägger till en årsring av modern träarkitektur. Det blir
en nytolkning av det som gör Vaxholm till en uppskattad miljö. Den nya arkitekturen
tar upp samma grundkvalitéer - en varierad och småskalig bebyggelse med mycket
grönska mellan husen. Social och ekologisk hållbarhet blir ledstjärna för stadsdelen.
Tilläggen ska utföras med lyhördhet och respekt för det som finns i staden idag och
lägga till nya kvaliteter för framtidens Vaxholm. Med detta som mål kan Vaxholms
stadskärna vinna på att växa.
GESTALTNINGSPROGRAMMETS SYFTE
Detta gestaltningsrogram är en överenskommelse mellan kommunen och byggherren
om vilka byggda kvaliteter som ska uppnås och ska stödja processen för gestaltning
av bebyggelse och mark på Norrberget. Det syftar till att ge en sammanhållen
stadsdel som i sin helhet får den karaktär och de kvaliteter som eftersträvas. Det
redovisar i text och bild hur detaljplanen är tänkt att realiseras - vilken yttre miljö som
eftersträvas i både stor och liten skala. Gestaltningsprogrammet beskriver hur det ska
åstadkommas med arkitektoniskt anslag, gaturum, proportionering och materialval.
Det ska läsas tillsammans med plankartan och tillhörande plandokument. Innehållet
är vägledande för kommande bygglov. I slutet av programmet sammanfattas de
aspekter som är extra viktiga att bevaka vid kommande bygglov och byggsamråd.
Principerna i programmet gäller för alla typer av byggnader i området, till exempel
bostadshus, förskola, särskilt boende och teknikbyggnader.
Eventuella avvikelser från gestaltningsprogrammets intentioner tillåts om de är
kvalitetshöjande, dvs det ska kunna motiveras på vilket sätt resultatet blir bättre
sett till helheten. Gestaltningsprogrammet ger verktyg för att hålla kvaliteten över tid
genom hela utbyggnadsprocessen. Det ska vara ett levande dokument som kan följas
upp och anpassas till idag okända faktorer. Kvalitets- och ambitionsnivån ska vara
lika hög, men lösningar i detalj kan variera över tid.
Inför bygglov ska gestaltningen av både hus och omgivande mark samordnas
under gestaltningsmöten där byggherren med sina konsulter redovisa förslag för
kommunen. Mer om processen i slutet av detta dokument.
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SAMMANFATTNING AV PLANEN
- En ny stadsdel läggs till Vaxholms stadskärna med ett
modernt och hållbart boende i samklang med den äldre
staden.
- Den nya stadsdelen integreras med omgivningen med en
kvartersstruktur som bildar en fortsättning på stadskärnan.
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- Bebyggelsen håller en skala och variation som återfinns i
Vaxholms centrala delar. Två till tre våningar plus takvåning
är de höjder som förekommer mot gatorna.
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- En volymsmässig balans mellan byggnader och vegetation
eftersträvas. Öppningar i kvarteren mellan gata och gård gör
att växtligheten på gårdarna når fram till gatan vilket bidrar
till variation och grönska i gaturummen.
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- Trafiktempot i stadsdelen är på de gåendes villkor.
Gaturum och promenadstråk är välkomnande och
tillgängliga för alla.
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- Markmaterial och gestaltning av den yttre miljön anknyter
till det gamla Vaxholms gaturum och platser och lägger
samtidigt till nya kvaliteter. Gestaltningen förenar gammalt
och nytt med en tydlig egen karaktär.

24

21
20

+19,0

+18,0

+19,0
+19,2

+19,2

18,7
V. +NORRBERGET
+18,9

HCP

+19,7

+19,5

+19,7
19

+20,0

20
EL

18

+18,7

+18,7

- Husens fasader kläs med träpanel målad i huvudsakligen
ljusa kulörer med mindre kompletterande inslag av andra
material. Formspråket är nutida med en detaljkvalitet och
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Hamngatan
Sektion A 1:800

Sektion B 1:800

Storstugan
vattentornet
Sektion C skala 1:800

Hamngatan
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VAXHOLMS STADSKÄRNA VÄXER - DET NYA BYGGER PÅ DET GAMLA.
Vaxholms bebyggelse har anpassats efter förutsättningarna. I flackare delar har
det varit möjligt att gruppera husen i rätvinkliga kvarter, medan gatunätet är mer
vindlande på höjderna. Vaxholms stadskärna sträcker sig idag från Söderhamn
bort mot Norrberget där bebyggelsen glesnar. Den äldre stadskärnan består av
en blandning av mindre flerfamiljshus och trävillor på små fastigheter. Det är stor
variation i bebyggelsen, både i form och ålder. Stadskärnan får sin särart framförallt
av byggnader uppförda i trä mellan 1870 och 1910.
De flesta hus har privata trädgårdar och grönskan i kvarteren är en mycket viktig del
av stadens karaktär. Den äldre bebyggelsen karaktäriseras av en fri och fantasifull
småskalighet i två till tre våningar, ibland med kupor och utkikstorn. Fasadmaterialet
är mestadels träpanel målat i ljusa kulörer. Bland de äldre husen finns inslag av yngre
bebyggelse från alla decennier fram till idag. De har ofta enklare detaljering och är i
flera fall utförda med putsade fasader och tegel.
Taken är oftast belagda med plåt. Taktegel är också vanligt.
Bebyggelsen bildar tillsammans med klippor, staket som klättrar i terrängen och
frodig grönska spännande och rikt sammansatta miljöer. Gränsen mellan gata och
gård är oftast tydligt definierad av uthus, plank, häckar och staket mellan husen.
Vegetationen domineras under försommaren av syrén som förekommer rikligt i häckar
och buskage. Stadskärnan har också många stora träd, huvudsakligen ask. Staden
präglas av en volymmässig balans mellan vegetation och hus.
När ny bebyggelse kommer till finns mycket inspiration att hämta i den äldre
stadskärnan. Det handlar om att fånga vad det är som gör Vaxholms stadskärna till en
uppskattad miljö. Träd och planteringar ger gröna och varierade gaturum och gårdar.
Skalan och variationen i bebyggelsen är viktig där förhållandet mellan gata, hus och
trädgård är centralt. Den finskaliga träarkitekturen och de gröna trädgårdarna präglar
miljön. Där är det framförallt bearbetningsgraden och kvaliteten som ska eftersträvas
i det nya. Medan formen lägger till en nutida årsring till Vaxholm.
Grönstrukturen och markbehandlingen bildar en förmedlande länk som binder ihop
Norrberget med Vaxholms stadskärna.
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MODERN TOLKNING AV DEN GAMLA STADEN
Gestaltningsprogrammet är tänkt som en handledning i hur man bör bygga vidare på
stadskärnan, fånga kvaliteter och och omforma på ett modernt sätt. Vaxholms äldre
bebyggelse har uppförts med omsorgsfullt hantverk typiskt för sin tid, men där finns
också mer generella kvaliteter som går att använda och upprepa i nya kombinationer.
Egenskaper som ger en kontinuitet mellan gammalt och nytt.
Gestaltningsprogrammet beskriver exempel på uppskattade miljöer i Vaxholm och
andra platser med liknade kvaliteter, både äldre och nutida. Från exemplen vaskas
kärnan fram, dvs vad i staden som fungerar bra och ger trivsel. Det sammanfattas
i principer som beskriver vad som eftersträvas och hur man når dit. Det vi får
fram är grundkvaliteter som inte är beroende av tillkomstår. Det nya bygger på de
underliggande principerna i den äldre staden. Med detta som grund kan det nya giftas
ihop med det gamla till en helhet.

BRUTNA SIKTLINJER

KVARTER MED GÅRDSHUS

GRÖN STADSDEL

Vaxholms stadsväv har växt fram
organiskt och anpassat sig efter
topografin. Gatorna i Norrberget
följer platsens naturliga
förutsättningar, gatorna kröker
sig och varieras med små intima
platser och utblickar mot vattnet.
Det finns mer än ett sätt att röra
sig genom stadsdelen.

Många kvarter i Vaxholm har
både sammanbyggda bostadshus
och fristående gårdshus. Flertalet
av kvarteren i Norrberget
följer denna struktur, med ett
fristående gårdshus mot sydväst
för maximalt ljusinsläpp på
gården.

Vaxholm är en grön stad där
trädgårdarnas grönska ger staden
ett stort inslag av blommor,
buskar och träd. I Norrberget
planteras buskar och gatuträd
där detta är möjligt. I gatten
mellan kvartershus och gårdshus
i bostadskvarteren planteras
stora träd som tillför gatan
grönska. Gatorna ska upplevas
lummiga och gröna.

VARIERAD SMÅSKALIGHET

VÄLKOMNANDE
BOTTENVÅNINGAR

BYGGNADSDETALJER

Många kvarter i Vaxholm har
har en bebyggelseskala på 2-3
våningar plus takvåning med ett
karaktärsfullt taklandskap som
detaljeras med takkupor och små
torn. Husen i Norrberget följer
denna struktur, hushöjderna
varieras inom kvarteren men
är i huvudsak aldrig högre än 3
våningar plus takvåning. Denna
används som bostadsvåning och
detaljeras med takkupor.

Trots att husen i Vaxholm ofta är
privata bostäder tillför de gatan
kvaliteter. Husen i Norrberget
ska upplevas lika välkomnande
med trevliga entréer och inblickar
i lummiga trädgårdar. Stor
omsorg ägnas åt att tillföra gatan
ljus och trivsel. Entréerna ska
vara inbjudande, fungera som
naturliga mötesplatser och kan
möbleras med små sittbänkar.

Husen i Vaxholm är rika på
fina byggnadsdetaljer och har
en varierad men samtidigt
harmoniskt samstämd
färgsättning. De nya husen i
Norrberget ska behandlas på
samma sätt, med omsorg om
detaljer och med en samordnad
färgpalett.
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UTFORMNING AV GEMENSAMMA STADSRUM
GRÖNSTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONSSTRÅK
Den nya stadsdelen består av småskaliga kvarter med ett nät av gator, gångstråk och
vistelseytor. Inom kvarteren finns smitvägar och informella mötesplatser som binder
samman bostäder, förskola och gårdar. Dessa kopplas ihop med omgivande stråk som
leder in till Vaxholms centrala delar.
Gatumiljön är en viktig del av det gemensamma. Gaturummen i det gamla Vaxholm
är upplevelserika miljöer där siktlinjer, riktningsförändringar, passager och smitvägar
lockar till att upptäcka nya saker bakom nästa hörn. Denna karaktär tas upp även i
den nya stadsdelen med vinklade gatusträckningar och grönska i blickfång.
Gator och gångstråk genom kvarteren leder i nord-sydlig riktning vidare till ett allmänt
promenadstråk med utsikt över Norra Vaxholmsfjärden. Stråket går även att nå utan
att passera inom kvarteren, från Norrbergsgatan i öst och Skutviken i väster.
Bostadsgårdarna kan nås från flera håll och det finns flera alternativa rörelsevägar
genom stadsdelen. Öppningar mellan gata och gård blir mötesplatser där smitvägar
och gatunät korsas.

Ny bebyggelse vid Hamngatan sett från Lägret.
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Fotomontage från Norra Vaxholmsfjärden, nordost

Fotomontage från Hamngatan. Ny bebyggelse underordnar sig Storstugan.
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GRÖNYTOR OCH REKREATION
Den nya stadsdelen har naturmarkspartier i nära anslutning till bebyggelsen. Befintlig
topografi och naturmiljö behålls så långt som möjligt. Varsam gallring för att skapa
siktlinjer och förädling av befintliga naturkvaliteter är något som bör ses över vid projektering. Parkmarken och allmän platsmark utanför bebyggelsen ska utformas för
lek, promenader, avkoppling och samvaro, -tillgänglig och välkomnande för alla.
Det allmänna promenadstråket med utsikt över Norra Vaxholmsfjärden har potential att bli ett attraktivt rekreationsstråk både för boende i den nya stadsdelen och
människor på promenad från områden runt omkring. Trappstigen ner till den allmänna bryggan kan med fördel rustas. En befintlig stenmur införlivas längs stråket intill
den nya gångvägen. Längs stråket föreslås även sittplatser, utsiktspunkter och en
mindre lekplats.
Storstugans höjd är en grön backe med stora träd som avgränsas mot Hamngatan
med en allé. Marken är kuperad och har huvudsakligen visuellt värde men kan också
nyttjas för picknick och avkoppling.
Berghällen och eken är ett stycke sparad naturmark intill Hamngatan. Ytan är liten
och har visuella och ekologiska värden på grund av den stora befintliga eken. En liten
sittplats intill berghällen och trädet kan bli en fin plats för vila.
Stadsdelen präglas av en grön, lummig karaktär genom träd, planteringar och gräsytor på gårdar och längs gator. Gröna samband och kopplingar skapas mellan kvarterens grönska och omgivande naturmark. Längs kvartersvägarna inne i området
anläggs buskplanteringar mellan parkeringsfickorna. Träd planteras på breddad
gångbana vid gatt mellan husen. Det gäller gator med både nio och elva meters bredd.
Gaturummens planteringar bidrar till grönska i gaturummen och kan även nyttjas till
att infiltrera dagvatten. Träd i hårdgjorda ytor anläggs i växtbäddar med skelettjord
och trädgaller eller med bottenvegetation. I öppningar mellan husen finns plats för
planteringar med buskar och blommande växter.
Bostadsgårdarna i de nya kvarteren ska innehålla mycket grönska. De ska vara upplevelserika och vara platser för samvaro för både barn och vuxna. I fortsatt planering
och projektering av den nya bebyggelsen anges en grönytefaktor på kvartersmark för
att premiera grönytor som fyller flera funktioner.
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MARKMATERIAL OCH GESTALTNING AV DEN YTTRE MILJÖN
Marken är stadens golv. Golvet framhäver vad som är offentliga rum och vilka som
är mer privata. Även här hämtas inspiration från stadens centrala delar där gatsten,
asfalt och betongplattor använts som markbeläggning. Markbehandlingen blir en viktig
sammanlänkande faktor både inom stadsdelen och till Vaxholms stadskärna.
Gaturummet får definierade ytor för de olika trafikslagen med gångytor närmast
fasaderna. Körbanor av asfalt för bil och cykel placeras i mitten. Längs alla fasader ut
mot gatan anläggs en fris av smågatsten. En 2 meter bred zon utmed gatan reserveras
för kantstensparkering och buskplanteringar.
Platser och torg i stadsdelen får en särskilt omsorgsfull markbehandling som skiljer ut
dem från kringliggande gator.
Övergången mellan gata och gård får en särskild betydelse i stadsdelen. Varje kvarter
får sina egna små omsorgsfullt gestaltade entréplatser. De liknar varandra samtidigt
som de har sina egna detaljer och kännetecken. Här finns plats för mindre planteringar
och sittplatser. Markbehandlingen kan understryka platserna och bidra till att de blir ett
genomgående tema i stadsdelen. Övergången till den halvprivata gården markeras med
låga stenmurar, staket och häckar. Gårdarna ligger högre än gatan och nivåskillnaden
kan användas till att förtydliga övergången. Trappor utförs av blocksteg av granit och
granitmurar av kallmurstyp. Planteringsytor avgränsas mot omgivande markmöte med
kantstöd eller fris av granit.
I kommande arbete med bygglov och fortsatt projektering är det viktigt att samordna
gestaltning av platser och gårdar som möter gaturummet. Samordningen av bland
annat markmaterial, socklar och gata samt färgsättning och belysning är av stor
betydelse för att skapa ett sammanhållet uttryck i den nya stadsdelen.
Mötet mellan markmaterial och hussockel ska utföras med omsorg.
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MATERIALPALETT MARKMATERIAL

Smågatsten

Kantsten av granit

Asfalt

Betongplattor

Mur av sten

Stenmjöl

Trappa av granit

Betong med inslag av
natursten

Flammad smågatsten
för tillgänglighet
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VÄXTMATERIAL
Områdets grönska har liksom övriga material koppling till övriga Vaxholms karaktär,
en lummig trädgårdskänsla med mycket grönska och frukt. Gamla trädgårdsväxter
och inhemska arter samverkar med moderna sorter och ger pålitligt och robust
växtmaterial.
Befintliga träd sparas där det är möjligt för att ta vara på deras värdefulla ekologiska
och visuella kvaliteter.
I gaturummens skelettjord föreslås smalkroniga träd som till exempel mindre oxlar
eller körsbär med vacker blomning och starka höstkaraktärer. Planteringarna utan
träd innehåller låga marktäckande buskar som exempelvis tuvsnöbär vilket ger en
härdig och frisk grönska.
Stora kvaliteter av träd föreskrivs i projekteringen för att snabbt skapa en så
grönskande karaktär som möjligt i området. Där utrymmet inte tillåter träd leds
klätterväxter leds upp över murar samt spaljéer längs fasader. På gårdarna kan ett
fruktträd planteras som blir ett gemensamt vårdträd för de boende.
På våren bjuder tidigblommande lökväxter på en effektfull färgprakt vid entréer och
gårdar vilket blir ett välkommet inslag efter vintermånaderna. Längs gator samsas
högre lökväxter med låga buskar och ger blomstrande refuger. Inne på gårdarnas
gräsytor och i rabatter finns tidig smålök som krokus och snödroppar, samt olika
växter som lockar pollinerande insekter.
Inom ramen för kommande projektering upprättas skötsel- och underhållsplaner av
exploatören för att säkerställa gårdarnas kvaliteter i den yttre miljön över tid.
KARAKTÄRSVÄXTER
Träd för smala gaturum
Silveroxel
Rundoxel
Mahognykörsbär
Rosenhagtorn
Träd för gårdar och
parkytor
Äpple
Päron
Ädelgran
Fylldblommig körsbär
Hagtorn
Häckväxter
Bokhäck
Måbärshäck

Buskar
Syrén, olika sorter
Norskspirea
Rosor, olika sorter
Fläder
Aronia
Häggmispel, olika sorter
Svarta vinbär
Tuvsnöbär
Schersmin
Klätterväxter
Vildvin
Kaprifol
Klätterrosor
Klätterhortensia

Örter och perenner
Plymspirea
Kärleksört
Rudbeckia
Hortensia
Rosenhallon
Rabarber
Isop
Daglilja
Pion
Kryddväxter
Lökväxter
Krokus
Scilla
Narcisser
Snödroppar
Tulpaner
Vintergäck
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UTRUSTNING OCH BELYSNING
Både hus och utrustning i den nya stadsdelen hämtar inspiration av miljön i den
äldre stadskärnan. Arkitekturen med fina detaljer och de uppvuxna trädgårdarna i
centrala Vaxholm präglar miljön. I den nya stadsdelen plockas dessa kvaliteter upp i en
nytolkning av det gamla.
Utrustning och konstruktioner som återkommer på olika platser i kvarteren skapar ett
gemensamt uttryck mellan hus och platser med varierat utseende. De återkommande
elementen bidrar till upplevelsen av den nya stadsdelen som en helhet.
Staket: trästaket med stående ribbor. Staket utförs som trärena alternativt målat i
kulörer som samordnas med färgpalett för hus.
Sittmöbler: på gårdar har de trädgårdskaraktär. På allmänna platser och längs
promenadstråk (kan de vara av modernare typ och som modell för nedgjutning. Kulörer
samordnas med färgpalett för hus.
Spaljéer och skärmar: samma karaktär och kulör som staket men högre och antingen
glesare eller tätare,
Räcken och handledare: smide, mörkt grå.
Cykelparkering: Cykelställ ska vara väl utformade i neutral modell, samma kulör som
räcken. Cykelhus kan placeras på gårdar där de får plats utan att skapa trånga och
skuggiga platser.
Belysning: Gatubelysningen i området ska vara väl utformad och samordnas med
fasadernas uttryck. Det är viktigt att belysningen för gator och allmänna platser
utformas enhetligt.
I gaturum föreslås linspänd belysning där det förekommer motstående fasader, annars
placeras armatur på fasad med riktat ljus ut mot gatan.
Längs allmänna gångstråk placeras belysning på parkstolpar (Höjd 3,5 m) och på
gårdar placeras pollarbelysning för att undvika bländning in i bostäderna.
Vid val av belysningskälla är det viktigt att den har ett varmt ljus och inte upplevs
bländande.
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GATURUM
Gaturummen består i huvudsak av en niometers- respektive elvameterssektion.
Mellan trottoar och körbana finns en zon för kantstensparkering, planteringsytor och
mötesfickor. Dessa avgränsas av kantsten mot trottoar och utgör även gatans låglinje.
På den solbelysta sidan av gatan är gångbanan bredare vilket ger plats för smalkroniga träd i skelettjord. Avgränsningar mellan parkeringsplatser och körbana ska synliggöras.
PRINCIPSEKTION KVARTERSVÄG 11 METER

Gård

Trottoar med
trädplantering,
betongplattor och
fris av smågatsten.
Bredden ökas i gatt
mellan husen
Trottoar med
trädplantering,
betongplattor och
fris av smågatsten.

Parkering

Körbar yta,
asfalt

Parkering med Trottoar med
plantering
betongplattor
och fris av
smågatsten

Parkering

Körbar yta,
asfalt

Parkering med Trottoar med
plantering
betongplattor
och fris av
smågatsten

Fasadlinje

Gård

Gård

Fasadlinje

Fasadlinje

Fasadlinje

Gård
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Linspänd belysning placeras på gator där det finns motstående fasader. Dessa
kompletteras med stolpbelysning alternativt fasadbelysning med armaturer som
riktas mot körbanan. I planteringsytor på gatorna planteras låga buskar och vårlök.

PRINCIPSEKTION KVARTERSVÄG 9 METER

Gård

Gård

Gård

Trottoar med
trädplantering,
betongplattor och
fris av smågatsten.
Bredden ökas i gatt
mellan husen
Trottoar med
trädplantering,
betongplattor och
fris av smågatsten.

Parkering

Körbar yta,
asfalt

Trottoar med
betongplattor
och fris av
smågatsten

Parkering

Körbar yta,
asfalt

Trottoar med
betongplattor
och fris av
smågatsten

Fasadlinje

Gård

Gård

Fasadlinje

Fasadlinje

Fasadlinje

Gård
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PLATSER
I stadsdelen finns offentliga platser som ska vara välkomnande för alla.
Lekplats
Lekplats vid promenadstråket har en tydlig identitet. Platsen ansluter direkt till skärgårdslandskapet och föreslås ha naturkaraktär med klätter- och motorikutmaningar.
Utsikten norrut över vattnet bidrar till platsens värde. Här kan man stanna till för en
lekstund på eftermiddagen eller ta en paus på söndagspromenaden. Lekutrustningen
är trären eller målad i dämpad färgskala. Lekplatsen ska vara tillgänglighetsanpassad och förses med sittplatser, enkla planteringar och belysning.
Gårdsgatt
Mellan gator och gårdar finns gatt, öppningar mellan husen, som små gröna platser.
Gatten breddar gaturummet och ger plats för träd och annan växtlighet som bryter
siktlinjer och berikar gaturummet.
Gatten blir entréer till gårdarna. Det är platser att mötas på, stanna till och sitta ner en
stund.

Exempel på gatt
BIM Server: BIMSERVER3 - BIM Server 19/Bostad/1877 Norrberget HM

Illustration - Gatt mellan gator och gårdar

Referensbilder: grönska mellan gata och gård

Lekplats

Norrbergstorget
Hamngatsbacken
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Hamngatsbacken
Denna plats där många passerar föreslås utvecklas till en träffpunkt i området. Här
skapas en mindre torgyta med möjlighet till kiosk, kafé eller närbutik i kvarterets
bottenvåning. Platsen får en stadsmässig karaktär och fungerar som entré till det nya
området. Det blir en plats i gynnsamt solläge för ett solitärträd och uteservering med
utblick mot Lägret. Markbeläggningen utförs som en upphöjd köryta med smågatsten
och får en fin detaljering med olika stensorter. Mellan gångbanorna utvidgas
platsen över hela gatan vilket minskar hastigheten och prioriterar miljön för gående.
Ramperna i körbanan upp till torgytan utgörs av storgatsten.
Norrbergstorget
En ny plats på höjden bildas mellan den nya bebyggelsen, Storstugan och den
planerade förskolan. Både platsen och gatan som leder dit är kommunal mark.
Förskolan kan planeras så att byggnadens stora samlingsrum placeras intill platsen
med egen entré. Det gör att rummet kan nyttjas även externt för tex. föreningar och
fester. Till förskolan kommer Vaxholmsbor från andra stadsdelar, detsamma gäller
Storstugan som är en etablerad samlingslokal. På platsen finns gästparkering
och säkra gångytor. Stadsdelens gatunät korsas på platsen och den nås också
via gångstråk genom parken söder om Storstugan. Markbeläggningen utförs av
smågatsten och betongplattor i ett mönster som tydliggör orienterbarheten på
platsen. Invid parkeringsplatserna finns planeringsytor med träd som skapar en grön
karaktär på torget.

Dekorativ markbeläggning och plats för uteservering

Träd i gatumiljö samt betong och sten i
kombination
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GÅRDAR
Kvarterens gårdar bildar en helhet i grönstrukturen tillsammans med gator, grönstråk,
allmänna platser och parkmark.
Gårdarna får trädgårdskaraktär liknande den i Vaxholms stadskärna. De ska
innehålla mycket grönska med träd, buskar och blommande växter. Växtvalet på
gatorna ansluter till karaktären i den gamla staden medan gårdarna får modernare
anslag. Gårdar får en gemensam trädgårdsdel tillgänglig för alla med sittplatser och
småbarnslek. De relativt begränsade måtten kräver en omsorgsfull planering som
tar vara på ytorna. Karaktären förstärks av övriga markmaterial som grusgångar,
stödmurar av sten, stenbelagda ytor för utemöbler och cykelparkering. Detta
påminner om karaktären hos de äldre gårdarna i Vaxholm fast i modern tappning.
Varje gård får sin egen identitet som förstärkts genom växtval och material. Kulörer på
utrustning ska samspela med fasadmaterial och kulör i kvarteret.
Gestaltningsprinciper för bostadsgårdarna:
- Gårdarna ska innehålla mycket grönska. Ge förutsättningar för träd i lämpliga lägen.
- Gården ska vara upplevelserik med träd, blommor och gräsmattor.
- Gården ska vara användbar för småbarnslek, sittplatser och mötesplatser för vuxna.
- Det ska finnas en tydlig gräns mellan gård, kvartersväg och allmän platsmark.
- Gården ska upplevas trygg och säker.
- Gårdar och entréer ska utformas med hög standard avseende tillgänglighet för alla.
- Material ska vara hållbara med god funktion och ge estetiska värden.

Klätterväxter ger grön
karaktär i öppningar mot gata

Upphöjda ytor över garage ger möjlighet
till jorddjup för buskar och mindre träd

Gårdarna är gröna med träd,
buskar och blommande växter.
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Privata uteplatser kan förses med trädäck

Häckar ger en formstark och grön inramning och
avgränsar gemensamma och privata delar av
gården mot kvartersväg och allmän plats.
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INFRASTRUKTUR
TRAFIK

BIM Server: BIMSERVER3 - BIM Server 19/Bostad/1877 Norrberget HM

Trafiken genom stadsdelen får anpassa sig efter relativt begränsade mått. Det ger ett
trafiktempo på de gåendes villkor. Eftersom den övervägande delen av parkeringen
sker i garage som nås i stadsdelens ytterkant kommer det att vara få bilrörelser
på gatorna över dygnets alla timmar. De gående har gångbanor utmed fasaderna
men man kommer i praktiken att röra sig över hela gatubredden och söka sig till
gångbanan när en bil närmar sig.
Nyttotrafik har tillräcklig plats för sina svängradier
utan att vara styrande för miljön.
PARKERING

- Bilparkering sker huvudsakligen under jord,
infarterna ligger i utkanten av stadsdelen.
Kantstensparkering
Garagen ligger under gårdarna till tre av kvarteren.
Garage under gård
Garageinfarterna är placerade där de stör så lite som
möjligt. Garageportarna är utformade som en integrerad del av fasaden samordnade
med övriga portar och fönster i karaktär, material och kulör. Placeringen av infarterna
minimerar biltrafiken upp i området.
Målsättningen är att garagen ska ha laddningsplatser för elbilar.
I gatunätet finns plats för kantstensparkering. Målsättningen är att ett antal
parkeringsplatser ska reserveras för bilpooler. Bilarna står synliga och lätt tillgängliga
för dem som bor runtomkring.
Cyklar parkeras i cykelställ dels på gårdarna men också invändigt i de underjordiska
garagen.
ANGÖRING
Alla bostäder nås tillgängligt från antingen gata eller gård. I de flesta fall sker
angöringen på bekvämt avstånd från gatan. Angöringsavstånden följer BBR:s direktiv.
Den nya stadsdelen ska så långt som möjligt ansluta till befintlig topografi.
Naturmark intill kvarteren ska sparas och möten med ny bebyggelse anpassas till
det befintliga. Inom området är höjdskillnader bitvis stora. Dessa tas upp av murar
eller trappor. Genom varje gård finns en tillgänglig väg med hjälp av ramper eller
gångstigar med maximal lutning 1:12 för att vara tillgängliga. Gatorna lutar max 1:20.

T 08-785 05 60 www.ettelva.se
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SEKTIONER GENOM UNDERBYGGDA GÅRDAR

A
B

B
A

Sektion A - skala 1:500
norrberget, vaxholm
kvarteret storgården/inloppet
Sektion till gestaltningsprogram
STORGÅRDEN_INLOPPET sektion.pdf
2017-11-02
Södergruppen arkitekter

+17,5

Sektion B - skala 1:500

norrberget, vaxholm
kvarteret eken
Sektion till gestaltningsprogram
EKEN sektion.pdf
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DAGVATTEN
För att ge möjlighet för infiltration och
fördröjning av dagvatten kommer stor vikt
att läggas vid att skapa gröna planterade
gårdar med ytor som innehåller genomsläppliga
material. Ytvatten på de underbyggda
gårdarna fördröjs via planteringar i
marköverbyggnaden. Längs kvartersvägarna
inne i området anläggs buskplanteringar
mellan parkeringsfickorna. Hit kan dagvatten
ledas för att både fördröjas och infiltreras. På
kvartersvägarna finns även plats för träd som
planetras i skelettjord. För att fördröja dagvatten
som inte redan omhändertagits på gårdarna leds
detta till perkolationsmagasin i kvartersvägarna.

Perkolationsmagasin i gator
Infiltration i växtbäddar
Sopkassun
Körväg sopbil

AVFALLSHANTERING OCH RÄDDNINGSFORDON
- Gatorna är dimensionerade för avfallsfordon och
räddningsfordon.
- Soporna placeras i nedsänkta kasuner som tar
lite plats på marken och som nås från gatorna.
- Alla bostäder kan evakueras med brandbil från
gata eller bärbar stege från gårdarna.
- Gårdarna behöver inte beträdas av avfallsfordon
eller räddningsfordon.

Sopnedkast i kasuner under mark

HÅLLBARHET
Visionen för Norrberget innehåller höga ambitioner för en hållbar livsstil. I visionen
ingår boende, fritid, stadsmiljö, transporter och byggande.
Projektets miljömål inbegriper hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter,
hållbar mark- och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri stad och
sund inomhusmiljö. Den nya bebyggelsen ska uppfylla Miljöbyggnad Silver eller
motsvarande ambition.
HÅLLBARHET SOM SYNS
Allt som bidrar till en mer hållbar stadsdel och livsstil syns inte, men en del påverkar
gestaltningen och blir viktiga för Norrbergets identitet. Nedan summeras en del av
hållbarhetsprinciperna som ska arbetas in i projektet.
- För kvartersmarken är målsättningen att uppnå Vaxholms stads
T 08-785 riktlinjer
05 60 www.ettelva.seför
grönytefaktor för att bidra till att stärka ekosystemen och ge större rekreativa värden
åt kvarteren. Detta kommer att resultera i gröna lummiga gårdar med stora rekreativa
och ekologiska värden.
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- Bostadskvarter ska utformas så att bostäder och uteplatser får de höga kvalitéer
som projektet eftersträvar. Detta innebär att solljus på gårdar och dagsljus i
bostäderna blir viktiga gestaltningskriterier.
- Cykelparkeringar ska planeras så att det är enkelt att komma åt cyklarna. Det ska
finnas plats för utrymmeskrävande cyklar, t ex lådcyklar och sidovagnar. Utrymme för
cyklar får gärna exponeras mot gatan och utformas så att cyklarna får hög dignitet.
- Stadsdelen utformas för att underlätta för de boende ett leva utan bil. Det finns
många sätt att röra sig i området, och bra gång- och cykelstråk till centrum, skolor
och förskolor. Alla bostäder har nära till kollektivtrafik.
- Bilparkeringar finns i garage under vissa kvartersgårdar, och målsättningen är att en
del av parkeringsplatserna ska ha ladduttag för elbil.
- Alla material som används ska bedömas utifrån hållbarhetsmålen för projektet.
-Hållbara material väljs till utemiljön med avseende på slitstyrka, ursprung och
kvalitet.
-Olika arter och sorter av växtmaterial främjar biologisk mångfald och kompletterar
grönstrukturen. Genom att anlägga en mosaik av olika typer av planteringar med
varierande jorddjup och artsammansättningar skapas en mångfald av biotoper som
ökar möjligheten för födosök och häckning.
- Ekosystemtjänster. Den nya stadsdelens gröna ytor bidrar med multifunktionella
gröna ytor och ekosystemtjänster som exempelvis fördröjer och renar dagvatten,
förbättrar luftkvaliteten, stödjer pollinering och utjämnar temperaturer. Träd,
planteringsytor i gator, fågel- och insektsholkar är exempel på element i utemiljön
som kan stödja dessa funktioner.
SOCIAL HÅLLBARHET
Den nya stadsdelen skall kopplas ihop med det gamla så att det blir en naturlig
fortsättning av stadskärnan. Social hållbarhet eftersträvas genom att gator, platser,
stråk och grönytor utformas med publika kvaliteter som gör att alla kan känna sig
välkomna. Det nya ska bli en integrerad del av staden där alla generationer kan mötas.
För detta är grönytor och gångstråk viktiga liksom att stadsdelen innehåller lokaler
för verksamheter som nyttjas även av andra än de närboende. Vid korsningen till
Hamngatan finns lokaler som kan erbjuda kommersiell verksamhet i strategiskt läge.
Inne i stadsdelen finns också möjlighet till ett antal mindre lokaler placerade där de
gör mest verkan i kvarterens ytterhörn. Det är små lokaler med direkt entré från gatan.
De kan nyttjas för olika typer av icke störande verksamhet som kontor eller hantverkDe kan också nyttjas som gemensamhetslokaler.
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UTFORMNING AV KVARTER OCH HUS
VARIATION OCH TEMA I STADSDELEN
Låg skala som ger nära kontakt med mark och grönska ska prägla den nya stadsdelen
på Norrberget. Husen håller genomgående mått nära Vaxholms centrala delar,
framförallt kvarteren utmed Hamngatan. De nya husen får 2-3 våningar plus
takvåning. Den relativt låga skalan i kombination med träd, häckar och uppstammade
buskar ger en balans mellan bebyggelse och grönska som anknyter till Vaxholms äldre
delar.
Stadskärnan har små fastigheter vilket ger en varierad arkitektur. För att anknyta det
nya till det gamla ska husens gatufasader delas in i motsvarande bredder. Det innebär
att antingen kulör eller takfotshöjd ska ändras var 25:e meter. Det gäller även över
hörn så att hörnhusets fasad inte blir längre än 25 meter totalt. En färgpalett finns
som utgångspunkt för färgsättningen av fasaderna. De samstämda kulörerna gör
att variationen utmed gatorna också ger en harmonisk helhet. Fönstren är en viktig
del av arkitekturen som förmedlare mellan insida och utsida. Fönsterbågarna ska
utformas med stående proportioner som ett sammanhållande tema mellan husen.
De kan kombineras på olika sätt, alltifrån enluftsfönster till större sammanhängande
fönsterpartier. Tanken är att fönstertyperna ger både ett sammanhållande tema
och möjlighet till variation. I övrigt kommer den nya stadsdelen att få en varierad
arkitektur genom att olika arkitektkontor ritar respektive kvarter.
Markbehandlingen blir det förenande elementet i stadsdelen. Gaturummen får
material och växtlighet som ansluter till den äldre stadskärnan medan gårdarna får
ett modernare anslag. Övergångarna mellan gata och gård fungerar som entréplats
och blir ett tema som återkommer på många ställen i stadsdelen. Varje kvarter får
sina egna små omsorgsfullt gestaltade entréplatser. De liknar varandra samtidigt som
de har sina egna detaljer och kännetecken.
BYGGNADSVOLYMER
Kvarteren har en likartad principiell uppbyggnad med famnande bebyggelse på norra
sidan och ett fristående gårdshus på den södra. Husen är placerade i gatuliv för att
ge så stor grön gårdsyta som möjligt. Alla kvarter har minst två öppningar mellan gata
och gård. I gatten mellan husen är marken inte underbyggd för att ge förutsättningar
till större träd. Öppningarna mellan husen blir gemensamma entréplatser som ges
en omsorgsfull gestaltning. Kvarterens yttre ger tydliga gränser till omgivande gator.
Byggnadshöjden tillåter tre
våningar och plus takvåning
som bildar ett livfullt
taklandskap med kupor och
takfönster.

Vaxholm från vattnet, skala 3 våningar plus takvåning
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Referensbild trähus med detaljering.
Kv. Fiskknipan, Trosa (Meter Arkitektur)

Referensbild trähus med detaljering, gröna gatt.
Kv Matrosen, Vaxholm (Södergruppen Arkitekter)

Referensbild trähus med detaljering.
Modellvillan, Enskede (Arkitema)

Referensbild trähus med detaljering, Vaxholm.
(Södergruppen Arkitekter)

Referensbild trähus med detaljering.
Församlingshus i Nora (Tina Wik Arkitekter)

Refernsbild Hustyp.
Brf Österskär stn (Södergruppen Arkitekter)
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BOSTADSENTRÉER
De flesta bostadsentréer är genomgående mellan gata och gård. Genomsikt
och öppenhet kring entréerna bidrar till trygghet, variation i gaturummet och
tillgänglighet. Gatuentréerna är ofta indragna från gatulivet för att ge plats för
entréfunktionerna. Entrédörrarna inkräktar inte på gångbanans utrymme.
Gårdsentréerna kombineras med markplaneringen till informella mötesplatser med
en sittytor i anslutning till entrén. Entréerna ska utformas för att bidra till levande
gatumiljöer, till exempel genom att glasa upp entrédörren. Om entrén ligger i ett soligt
läge blir den en mötesplats för de boende i huset och kan med fördel kompletteras
med t ex en sittplats eller en liten plantering. Alla entréer mot gatan ska utformas
med extra omsorg om detaljer.

Gatuentré
(Södergruppen Arkitekter)

Entré med sittbänk

Entré från gård
(Södergruppen Arkitekter)

LOKALER
Kvartersstrukturen ger bra lägen för lokaler i gatukorsningarna, framförallt i anslutning till Hamngatan där utåtriktad verksamhet har kommersiellt underlag. Alla lokaler
ska ha golv i nivå med gatan för tillgänglig entré och en rumshöjd på minst 3 meter.
Lokalernas fasader ska
utformas uppglasade med
låg bröstning för att bidra
till levande gatumiljöer. Om
lokalen ligger i ett soligt läge
blir den en mötesplats och
kan med fördel kompletteras
med sittplatser eller
planteringar. Alla lokalentréer
ska utformas med extra
omsorg om detaljer.

Lokal. Visionsbild Norrberget (ETTELVA Arkitekter)
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BALKONGER, TERRASSER OCH UTEPLATSER
Balkongernas största tillåtna djup anges i detaljplanen. Mot kvartersväg och allmän
plats får balkong skjuta ut maximalt 60 cm och djupare mot gårdarna. Balkonger
ska inte glasas in mot allmän plats, kvartersvägar eller innergårdar. Alla räcken på
balkonger och terrasser ska vara transparenta så att man kan se fasaden genom
räcket och utföras av metall med smideskaraktär.
Eftersom gårdarna är små är balkongerna en viktig del av gårdens gestaltning.
Rätt utformad blir balkongen som en förlängning av gården och utvidgar gårdens
sociala samvarorum. Man kan prata med grannen på gården från sin egen balkong.
Det är därför viktigt att balkonger och gårdsfasader hanterar denna aspekt på ett
omsorgsfullt sätt.
Uteplatser på mark ska omgärdas av låga häckar. Mellan angränsande uteplatser och
radhusträdgårdar kan ett staket uppföras med en högsta höjd på 1,8 m. För att ta upp
nivåskillnader kan stödmurar behöva uppföras. Kulör på staket ska vara i samklang
med huset.

Smidesräcke. Brf Österskär stn
(Södergruppen Arkitekter)

Smidesräcke. Riksbyhöjden, Bromma
(Södergruppen Arkitekter)

Staket mot granne. Kv Lingonet
(ETTELVA Arkitekter)
Gemensam uteplats på gård.
Vaxholm (Södergruppen Arkitekter)
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FASADER
Fasaderna utförs i trä med mindre inslag av andra material. Indelning i bredd, höjd
och färg ger variation. Fasaderna ska hålla en detaljering som motsvarar den äldre
stadens skala men i modern tappning, se referensbilder. Det som ger släktskap
mellan gammalt och nytt är omsorgen och bearbetningen av fasaddetaljerna, skala
och material - inte stil.
Horisontella elementskarvar på fasad ska döljas om fasadpanelen är horisontell.
Vid vertikal panel ska skarven detaljeras och utfomas med omsorg. Vertikala
elementskarvar på fasad ska döljas om fasadpanelen är vertikal. Skarven kan också
döljas bakom stuprör eller i ett färgbyte
Socklarna utförs i sten eller betong i samma liv som fasadpanelen. I övergången
mellan träfasaden och sockeln läggs en s.k. offerbräda som kan ta mer stryk än plåt
och som kan bytas utan att resten av fasaden påverkas.

Stående träpanel, indelad fasad. Visionsbild
radhus i Norrberget (ETTELVA Arkitekter)

Indelad fasad. Kv Kopparslagaren
(ETTELVA Arkitekter)

Pergola över garagenedfart. Kompletteringsbebyggelse i Vaxholm (Södergruppen Arkitekter)

Takfotsdetalj. Kompletteringsbebyggelse i Vaxholm
(Södergruppen Arkitekter)
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FÄRGSÄTTNING
Området präglas i huvudsak av naturliga kulörer som inger känsla av både mustig
slamfärg och ljus linoljefärg. En varierad färgpalett med utgångspunkt från
naturpigment känns modern men har också anknytning till Vaxholms karaktär. Byte
av färg och/eller takfotshöjd ska ske minst var 25:e meter och samordning skall ske
mellan kvarteren för att garantera samspel och variation. Även för tak gäller viss
variation. Här gäller plåtkulörer i en harmonisk gråskala från ljus aluzink till mörk
antracit.
De samstämda kulörerna ger både variation utmed gatorna och en samstämd
harmonisk helhet. Det är i huvudsak ljusa kulörer på de stora fasadpartierna med
inslag av mustigare kulörer såsom falurött, samt mörkare jordfärger i detaljer kring
fönster och portar. Fasader får utföras i obehandlad träpanel eller med grånande
impregnering (järnvitriol eller motsvarande).
Upplevelsen av bebyggelsens helhet får ej vara mörk.
För att få en samlad helhetsbild av karaktären, utgår färgpaletten från nedanstående
naturkulörer. Paletten redovisar exempel på sådana kulörer översatta till NCS S.
ljusockra/guldockra
oxidröd
oxidgrön
grön umbra
kimrök (gråblå)
slamfärg faluröd
slamfärg falugul

2010-G30Y

1005-G20Y

1502-Y

2502-Y

4502-Y

3005-G80Y

4005-G80Y

5005-G80Y

4550-Y70R (faluröd)

4040-Y20R (falugul)

4010-R90B

3020-G10Y

5020-G10Y

2030-Y20R

3040-Y20R

4040-Y80R

4040-Y90R

5030-Y90R

7005-G80Y

8005-G80Y

1020-Y20R
7502-Y

5502-Y

1010-Y20R

Fasadkulörer

Kompletterande kulörer

MÖRKGRÅ

MELLANGRÅ

LJUSGRÅ

Kulörer för plåttak och räcken
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TAKVÅNINGAR
I plankartan finns byggnadshöjder och totalhöjder angivna. Därutöver får takkupor
överstiga byggnadshöjden i omfattning enligt plankartan för respektive kvarter.
Hisstoppar och ventilationshuvar får överstiga byggnadshöjden. Tekniska
installationer och utrustning för taksäkerhet skall gestaltas som en integrerad del av
taklandskapet med omsorgsfull detaljering och samordnas i kulör. Taken blir med de
relativt låga hushöjderna ett synligt och viktigt inslag i miljön och skall därför ägnas
särskild omsorg i utformningen.
Takvåningarna utformas som inredda vindar med takfall som varierar mellan 4560 grader i de brantare delarna, se sektioner. Medan det är flackare lutning ner till
7 grader på takkupor. Från marknivån uppfattas framförallt takvåningarnas kupor
medan övriga takfall träder tillbaka. Kuporna som är placerade i fasadliv är maximalt
2,8 meter breda. Kupor som indragna minst 60 cm från underliggande fasad kan ha
en bredd på max 3,5 meter. På gårdssidan kan kupor som har en balkong utanför vara
upp till 3,5 breda även i fasadliv. Kuporna bildar där tillsammans med balkongerna
en slags rumsbreda verandor som ger associationer till Vaxholms många glasade
verandor och tornvåningar.
Vaxholms rika takarkitektur med kupor och torn är i de flesta fall plåttäckta. Plåt blir
även takmaterial för den nya stadsdelen. Eftersom takvåningarna kommer att utföras
med kupor och takfönster som delar upp takytorna, krävs stor omsorg om de många
detaljerna som tar hand om möten och övergångar. Plåt är lämpligt för att hålla ihop
formerna, och materialet kopplar också det nya till det gamla. Plåttak utförs som slät
plåt med falsar.
FÖNSTER
Fönstren är en viktig del av arkitekturen som förmedlare mellan insida och utsida.
Fönsterbågarna ska utformas med stående proportioner
som ett sammanhållande tema mellan husen. De kan
kombineras på olika sätt, alltifrån enluftsfönster till
större sammanhängande fönsterpartier. Tanken är att
fönstertyperna ger både ett sammanhållande tema
med bågarnas proportioner och möjlighet till variation i
fönsterpartiernas hela bredd och höjd.
Fönster utförs med smäckra profiler och omsorg om
detaljeringen. Materialet ska vara trä eller trä med
aluminiumbeklädnad mot utsida. Kulörer hämtas från den
föreslagna färgpaletten.
Trä/aluminiumfönster.

Frösundavik (ETTELVA Arkitekter)

TEKNIKBYGGNADER
Teknikbyggnader såsom transformator- och pumpstation ska gestaltas i samklang
med övrig bebyggelse.
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Vertikala fönster, indragna kupor. Visionsbild
Norrberget (Södergruppen Arkitekter)

Vertikala fönster, takkupor i fasadliv. Visionsbild
radhus i Norrberget (ETTELVA Arkitekter)

Vertikala fönster, indragna kupor. Visionsbild
Norrberget (Södergruppen Arkitekter)

Vertikala fönster, indragna kupor.
Kv Kopparslagaren (ETTELVA Arkitekter)

Vertikala fönster, takkupor i fasadliv.
Sörgårdsängen (ETTELVA Arkitekter)

Vertikala fönster, takkupor i fasadliv.
(Södergruppen Arkitekter)
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PROCESSEN
Att bygga en stadsdel tar tid. Kvalitet i stadsbyggande är till stor del beroende
av kontinuitet och personligt engagemang från alla inblandade. Men det kan
inte garanteras att de personer som varit med om att ta fram detaljplanen och
gestaltningsprogrammet också kommer att genomföra planerna till byggd verklighet.
För att säkerställa kontinuitet och att de ambitioner och kvalitetsmål som satts upp
verkligen genomförs över tid innehåller programmet också anvisningar om processen.
De aspekter som gestaltningsprogrammet beskriver ska följas upp under
utbyggnadsprocessen med gestaltningsmöten mellan byggherren, dennes
konsulter och kommunens representanter. Programmet ska vara ett stöd för dessa
gestaltningsmöten inför kommande bygglov. Gestaltningsmöten ska hållas i god
tid före sökandet av bygglov för att fånga upp de
olika aspekter i programmet som är relevanta för
respektive kvarter eller byggnad
Antalet möten med genomgång av förslagsskisser
kan variera beroende av komplexitet. På mötena
skall byggherren redovisa planerad gestaltning och
kommunen ge respons i konstruktiv dialog inför
bygglovshanteringen.
Nedanstående tre checklistor är exempel
på sådant som kan bli viktigt att bevaka vid
samordningsmöten och bygglovhantering:

Visionsbild Norrberget, läget vid vattnet
(ETTELVA Arkitekter)

VIKTIGA SAMORDNINGSASPEKTER ATT BEVAKA
- Anslutning till befintlig terräng, vegetation och bebyggelse
- Samordning av färgsättning mellan kvarteren inom stadsdelen och i förhållande
till befintlig bebyggelse.
- Mötet mellan byggnad och gata. Dvs husens gatuplan med fönsterdetaljer,
entrépartier och sockel, bör ägnas särskild omsorg. En väl detaljerad och
innehållsrik fasad i det partiet är avgörande för hur man uppfattar helheten.
- Samordning av markgestaltning och belysning mellan gata och gård. Särskilt
viktigt mot kommunal gata.
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VIKTIGT ATT BEVAKA VID UTFORMNING AV GEMENSAMMA STADSRUM
- Träd och planteringar på gator, gårdar och stråk skapar en stadsdel med grön och
lummig karaktär
- Längs gatorna planteras träd på gångbanorna. Mellan parkeringarna finns även
plats för lägre plantering.
- Träd i hårdgjorda ytor anläggs i växtbäddar med skelettjord och trädgaller eller
med bottenvegetation.
- Gångvägar genom kvarteren kopplas ihop med omgivande stråk.
- Gatusektioner med mått och innehåll enligt sektionerna i
gestaltningsprogrammet ska följas.
- Bostadsgårdarna kan nås från flera håll med flera alternativa rörelsevägar.
- Längs alla fasader ut mot gatan anläggs en fris av smågatsten.
- En variation av växter med främst inhemska arter finns inom området
- En variation av växter som lockar till sig pollinerare finns inom området
- Skötselplaner för grönstruktur upprättas av exploatören för privat mark för att
säkerställa gårdarnas kvaliteter över tid.
- Stora kvaliteter av träd föreskrivs i projekteringen för att snabbt skapa en så
grönskande karaktär som möjligt i området.
- Utrustning och konstruktioner som återkommer på olika platser i kvarteren
skapar ett gemensamt uttryck mellan hus och platser med varierat utseende. De
återkommande elementen bidrar till upplevelsen av den nya stadsdelen som en
helhet.
- Staket: trästaket med stående ribbor. Staket utförs som trärena alternativt målat
i kulörer som samordnas med färgpalett för hus.
- Sittmöbler: på gårdar har de trädgårdskaraktär. På allmänna platser och längs
promenadstråk (kan de vara av modernare typ och som modell för nedgjutning.
Kulörer samordnas med färgpalett för hus.
- Spaljéer och skärmar: samma karaktär och kulör som staket men högre och
antingen glesare eller tätare.
- Räcken och handledare: smideskaraktär, grå.
- Cykelställ: väl utformade i neutral modell, samma kulör som räcken.
- Belysning: gatubelysningen i området ska ha en klassisk karaktär. Det är viktigt
att belysningen för gator och allmänna platser utformas enhetligt.
- I gaturum föreslås linspänd belysning där det förekommer motstående fasader,
annars placeras armatur på fasad med riktat ljus ut mot gatan.
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- Längs allmänna gångstråk placeras belysning på parkstolpar (Höjd 3,5 m) och på
gårdar placeras pollarbelysning för att undvika bländning in i bostäderna.
- Vid val av belysningskälla är det viktigt att den har ett varmt ljus och inte upplevs
bländande.
- Utformning enligt principsektion i gestaltningsprogrammet sida 22-23.
Lekplatsen
- Lekutrustningen är trären eller målad i dämpad färgskala.
- Lekplatsen ska vara tillgänglighetsanpassad och förses med sittplatser, enkla
planteringar och belysning.
Hamngatsbacken
- Markbeläggningen utförs som en upphöjd köryta med smågatsten och får en fin
detaljering med olika stensorter.
- Ramperna i körbanan upp till torgytan utgörs av storgatsten.
- Parkeringsytor på allmän plats markeras med gatsten.
Norbergstorget
- Markbeläggningen utförs av smågatsten och betongplattor i ett mönster
som tydliggör orienterbarheten på platsen. Invid parkeringsplatserna finns
planeringsytor med träd som skapar en grön karaktär på torget.
- Gårdarna ska innehålla mycket grönska och upptas av gröna ytor. Ge
förutsättningar för träd i lämpliga lägen.
- Gården ska vara upplevelserik med träd, buskar, blommor och gräsmattor.
- Gården ska vara användbar för lek, sittplatser och mötesplatser för vuxna.
- Det ska finnas en tydlig gräns mellan gård, kvartersväg och allmän platsmark.
- Övergången till den halvprivata gården markeras med låga stenmurar, staket
och häckar. Gårdarna ligger högre än gatan och nivåskillnaden kan användas till
att förtydliga övergången. Trappor utförs av blocksteg av granit och granitmurar av
kallmurstyp. Planteringsytor avgränsas mot omgivande markmöte med kantstöd
eller fris av granit.
- Gårdar och entréer ska utformas med hög standard avseende tillgänglighet för
alla.
- Material ska vara hållbara med god funktion och ge estetiska värden.
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VIKTIGT ATT BEVAKA VID UTFORMNING AV INFRASTRUKTUR
- Nyttotrafik har tillräcklig plats för sina svängradier.
- Garageinfarterna är placerade där de stör så lite som möjligt. Garageportarna
är utformade som en integrerad del av fasaden samordnade med övriga portar
och fönster i karaktär, material och kulör. Den korta rampen täcks med spaljé
för klätterväxter samordnat med gårdsutformningen. Placeringen av infarterna
minimerar biltrafiken upp i området.
- Cyklar parkeras i cykelställ dels på gårdarna men också invändigt i de
underjordiska garagen.
- Alla bostäder nås tillgängligt från antingen gata eller gård.
- Genom varje gård finns en tillgänglig väg med hjälp av ramper eller gångstigar
med maximal lutning 1:12 för att vara tillgängliga. Gatorna lutar max 1:20.
- Dagvatten ska hanteras i enlighet med framtagen dagvattenutredning.
- Gatorna är dimensionerade för avfallsfordon och räddningsfordon.
- Soporna placeras i nedsänkta kasuner som tar lite plats på marken och som nås
från gatorna.
- Alla bostäder kan evakueras med brandbil från gata eller bärbar stege från
gårdarna.
- Gårdarna behöver inte beträdas av avfallsfordon eller räddningsfordon.
- I trottoaravslut ska trottoarkanten sänkas ner för att underlätta för
funktionshindrade, cyklar och barnvagnar.
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VIKTIGT ATT BEVAKA VID UTFORMNING AV KVARTER OCH HUS
- Gårdarnas entréplatser ska planteras med träd och/eller buskar så att detta
bidrar till att gatorna upplevs som gröna.
- Var 25:e meter ska fasadernas kulör och/eller takfotshöjd ändras.
- Fasaderna ska vara av i huvudsak trä med omsorg om detaljering.
- Fasader avslutas med offerbräda mot sockeln.
- Blockskarvar ska döljas eller bearbetas med omsorg.
- Färgsättningen ska följa kulörpalett. Vid bygglovgivning ska områdets
färgsättning som helhet beaktas. Lägg även till en palett för tak.
- Takmaterial ska vara plåt. Taklandskapet ska gestaltas som en helhet där alla
ingående delar samordnas med de tekniska installationerna.
- Fönster ska ha i huvudsak stående proportioner på bågar medan partierna som
helhet kan varieras i storlek och proportion. Färgsättning kan också bidra till
variation.
- Entréer och lokalfasader ska vara öppna och välkomnande.
- Entréer och lokalfasader ska utformas med stor omsorg om detaljer.
- Alla lokaler ska ha golv i nivå med gatan för tillgänglig entré och en rumshöjd på
minst 3 meter. Lokalernas fasader ska utformas uppglasade med låg bröstning.
- Räcken ska vara av smide.
- Uteplatser avgränsas med låga häckar. Mellan tomter kan högre staket avgränsa
mot grannen.
- Alla bostadsentréer är genomgående mellan gata och gård. Gäller ej punkthusen
i kv. Utsikten och kv. Inloppet.
- Alla räcken på balkonger och terrasser ska utföras av mörkgrå metall med
smideskaraktär och vara genomsiktliga så att fasaden går att se genom
balkongen.
- Balkonger får inte glasas in mot varken allmän plats, kvartersväg eller innergård.
- Uteplatser på mark ska omgärdas av låga häckar. Mellan angränsande
uteplatser och radhusträdgårdar kan ett staket/plank uppföras med en högsta
tillåtna höjd på 1,8 m. För att ta upp nivåskillnader kan stödmurar behöva
uppföras. Med en högsta tillåtna höjd på 1,2 m. Kulör på staket ska vara i
samklang med huset.
- Kuporna som är placerade i fasadliv mot gata är maximalt 2,8 meter breda.
Kupor mot gata som indragna minst 60 cm från underliggande fasad kan ha en
bredd på max 3,8 meter.
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SUMMERING - LIVET MELLAN HUSEN
Det viktigaste vid planeringen av en ny stadsdel är inte husen i sig, utan vilka
möjligheter den nya bebyggelsen ger för att leva ett bra liv. En klok avvägning mellan
olika önskemål och intressen kan ge en bra livsmiljö. Det vi planerar för är livet mellan
husen.
För att beskriva hur det kan te sig på Norrberget tar vi en promenad genom
stadsdelen:
Cirka sex minuters promenad från Waxholms hotell skymtar du den nya
bebyggelsen bakom Storstugan. Du passerar Lägret och välkomnas av caféet på
hörnet. Bebyggelsen formar en liten södervänd torgyta där uteservering ryms på
sommaren.
Eller också tar du kaffet i handen och viker av norrut, mot torget vid Storstugan.
Dit kommer besökare till fritidsgården och föräldrar och barn på väg till
förskolan. Blickar du ut mot vattnet är sikten fri och rör du dig norrut når du
promenadstråket och den vackra utsiktsplatsen. Där kan du sätta dig på en bänk
och njuta av havsutsikten medan motionärer och helgfirare passerar längs med
vattnet.
Rör du dig vidare västerut genom området, passerar du småskaliga gator där
bilar och cyklar rör sig sakta. Kvarteren är uppbrutna och i släppen finns stora
träd, syren och kaprifol. Tar du smitvägen genom något av kvarteren är det grönt
och prunkande. Häckar och staket avgränsar bostädernas uteplatser från de
gemensamma ytorna. Husen är låga och solen värmer den södervända gården.
I området finns både flerbostadshus och radhus med egen entré mot gatan och
liten täppa med fruktträd. Gatornas siktlinjer sträcker sig långt ut över fjärden.

