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Detta dokument med gestaltningsprinciper tjänar som ett underlag för två 
detaljplanehandlingarna, Diplomaten och Doktorn. Det innehåller en beskrivning av 
den övergripande gestaltningsidén samt en mer detaljerad beskrivning av Skiftinge 
stadsrum.

Dokumentet sammanställdes av Strategisk Arkitektur och Funkia 
landskapsarkitekter. 

Illustrationerna i dokumentet är en illustration av gestaltningen som en vision, 
målbild och rekommendation för de tillkommande bebyggelserna som kan 
förändras efter ytterligare analyser i de senare skedena.
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1.1 inledning
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MÅLFORMULERING OCH STRATEGI FöR GESTALTNING Av bEbyGGELSE OCH LANdSkAp 

- Spegla principer och arkitektoniska kvaliteter från området 

- Skapa ökad orienterbarhet och arkitektonisk variation 

- Skapa tillkommande bebyggelse med tydlig egen identitet och samtidigt 
respektera den befintliga historiska kulturmiljön

- Skapa en levande miljö

- Få hustyper typer som upprepas

- Tillföra ny modern arkitektur



3. MATERIAL och TExTuR

Mörkt trä, tegel och vit betong. En stor del av husen 
har en liknande färgpalett. 

De senare husen använder en avvikande färgpalett:

Skiftinge är ett bostadsområde som ligger 
precis mellan två olika stadsstrukturer: ett 
miljonprogramområde och ett villaområde. Det 
innebär att den kommande bebyggelsen borde 
överväga båda kvalitén på och det sammantagna 
värdet av den omkringliggande bebyggelsen. I 
kulturmiljöutredningen konstaterar om gestaltningen 
att: 

´´ I området förekommer förutom en varierad skala och 
volymverkan även stor variation i fasadmaterial och annan 
gestaltning. I villaområdena förekommer stor variation mellan 
de olika byggnaderna. Bland flerfamiljhusen ses tydliga 
grupperingar där tegel förekommer på de större volymerna i 
de mer centrala delarna och puts dominerar de mer perifera
och lägre volymerna´´
  
vILLA OMRÅdE kARTLäGGNING Av 
dEN bEFINTLIGA GESTALTNINGEN. TRE 
ARkITEkTONISkA väRdEN

 I villaområdena förekommer stor variation mellan 
de olika byggnaderna som har ett gemensamt 
formspråk och materialval och uniform storlek.

Material och färgkombination

(bil 1) (bil 2) (bil 3) 

(bil 4) 

(bil 5) 

Material och färgkombination

1.2 förutSättningar

1. GAVEL och Tjock TAkSLuT 

Det finns en blanding av två tydliga typologier:
- Sadeltak med utstickande gavel mot gata (bild 2, 
3, 4, 5)
- Platt tak med tjockt takslut som ge ett starkt 
uttryck av horisontelitet på tak och balkonger (bil 1) 

2. MoTIV I FASAD

Tydlig husvolym med ett garage. Repetition av liknan-
de husmoduler. 

Det finns en avvikande hustyp från resten av 
Skifting i sydväst med en senare bostadsutveckling 
med olika hustyper och med avvikande uttryck från 
varandra (bil 4).
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1.2 förutSättningar

MILjONpROGRAMOMRÅdET, kARTLäGGNING 
Av dEN bEFINTLIGA GESTALTNINGEN.  
FyRA ARkITEkTONISkA väRdEN.

Inom Skiftinge finns det flera 
miljonprogramsområden/typologier som kan 
organiseras gruppvis efter byggnadstyp. Det skapar 
mindre delområden och förenklar orientering inom 
stadsdelen. 
Den upprepande gestaltningen är genomgående i 
flerbostadshusen (materialval, fönsteruppställning, 
balkonger och entréer). Dock finns det två grupper 
som relaterar till olika gestaltninger. Den ena syns 
i Kv. Doktorn 1-2 och Kv. Domaren 1-2, den andra 
syns i Kv. Diplomaten 1-2. Likväl är de liknande och 
kan grupperas för att analysera den arkitektoniska 
karaktären.

1. GAVEL SIDA

Svagt lutande sadeltak som avslutas med en 
plåtbeklädd fris. Alla byggnader har två korta 
sidor som stängts mot gatan. Det markeras 
med avvikande material och färg från resten av 
byggnaden (rött tegel).

4. MATERIAL och TExTuR

Färg- och materialkombination är sammanhängande 
överallt i kv. Doktorn 1-2, Domaren. Detta består en 
blanding:

- Ljusgul, ljuslax och vit puts för den huvudsfasad 

- Grön, lila och röda färg metal för balkonger 

- Röd tegel för gavelsidorna 

Fasader mot söder och väster - kv. Doktorn och kv. Domaren 1-2

Fasader mot norr och öster - kv. Doktorn och kv. Domaren 1-2

Gavel sida

2. EnTRé, FönSTER och bALkonGER

Samtliga bostadsentréer mot de interna gårdarna 
är indragna i fasadliv och har gestaltats med klinker 
och trä. I Kv. Doktorn 1-2 och Kv. Domaren 1-2  
är balkongerna indragna (inget element sticker 
ut från fasaden) och i Kv. Diplomaten 1-2 sticker 
balkonger ut från fasaderna och skapar en variation 
i fasaden. I fasaderna mot solig sida finns alltid 
en förgårdsmark i bottenvåning som följer samma 
byggnadsuttryck.

3. MoTIV I FASAD

Husen kännetecknas av en rationell och symmetrisk 
fasad som upprepas i varje hus. Husen har två olika 
och tydliga fasadmotiv: 

- Fasader mot söder och väster (solig sida) i Kv. 
Doktorn 1-2 och Kv. Domaren 1-2 har uttryck av 
horisontella balkonger och vertikalvolym med en 
avvikande färg där fönster placerats. Diplomaten 
1-2 har uttryck av vertikalvolym med en avvikande 
färg.
- Fasader mot norr och öster har sammanhängande 
uttryck av rationell fönsteruppställning

(kv. Diplomaten 1-2) 

kv. Domaren 1-2

kv. Domaren 1-2
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1.3 landSkap och gårdar 

TRAFIKSäKERT

Parkeringsplatser och biltrafik hålls separerad från 
bostäderna (så mycket som möjligt) för att behålla 
känslan av parkmiljö. Som utgångspunktet bör alla 
gång- och cykelvägar separeras från parkeringsyta 
för att undvika att bilar kör upp på dessa. 
Stråket och de andra gång- och cykelvägarna ska 
prioriteras och separeras (så mycket som möjligt) 
från biltrafik och parkeringsyta där backning av 
fordon förekommer. Stråket utformas också på ett 
veckat sätt som inte inbjuder till inkörning i kvarteret 
men som tillåter angöring till de befintliga kvarteren. 
I de få parkeringsgator mellan kvarter i nära 
anslutning till gårdar och lekplatser där fotgängare 
vistas bör avskiljningen vara tydlig och kan 
exempelvis ske med hjälp utav materialval, en 
gräsremsa eller nivåskillnad. 

nyA koppLInGAR 

De nya bostäderna kilar in mellan befintliga 
flerbostadshus och villaområdet öster om Vårvägen 
och ersätter dagens parkeringsytor. Området 
tillförs därmed stora kvaliteter i form av grönytor 
och sociala mötesplatser. Genom strukturen på 
den nya bebyggelsen skapas kopplingar och 
grönstruktur som knyter samman de två befintliga 
bostadsområdena. Tulpanstigen förstärks som en 
viktig länk i öst-västlig riktning med sin förlängning i 
Blåsippsvägen. Ett nytt grönt stråk skapar koppling 
i nord-sydlig riktning mellan husen. Dessa två stråk 
främjar en genomströmning av människor genom 
området, vilket stärker det sociala utbytet och är 
positivt ur ett trygghetsperspektiv. Det binder även 
samman nytt och befintligt på ett naturligt sätt och 
bidrar till känslan av ett gemensamt område.

GRönA STRÅkET

Parallellt med Vårvägen löper det gröna stråket i en 
meandrande form. Då de nya husen har sina entréer 
från stråket aktiveras det på ett naturligt sätt och 

det skapas tillfällen för grannar att mötas. Stråkets 
karaktär som en social länk förstärks genom olika 
lugna aktiviteter som placeras ut längs sträckan. 
Dessa aktiviteter kompletterar de som finns i 
Långbergsparken genom att erbjuda en annan skala 
och intimitet. Här finns möjlighet för de boende i 
området att odla, reparera sina cyklar, leka eller bara 
koppla av i en hammock. Ett återkommande inslag 
såsom lekskulpturer placeras ut längs stråket för 
att skapa en tydlig identitet, lekvärden samt för att 
ytterligare aktivera stråket. 

LEk

Småbarnslek integreras i bostadsgårdarna medan 
större barn kan ha glädje av lekskulpturer och 
andra lekfulla inslag i det gröna stråket. Den stora 
lekplatsen och det rika utbudet av aktiviteter som 
erbjuds i Långbergsparken täcker in behovet för de 
lite större barnen. 

TRyGGhET & SocIALT EnGAGEMAnG

Genom att det offentliga rummet aktiveras ökar 
trygghetskänslan i området. Belysning som skapar 
sociala platser och ett allmänt inbjudande ljus 
under dygnets mörka timmar är ytterligare en 
trygghetsfaktor.

Ett sätt att bidra till platsens sociala värden och 
skapa samhörighet och engagemang hos de som 
bor här idag kan vara att involvera dem i planerings- 
och utförandeprocessen. En dialog har tidigare 
hållits med be boende på platsen, vilket skulle 
kunna följas upp med ett moment där de bjuds in 
att delta i idéprocessen för stråkets innehåll. De kan 
även erbjudas möjlighet att delta i utförandet genom 
att exempelvis plantera något som de själva har 
föreslagit eller liknande. Det sociala engagemang 
som enligt den utförda analysen i Utvecklingsplan 
Skiftinge finns på platsen skulle på så vis kunna 
användas för att underlätta integreringen av nya 
bostäder.
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1.3 landSkap och gårdar 

EkoSySTEMTjÄnSTER

Platser för odling längs stråket med intilliggande 
redskapsbodar och vattenposter möjliggör för 
boende att umgås genom odling och bidrar till 
områdets gröna karaktär och hållbarhetsprofil. 
Inhemska arter används i stor utsträckning och arter 
från intilliggande naturmark plockas in i området. 
En stor variation i artval eftersträvas för att främja 
den biologiska mångfalden. Dagvattenplanteringar 
och dammar skapar habitat för insekter och djurliv. 
Fruktträd och bärbuskar planteras i området vilket 
skapar ekosystemtjänster för de boende. 

Ek knyter an till platsen, skapar karaktär och 
naturvärden.

Tall är bärande art i området. Biodike utan stående vatten får karaktären av en 
plantering.

TRÄD

De träd som tas ned till följd av projektet är 
mestadels planterade träd i parkeringsytor. Dessa 
ersätts med minst lika många nya träd. Förslaget 
ger plats åt ytterligare träd, enligt illustrationsplanen 
på föregående sida. De arter som främst föreslås 
är arter som finns på intilliggande grönytor 
som identifierats i Naturvärdesinventeringen av 
Eskilstuna stadsbygd (2017). Tallen står för de 
största naturvärdena och föreslås få en bärande 
roll i artvalet men även ek, asp, björk och lönn blir 
viktiga arter. Som komplement kan exempelvis rönn, 
syrén och fruktträd, enstaka exoter, blommande träd 
och andra karaktärsskapande och årstidsbetonande 
växter blandas in i området. 

DAGVATTEn

Området lutar naturligt västerut och enligt 
dagvattenutredningen utförd av WRS (2019) finns 
en lågpunkt på Vårvägen, i höjd med kvarter 4. 
För att hantera det tillkommande dagvattnet från 
planområdet ska dagvattenplanteringar ta emot 
vatten från parkeringsplatserna mellan kvarter 
3 och 4. Denna åtgärd fördröjer, infiltrerar och 
renar dagvattnet och minimerar påverkan på den 
befintliga lågpunkten. Dagvattenhanteringen 
följer i övrigt principen att dagvattenplanteringar i 
form av biodiken eller regngårdar tar omhand det 
förorenade dagvattnet från parkeringsytor och leder 
den sedan vidare till ett genomgående biodike som 
löper längs gröna stråket. Här fördröjs, infiltreras 
och renas vattnet ytterligare för att minimera 
påverkan på intilliggande fastigheter. De befintliga 
höjderna i omgivande mark resulterar i att vattnet 
leds västerut mellan de befintliga byggnaderna. Den 

befintliga lågpunkt i norra delen av planområdet 
som identifierats i dagvattenutredningen kommer att 
ta emot vatten från planområdet vid ett 20-årsregn. 
Detta gör att de planerade dagvattenplanteringarna 
i området  är av högsta vikt för att minimera denna 
påverkan. Utöver åtgärderna inom planområdet 
rekommenderas att även lågpunkten i sig hanteras. 
Här kan nedsänkta dagvattenplanteringar ta emot 
och fördröja dagvattnet för att undvika påverkan på 
de befintliga fastigheterna. 

Huvudsyftet med dagvattenåtgärderna är att rena, 
fördröja och i viss mån infiltrera dagvatten och 
därmed minimera påverkan från planområdet. På 
utvalda platser längs stråket kan vattnet även 
användas i gestaltande syfte för att skapa öpppna 
vattenytor. Biodiken kan vid kraftiga regn få 
karaktären av en bäck, då vattnet blir synligt.  

Vattnet kan användas i gestaltande syfte, t ex i form 
av en bäck eller ett biodike med synligt vatten vid 
kraftigt regn.
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1.3 landSkap och gårdar 

Synligt vatten i bostadsmiljö skapar mervärden för 
de boende.

Nedsänkt dagvattenplantering för hantering av stora 
vattenmängder.

Spång i dagvattenplantering i Norra 
Djurgårdsstaden, Stockholm.

Trädäck kan skapa vistelseytor i eller intill 
dagvattenplanteringarna.

SySTEMETS kApAcITET

Mängden planteringsytor, skelettjord och 
genomsläppliga ytor som enligt WRS:s 
dagvattenutredning krävs för att klara ett 
20-årsregn uppnås med god marginal i förslaget. 

För att uppnå kravet på fördröjningsmagasin på 
80 m3 anläggs träden som står i biodiken längs 
parkeringsplatser i skelettjord. De 14 träd som 
står i biodiken längs parkeringsplatser bildar 
sammanlagt 210 m3 (15 m3 /träd), vilket således 
ligger betydligt över kravet. För att säkerställa ett 
hållbart system med möjlighet att hantera större 
regnmängder och ytterligare reningsgrad föreslås 
utöver detta 2280 m2 dagvattenplantering i form av 
biodiken med kolmakadam för ökad infiltration och 
magasineringskapacitet. Förslaget inrymmer totalt 
167 träd.

LÅGpunkT I InTILLIGGAnDE FASTIGhET

I lågpunkten mellan de befintliga byggnaderna 
föreslås att en nedsänkt dagvattenplantering 
skapas. Detta kan gestaltas på olika sätt 
beroende på vilket uttryck som efterträvas. För att 
åstadkomma stor kapacitet på en mindre yta kan 
man med fördel anlägga en nedsänkt plantering 
med trappor eller murar samt med underliggande 
skelettjord som magasin. Bilden intill visar ett 
exempel där trappsteg bildar en stor volym för 
dagvattnet samt sittplatser runtom planteringen.

GEnoMSLÄppLIG MARkbELÄGGnInG

Ytor för cykelparkering görs i armerat gräs eller 
annat genomsläppligt material. De nya träden längs 
Vårvägen planteras i skelettjord som tar omhand 
dagvatten från gatan. 

Spänger möjliggör för människor att röra sig i 
dagvattenplanteringarna.

GRönA TAk

Samtliga komplementsbyggnader såsom 
cykelparkeringshus och miljöhus får gröna 
biotoptak med minst 10 cm jorddjup för att fördröja 
dagvattnet.

uppLEVELSEVÄRDEn

Gestaltningen av dagvattenanläggningen kan 
skapa stora upplevelsevärden och en variation i 
uttryck. Att gestalta med synligt vatten i delar av 
systemet bidrar med såväl upplevelsevärden som 
pedagogiska värden då vattnets väg synliggörs. 
Genom att tillgängliggöra dagvattenplanteringarna 
med hjälp av exempelvis spänger och trädäck med 
sittplatser skapas ytterligare mervärden i området. 
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1.3 landSkap och gårdar 

MATERIAL

Gröna stråket beläggs med grus för att få en 
genomsläpplig yta och en parklik karaktär. Armerat 
gräs används vid exempelvis cykelparkeringsplatser 
för att behålla den gröna känslan längs stråket. 
På gårdarna kan marktegel skapa en varmare 
karaktär och övriga plattytor utgörs av granit och 
betongmarksten.  

cykLISM & TRAFIkSÄkERhET

Cykelparkering erbjuds i förrådsbyggnader samt 
i markparkering längs stråket och på gårdarna. 
Cykelförråden utformas enhetligt i området med 
cykelställ i två våningar för att inrymma generöst 
med cykelplatser. Gestaltningen av förråden 
ges extra uppmärksamhet för att ytterligare öka 
attraktiviteten och status på cyklism. Bilderna intill är 
tänkta som inspiration till utformning av cykelförråd, 
snarare än en exakt utformning. Hänsyn måste tas 
till förrådsbyggnadens storlek i förhållande till gårdar 
och risken att skymma bostäderna. 

En cykelverkstad placeras centralt i området för att 
erbjuda de boende möjlighet att reparera och serva 
sina cyklar. Detta ökar även de sociala kontaktytorna 
mellan de boende.  

Parkeringsplatser och biltrafik hålls i så stor 
utsträckning som möjligt separerad från 
bostäderna för att behålla känslan av parkmiljö. 
Som utgångspunkt bör alla gång- och cykelvägar 
prioriteras och separeras från biltrafik och 
parkeringsytor för att undvika att bilar kör upp på 
dessa. Där backning kan förekomma ska detta 
särskilt tas i beaktande.

Det gröna stråkets veckade utformning gör att det 
inte inbjuder till inkörning i kvarteret men ändå 
tillåter angöring till de befintliga kvarteren. 

Parkeringsytorna mellan kvarteren kantas av 
biodiken. Dessa renar och fördröjer det förorenade 
dagvattnet från parkeringen samtidigt som de 
fungerar som avgränsning mot gårdarna och 
skyddar på så vis fotgängare och lekande barn från 
biltrafiken. 

Exempel på cykelparkering.Exempel på karaktärsskapande cykelförråd i Södra Rosendal, Uppsala. 

granit

betong

plantering

biotoptak

marktegel

grus

gräsarmering

gräsblomning
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1.3 landSkap och gårdar 
bOSTAdSGÅRd kv. 4 
Gårdarna ges alla olika karaktär och innehåll för att skapa variation och 
en unik identitet för varje gård. För att ge exempel på utformning har 
kvarter 4 gestaltats mer detaljerat. Detta är att betrakta som en vision och 
en ambitionsnivå för området och kommer att bearbetas i senare skeden.

Gården har utformats med en grund av marktegel på vilken öar med olika 
innehåll har vuxit fram. I och emellan öarna skapas utrymme för möten 
mellan grannar. I gårdens södra del föreslås en yta för småbarnslek i 
halvskugga under träd och delvis skuggad av trevåningshuset söder om 
leken. Vid projektering bör en solstudie göras för att säkerställa lagom 
mängd skugga på lekytan. Norr om denna föreslås en plats för umgänge 
i ett soligt läge. Här kan planteringar med inslag av bärbuskar rama 
in platsen och odlingslådor ger möjlighet för de boende att odla sina 
egna grönsaker. Här föreslås även blommande träd, grill och möbler för 
möjlighet till långbord och gårdsfest. 

Gården inrymmer även en regngård för omhändertagande av dagvatten. 
Takvatten leds till planteringsytor och marken höjdsätts så att vattnet leds 
på ytan till regngården. Vid inmätning och höjdsättning kan placeringen 
av regngården behöva justeras. En gräsyta i ett soligt läge erbjuder plats 
att ligga och sola på och ytan mot vägen moduleras för en antydan till 
avgränsning mot gatan. 

Parkeringsytorna norr respektive söder om gården höjdsätts så att 
dagvattnet leds till biodiken längs med parkeringens kanter. Vattnet renas, 
fördröjs och till viss del infiltreras innan det leds vidare ut i det gröna 
stråket respektive ut på Vårvägen. 

I det nord-västra hörnet av gården föreslås en byggnad som inrymmer 
redskapsbod för bland annat odling för de boende i området. Detta ökar 
kontaktytorna för de boende i såväl de befintliga bostäderna som de 
nya och skapar goda förutsättningar för odling och en gemenskap kring 
denna. 

GRönA STRÅkET
Längs den västra sidan av det gröna stråket löper ett biodike. Detta 
möjliggör viktig fördröjning av dagvatten och skapar distans till de 
befintliga husen med möjlighet till en variationsrik plantering. Längs 
stråket placeras aktiviteter och innehåll såsom odling, hammockar och 
lekskulpturer i strategiska lägen medan biodiket bidrar med en rik 
grönska till stråket.  

regngård
småbarnslek

uteplats

biodike

biodike

Odling, bäsbuskar, grill och plats 
för umgänge i soligt läge

markmodulering med träd-
plantering mot gatan

gräsyta

cykel-
parkering

cykelparkering

redskapsbod 
med biotoptak

grönt stråk

biodike

parkering

odlinghammockar

gräs

plantering

plats för 
lekskulptur

gräs

marktegel

biodike

plantering

cykelparkering med 
gräsarmering

biodike

biodike
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1.4 geStaltning bebyggelSe 

KVAlItet SOM FörS VIDAre OCH 
De nYA 

De nya byggnaderna bör ha ett sammanhängande 
arkitektoniskt uttryck där några av de befintliga 
kvalitéerna (både från miljonprogram- och 
villaområdet) förs vidare ochsamtidigt skapar ett 
modernt stadsbyggnadsprojekt med långsiktigt 
hållbara kvaliteter. 

Ny bebyggelsegestaltning ska utformas med 
gruppering av kvarter eller byggnadstyper.  De 
tillkommande husen ska uppföras med hänsyn 
till befintligt gällande takformer, proportioner och 
materialval.

I detta avseende har sju särdrag identifierats 
som vision, målbild och rekommendation för de 
tillkommande bebyggelserna:

HORISONTELLA OCH VERTIKALA 
ELEMENT - liksom både villaområdet och 
miljonprogramområdet, kan de tillkommande 
byggnaderna gestaltas med horisontella och/
eller vertikala element, till exempel balkonger, 
ett tjockt takslut som ge ett starkt uttryck av 
horisontalitet på tak, gestaltningeselement etc. 

BALKONGER OCH UTEPLATSER - på 
samma vis som motsvarigheterna i de befintliga 
kvarteren, ska alla nya bostäder ha tillgång till en 
balkong eller uteplats på bottenvåningen med 
direkt koppling till marken (när möjligheten finns). 

Uteplatser anläggs på upphöjda gårdar, eller i 
anslutning till gata/gård/stråk. Det finns också 
möjlighet att ha balkonger mot den soliga 
sidan, speciellt mot de befintliga fasaderna som 
är stängda sig för att bidra till den upplevda 
tryggheten i gaturummet.

Balkonger kan vara ca. 1,5 meter breda och ca. 
2 meter långa och alla uteplatser ska vara minst 
2 meter breda. De privata uteplatserna ska ha 
direkt anslutning både till lägenheterna och 
gårdarna/stråket (när möjligheten finns), för att 
aktivera den publika delen av gårdarna. 

RATIONALITET - fasaden gestaltas med rationell 
fönster- och balkongsättning som ger goda 
lägenhetslösningar. Enhetligt arkitektoniskt 
uttryck bör eftersträvas, utan stora variationer i 
komposition inom samma kvarter.

TYDLIG GAVELSIDA - viktiga gavelsidor i 
strukturen (t.ex. i anslutning mellan Vårvägen och 
gator från villaområde eller dessa siktlinjer) kan 
accentueras med tydlig gavelsida. Markeringen 
kan vara ett sadeltak med projekterande gavel 
mot gata, avvikande material och färg, i gavelsida, 
fönstertyp/balkongtyp/storlek, etc. 
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Gavelsida i anslutning till de befintliga gatorna.

Hästhovsvägen

Möjlighet för privata uteplatser på bottenvåningenExempel på material som kan ge ett vertikalt uttryck.Rationell och rytmisk fönstersättning i fasaden.



Möjlighet för växtlighet framför sockeln.

1.4 geStaltning bebyggelSe 

Bostadskomplement med fönster mot gata.

BOTTENVÅNING - de nya byggnaderna 
borde marker bottenvåningen (även kallad 
sockelvåning) som den mest aktiva och 
urbana delen av fasaden som tillför gatan liv 
och variation samt skapar tät rytm ur gatu-, 
stråksperspektiv. Det gäller för sidorna som 
vänder sig mot gatorna och stråket och inte 
nödvändigtvis de som möter bostadsgårdarna. 
För att gynna transparens och trygghet bör 
bottenvåningarna gestaltas med:
 

- Beroende på sammanhanget kan 
bottenvåningen ha kontrasterande uttryck 
(subtil material- och kulörvariation, textur, 
materialmönster). Möjlighet att ha avvikande 
fönstertyp/färg i bottenvåning för att 
kontrastera mot övriga våningar.

- Tydligt gestaltade bostadsentréer med 
indrag när det finns möjlighet. Direkt entré 
till bostadskomplement från gata/gård/stråk 
(cykel parkering, tvättrum, andra utrymmen) 
med fönster mot gata för att bidra till den 
upplevda tryggheten i gaturummet.

- Högre rumshöjd i bottenvåningen minst 3,50 
meter höjd.

- I kvarter 3, 4, 6, 7 och 8 skapas en högre 
sockelvåning med en höjd som varierar 
mellan 0,5 och 0,7 meter för att hantera 
dagvatten. I dessa kvarter bör bottenvåningen 
gestaltas med samma fasadmaterial för att 
skapa ett sammanhängande intryck av hela 
sockelvåningen.

- På grund av dagvattenhanteringen bör de 
privata uteplatserna vara högre än gatorna 
/ stråken och det bör gestaltas för att 
skapa trygghet och öppenhet. Den upphöjda 
uteplatsen bidrar till en trygg och levande 
bottenvåning. Det kan också hjälpa till att 
skapa en tydlig gräns mellan den privata och 
den publika delen och de aktiviteter som 
äger rum på uteplatsen skyddas från stråkets 
aktiviteter genom höjdskillnaden. Det kan 
också finnas en trappa som direkt kopplar 
uteplatserna/LGH till gårdarna. Detta för 
att främja ´´ögon-på-gatan´´-principen som 
skapar trygghet. Höjdskillnaden mellan den 
upphöjda uteplatsen/sockelvåningen och 
gatunivån måste lösas inomhus och måste 
ske på tillgänglighetsanpassat vis.

Bostadsfasad
Den rationella 
fasaden

2

1Bottenvåning
Den urbana delen

lgH

PRIVAT 
UTEPLATS

Stråk / gata

Tydlig gräns mellan privat / publik. Aktiviteter skyddas 
from stråketsrörelse genom den höjdskillnaden. 

Högre uteplats - definierade privata uteplatser med direkt entré mot gård och mot lägenheter. Tydlig gräns 
mellan privat och offentligt.
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TAKLANDSKAP – Taklandskap bör ges 
kvartersvis sammanhängande uttryck och i linje 
med fasadernas rytm gestaltas med ett eget 
uttryck. Taken bör:

- Tillåta tekniska installationer (t.ex. ventilation 
och hiss) och bostadskomplement vilka 
gestaltas som delar av taklandskapet

- Lutningar ska medge god dagvattenavrinning

- Tak ska med fördel varieras med både 
sadeltak och valmat tak inom samma kvarter. 
Sadeltak med projekterade gavel mot gata kan 
hjälpa att skapa en tydlig variation i gavelsida 
och skapa en koppling till de befintliga 
villornas arkitektoniska värdern. Exempelvis 
de gator som ansluter Vårvägen från 
villaområdet. Valmat tak med en tjockt tackslut 
kan användas på de högsta byggnaderna 
(från 5 våningar och upp) för att minska 
intrycket av deras höjd och skala och samt 
skapa en koppling till de befintliga villornas 
arkitektoniska värdern. 

- Det finns möjlighet för att låta taket gå över 
fasaden för att antigen markera horisontalitet 
med ett tjockt takslut eller för att minska 
intrycket av de högsta husen.

1.4 geStaltning bebyggelSe 

ENTRé - genomgående entréer från gata/
stråk till bostadsgård när det finns möjlighet. 
Huvudsentréer ska placeras mot den mest aktiv 
delen med indrag som fungerar som skärmtak 
och möjliggör dörröppning utåt.

I kvarter 3, 4, 6, 7 och 8 skapas en högre 
sockelvåning med en höjd som varierar 
mellan 0,5 och 0,7 meter för att hantera 
dagvatten. Den av de två entréerna närmast 
handikapparkeringen måste ge möjlighet 
att använda hiss eller ramp för att lösa 
tillgängligheten inomhus.

+0,70 m

0,00 m

Bostadskomplement

GATA

LGH LGH

LGH

GÅRD

0,00 m

+0,70 m

0,00 m

LGH

0,00 m

LGH

LGH/
Bostadskomple-

ment

STRÅK / GATA

GÅRD

+0,70 m

0,00 m

Bostadskomplement

GATA

LGH LGH

LGH

GÅRD

0,00 m

+0,70 m

0,00 m

LGH

0,00 m

LGH

LGH/
Bostadskomple-

ment

STRÅK / GATA

GÅRD

Punkthus

Lamellhus

Exempel illustration för genomgående entré. 
Alternativ med trappa/hiss inomhus för att lösa 
tillgänglighet vid behov
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1.4 geStaltning bebyggelSe 

FäRGER OCH MATERIAL

De befintliga husen i Skiftinge är grupperade i 
olika områden med olika uttryck och samtidigt 
repetition i användningen av färg och material 
inom de. Nya kvarter kan inspirerar av några av de 
befintliga materialvalen för att skapa ett modernt 
stadsbyggnadsprojekt. 
Det finns också möjlighet för att introducera 
nya färgval från den omgivande kontexten 
bland de olika kvarteren som kan skilja sig 
från de andra, men med ett sammanhängande 
uttryck inom byggnaderna som ligger i samma 
kvarter. Beskrivningen av material och färg är 
en vision, målbild och rekommendation för de 
tillkommande bebyggelserna som kan förendras 
efter ytterligade analyser i de senare skederna. 
Det ges tre olika egenskaper: huvud-, detalj- och 
bottenvåningsuttryck.

HUVUDUTTRYCK - färgintryck kan uppnås 
genom användande av olika material, exempelvis 
betong, prefabricerade betongmoduler, modul- 
paneler av olika färg, träslag, grovputs mm. 

Vid användning av prefabricerade element i fasad 
bör konsekvenser som synliga skarvar bearbetas 
medvetet i gestaltningen (tex bli mönster och del 
av rytm i fasad).

Det bör finnas möjlighet att använda en 
avvikande färg för de byggnader som ska 
fungera som landmarken inom området, t.ex. 
några av punkthusen. För detta ändamål finns det 
tillfälle att använda färg eller material som finns 
på plats idag, till exempel rött, som relateras till 
rött tegel, mörkt trä mm, eller  att introducera ett 
nytt färgval (avvikande från dem som finns på 
plats idag) för att skapa landmärken i området.

DETALJUTTRYCK - varje byggnad kan uppvisa 
en detaljfärg, till exempel accent på fönster, 
taktjocklek, dörrval eller andra arkitektoniska 
detaljer. Dessa kulörer ska kontrastera mot 
huvudfärgen för att markera och betona 
detaljerna. Det gäller också för gavelsidorna som 
bör markeras med en avvikande färg och/eller 
material från huvuduttrycket.

Det finns också möjligheter för att använda en 
genomsiktigt material, till exempel sträckmetall 
och träpaneller, för parkeringhuset för att skapa 
känsla av trygghet.

BOTTENVÅNINGSUTTRYCK - i de mesta urbana 
delarna (mot Karl Hovbergsgatan och byggnader 
som möter Vårvägen) kan bottenvåningen 
ha två olika uttryck: sammanhängande utfört 
med liknande färg och material som de övriga 
våningarna men med variation i textur (till 
exempel puts, träriktning tegelriktning) eller 
avvikande färg och materialuttryck jämfört med 
huvuduttryck.
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Exempel på material

Exempel på material

Exempel på material- och färgval

Exempel på kombinationer av samma material med olika uttryck

Pre-fab material som följer den arkitektoniska moduleringen

Genomsiktligt material för P-hus



(3) lAMeller

1.5 byggnadStyper
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•	 En tydligt gavelsida där kvarteren möter Vårvägen (kv. 4, 5 och 6) både i 
takform (projekterande sadeltak mot gatan) och i färg/material

•	 Bottenvåninger som är i direkt anslutning till gatorna (kv 1, 2, 3, 7 och 8) bör 
ha en variation i textur/material/färg

•	 Varje kvarter bör ha ett sammanhängande uttryck med inbördes variation 
mellan bygganderna i kvarteret

•	 Fasaderna som är längre än 60 meter långt (kv. 8) borde skapa en variation i 
fasadens uttryck för att bryta upp den långa volymen

Kv. 8

Stråket



1.5 byggnadStyper
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(1) PunKtHuSen

•	 Punkthusen i Kv. 2 och 4 bör gestaltas som ett landmärke i området, för att skapa 
orienterbarhet och variation

•	 Sammanhängande estetik och gestaltning av punkthusen i kv 7. Materialval och färgval  
samma eller med minimal variation mellan de tre punkthusen

•	 Valmat tak i alla punkthus för att ta ner den upplevda skalan om totalhöjden utnyttjas i sin 
helhet. Ett tjockt takslut i punkthusen relateras till de befintliga husen och skapa en unik 
egenskap för dem  

(2) MOBIlItetSHuS

Mobilitetshuset gestaltas med trygghet i fokus. Utöver parkering ska mobilitetshuset ge 
förutsättningar för andra funktioner - småskalig handel, cykelpool, bilpool m.m. Det borde finnas:

•	 Upprepande rytm i delvis öppen fasad / delvis genomsiktlig / synlig stomme, till exempel 
perforerad metall, träparti. 50% av huset bör utföra med en genomsiktlig material

•	 Möjlighet att ha växtvägg på delar av fasad mot solig sida
•	 Bottenvåningshöjd som möjliggör handel (4 meter höjd). Publika lokaler med huvudentréer 

mot Skiftingegatan och på hörnet av Karl Hovbergsgatan.

Kv. 4

Mobilitetshus


