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PROGRAMMETS SYFTE

Kvalitetsprogrammet har tagits fram i syfte att utifrån förstudier och tillhörande
stadsbyggnadsprinciper fördjupa den gemensamma målbilden för den allmänna
platsmarken i hela Bällstahamnsområdet.
Detta dokument är tänkt att vända sig till projektledare, byggaktörer och konsulter i det fortsatta projekteringsarbetet genom att utveckla och kvalitetssäkra
förstudiernas och stadsbyggnadsprincipernas intentioner och genomförbarhet
för allmän platsmark. Det ska även kunna vara ett stöd i kommunikationen med
andra förvaltningar.		
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1. FÖRUTSÄTTNINGAR &
UTGÅNGSPUNKTER
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1.0 ÖVERGRIPANDE BAKGRUND OCH MÅL FÖR OMRÅDET

Ulvsunda industriområde invid Bällstaviken pekas i stadens översiktsplan
ut som ett område med mycket stor
potential för stadsutveckling. Målsättningen med utvecklingen är att skapa
en tät och variationsrik stadsbebyggelse med stort inslag av grönska som
länkar samman områdena omkring
Bällstaviken.
I kapitel 1 presenteras olika förutsättningar liksom stadsbyggnadskontorets
övergripande mål och stadsbyggnadsprinciper för den nya stadsdelen.

EN PUSSELBIT I BROMMAS UTVECKLING

I stadens översiktsplan pekas Ulvsunda industriområde invid Bällstaviken ut som ett område
med mycket stor potential för stadsutveckling.
Här kan en blandstad med ny bebyggelse,
vistelseytor och stärkta kopplingar ta form.
Bromma flygplatsområde pekas också ut i stadens översiktsplan som ett område med mycket
stor potential för stadsutveckling när flygplatsen
avvecklats efter 2038. I förlängningen finns
därför möjligheter att stadsdelen även kan fortsätta att växa västerut. Stora delar av Bromma
påverkas idag av flygplatsens verksamhet vilket
ger restriktioner i form av bland annat buller
och höjdbegränsningar. En framtida stadsutveckling inom flygplatsområdet kan innebära
att stora delar av Bromma kan länkas ihop. Idag
upplevs delarna delvis som skilda bebyggelseöar
utan inbördes koppling. Kommande behov av
kopplingar och infrastruktur i och genom stadsutvecklingsområdet och vidare västerut måste
därför tas med vid planeringen av intilliggande
områden för att inte begränsa stadsdelarnas
inbördes integration.
FRÅN INDUSTRI TILL BLANDSTAD

Idag pågår en omvandling av stadsdelarna närmast Bällstaviken, med en successiv utveckling
från industri till blandad stadsbebyggelse. Under
de senaste 15 åren har en sådan förändring skett
i både Mariehäll och Sundbyberg, där merparten av den industri och de verksamheter som
tidigare fanns har ersatts med bostäder. Denna
förändring fortsätter nu söderut och det pågår
arbete med flera detaljplaner i södra Mariehäll
samt norra Ulvsunda industriområde. Det aktuella området (se karta t.h.) avses utvecklas med
vattennära bostadsbebyggelse och goda offentliga miljöer. En ny bebyggelse planeras mellan
Bällstaviken och Ulvsundavägen, med uppskattningsvis 3500 nya bostäder varav ca 1600
bostäder inom Bällstahamnsområdet samt skola,
kontor och centrum för idrott och kultur. Tvärbanan utgör ett viktigt kollektivtrafikstråk och
dess stationer utgör noder i strukturen. I området är det även viktigt att planera för attraktiva
offentliga miljöer och fler parker. Det finns flera

MASUGNEN

Utdrag ur översiktsplanens stadsutvecklingskarta över
Bromma och dess lokala utvecklingsområden.

större barriärer i området, som Huvudstaleden,
tvärbanespåren och Bällstaviken. Topografin
bidrar till att det är sårbart för översvämning och
närheten till flygplatsen till att bullerproblematik samt risk- och säkerhetsfrågor måste studeras
noggrant. För att skapa en sammanhängande
och levande stadsdel, samt för att hantera frågor
som berör hela stadsdelen, krävs att planeringen
sker med ett tydligt helhetsperspektiv.

BÄLLSTA HAMN

GJUTMÄSTAREN

MÅL FÖR OMRÅDET

Målsättningen är att skapa en tät och variationsrik stadsbebyggelse med gröna gator, gårdar
och parker som länkar samman området med
bebyggelsen i Mariehäll och Annedal, samt
centrumfunktioner och kollektivtrafik i Sundbyberg. Hela området kring vattenrummet bildar
en helhet och övergripande förhållningssätt till
bland annat täthet, skala, gator, offentliga platser och funktioner krävs för att skapa en hållbar
och attraktiv struktur. Läget vid Bällstaviken
ska tillvaratas genom en ambitiöst utformad
strandpark som skapar nya vistelseytor och
kopplingar längs vattenrummet. Gator och offentliga platser måste även ha ett stort inslag av
grönska som en del i hanteringen av dagvatten
och översvämningsrisk.
Ulvsunda industriområde. Bällstahamnsområdet med dess tre delar är inringat med orange linje, heldragen linje är
förstudie- och programområde, streckad linje omfattar närliggande utredningsområde Archimedes m.m.
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1.1 ÖVERGRIPANDE VISION EN STADSDEL VID VATTNET

Bällstahamnsområdet ska utvecklas
med vattennära stadsbebyggelse av
hög kvalitet med goda offentliga miljöer. En attraktiv strandpark skapas
längs hela vattenrummet och stärker
kopplingen till Sundbyberg och Solna
på andra sidan vattnet. Siktlinjer mot
viken från gator, gårdar och parker
stärker vattenkontakten, orienterbarheten och stadsdelens identitet.

EN UTVIDGNING AV STADEN LÄNGS
VATTNET
LÄS MER:

Förstudier för del av Ulvsunda industriområde:
Del I Förutsättningar: 17.12.20
Del II Tillgångsanalyser och offentlig
friyta: 17.12.20
Del III Strukturskiss och stadsbyggnadsprinciper 18.09.13
Stadsbyggnadsprinciper 		
SBK 19.02.18 (Internt material)
Översiktsplan för Stockholm, 18.03.23

Bildgalleri överst, i framtiden rör sig människor längs
strandparken mellan de olika stadsdelarna till fots eller
med båt. Möjligheter erbjuds att umgås på bryggor
och gräsytor, ta en promenad eller joggingrunda längs
vattnet eller som del av den dagliga arbetspendlingen.
Bilder från närliggande område eller andra miljöer vid
vatten i Stockholm.

Bild ovan, stadsdelarna runt Bällstaviken, vy mot norr.
Stockholms stad i väster (vänster i bild) med f d Prippsbryggerianläggning i förgrunden och Solna kommun/
Sundbybergs stad i öster (höger i bild).

Målsättningen i utvecklingsområdet är att
exploateringen bidrar till en mer sammanhållen stadsbebyggelse kring Bällstaviken. Kopplingen till Sundbyberg och Solna på andra sidan
vattnet stärks och ger goda förutsättningar för
en attraktiv strandpromenad längs hela vattenrummet. Vattennära bostadsbebyggelse av hög
kvalitet, goda offentliga miljöer samt ett varierat
utbud av olika funktioner och service skapar
tillsammans en hållbar och attraktiv stadsdel.
Stadsdelen kännetecknas av sin kontakt med
vattnet. Siktlinjer och gröna gator är viktiga
för att stärka vattenkontakten och stadsdelens
identitet. Mångfunktionella gröna gårdar, stråk
och parker skapas för att utveckla nya mötesplatser för stadsdelens invånare, samtidigt som de
fungerar som fördröjande och infiltrerande ytor
för områdets dagvattenhantering samt stärker de
ekologiska och rekreativa sambanden i området.

Strandpromenaden skapar ett nytt sammanhang
kring hela vattenrummet så att människor kan
röra sig längs med vattnet och mellan de olika
stadsdelarna till fots, på cykel eller med båt. De
kan samlas för att umgås på de parkytor och
bryggor som stadsdelen erbjuder, ta en promenad till arbetet eller en joggingrunda längs
vattnet. En ny färjeförbindelse mellan Bällsta
hamn, Sundbyberg och Solna skapar ett nytt sätt
för kollektivtrafikanter att ansluta till tvärbanan och tunnelbanans blåa linje på ett smidigt
och trevligt sätt. Förutom stadsdelens många
rekreativa gröna och blå inslag kommer här
även att finnas en koncentration av service och
utbud som framförallt kopplas till lokaler vid f.d.
Prippsanläggningen och Bällsta hamn.
Det vattennära läget har också stor betydelse för
grönytor. Det är goda förutsättningar för växtoch djurliv i mötet mellan land och vatten. En
mängd ekosystemtjänster kan kopplas till befintlig natur som sparas eller ny som skapas.
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1.2 BÄLLSTAHAMNSOMRÅDET PLANSTRUKTUR
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EN SAMMANHÄNGANDE STRANDPARK
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Längs Bällstaviken anläggs en sammanhängande
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strandpark med strandpromenad
som länkar till
angränsande områden ochNyökar
tillgängligheten
spårväg
till vattnet. Se mer om grönstruktur
S Spårvägsstationoch parker
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Uppdaterad illustration av
strukturplan från förstudie
del 3
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Den föreslagna bebyggelsen bildar stadsrum och
stråk där vissa delar blir mer framträdande. Vid
större allmänna platser kan fasader eller delar av
kvarter vara extra framträdande i stadsbilden. På
andra ställen, i fonden av gator eller siktstråk,
framträder gavlar, gavelpartier eller delar av
fasader som särskilt exponerade. Bebyggelsen
har en skala som domineras av byggnader på 6–8
våningar med en upptrappning från vattnet mot
Smältvägen/Råjärnsvägen. Högre byggnadsdelar
markerar viktiga platser, exempelvis vid parker,
torg eller större vägkorsningar. Bebyggelsefronten mot vattenrummet bildar en rytmisk
gavelarkitektur som ansluter till bebyggelsen
på båda sidorna om utvecklingsområdet samt
Bällstaviken.
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Stadsdelens struktur utgörs av halvöppna kvarter med ett gatunät som ger tydliga kopplingar
mot vattnet. Längs Bällstaviken öppnas kvarteren mot vattnet, vilket bidrar till möjligheten att
skapa en grön och luftig strandpark. Kvarteren
har släpp i nord-sydlig riktning för att skapa
siktlinjer, ljusinsläpp och luftighet inom kvarteret. Mot områdets huvudgata sluts kvarteren för
att förstärka gatan som ett tydligt stadsrum. Den
nya stadsdelen i Bällsta hamn ligger exponerad
mot Bällstaviken och bebyggelsen i Solna och
Sundbyberg. Det innebär att särskilt gavlarna
mot vattnet är exponerade, men också att innergårdar och gårdsfasader blir framträdande i
stadsbilden. Stadsdelen sluts mot infrastrukturlandskapet i väster med sina bullerkällor.

SUNDBYBERG

un

STRUKTUR

Området är indelat i tre karaktärstyper, norra,
mellersta och södra. Utformningen av bebyggelse kan skilja sig vad gäller skala, volymer och
material utgår från de förutsättningar som ges i
respektive del.

vs

Målsättningen i Bällsta hamn är att skapa en
blandad stad med ett varierat innehåll som rymmer olika funktioner och gör området befolkat,
tryggt och varierat, året runt. Det förutsätter
en dynamisk och flexibel miljö, där de verksamheter som idag ligger under bullermattan kan
förändras över tid. Detta åstadkoms genom en
funktionsintegrerad bebyggelse med bostäder,
offentlig service och lokaler i bottenvåningarna
mot attraktiva lägen, som kan levandegöra stadsrummet.

Karls
b

STADSDELEN

Ul

För att skapa en blandad och levande
stadsdel krävs att stadsutvecklingen
sker med ett tydligt helhetsperspektiv
och förhållningssätt till både stadsoch vattenrummen. Strukturen i stadsplanen bygger på en tydlig kvartersindelning som öppnas mot strandparken
och sluts mot bullerkällorna vid Bromma flygplats och Ulvsundavägen.
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1.3 BÄLLSTAHAMNSOMRÅDET STADSLIV, GATOR OCH GRÄNSSNITT
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I gaturummets möte med byggnadernas bottenvåning kan en hybridzon ytterligare tydliggöra
de olika gränssnitten och stödja stadslivet. De
flesta gator inom Bällstahamnsområdet planeras
för detta, vilket fördjupas i kommande kapitel,
framför allt kapitel 3.

ge

Fasader med aktivt gränssnitt mot gatan stödjer
ett intensivt stadsliv. Den nya bebyggelsens bottenvåningar rymmer lokaler för service, handel
och utåtriktade verksamheter. Direktkontakt
mellan gatan och byggnadens insida sker genom
exempelvis stora glaspartier och tydliga entréer.
I de flesta fall finns det plats och möjlighet att
ta delar av gatumarken i anspråk för exempelvis
uteserveringar och handelsstånd.

Bostad
Förskola

yg

AKTIVT GRÄNSSNITT

Förskola

Br

Gränssnitt beskriver mötet mellan byggnader
och gata i syfte att användas som en metod för
att planera stadslivet efter förutsättningarna vad
gäller kvarterens innehåll och väntade flöden på
gator och stråk. Gränssnitt delas in i tre kategorier. Se karta till höger för hur de beräknas
fördela sig inom Bällstahamnsområdet.

Bostad

en

GRÄNSSNITT

Industri

F Pendelbåt

STILLA GRÄNSSNITT

Fasader med stilla gränssnitt mot gatan stödjer
ett lugnare stadsliv. Bottenvåningarna har lägre
krav på utåtriktat samspel mellan gata och byggnadens innehåll men ska medverka till upplevd
trygghet genom visuell kontakt och möjlighet
till interaktion mellan gata/bostad eller gata/
verksamhet. För de stilla gränssnitten behöver
extra omsorg läggas för att bebyggelsens entréer
ska bidra till att skapa levande, trivsamma och
aktiva gaturum. En livförskjutning vid entrén
är en möjlighet att erbjuda sittplats eller annan
möblering. Här skapas en yta på kvartersmark
som används på det offentliga rummets villkor.

Bostad/
Förskola

ltväg

Den nya strukturen förutsätter en omvandling
av dagens stadsstruktur med nya gator och stråk.
Gatustrukturen föreslås få en tydlig hierarki, där
stråket Bryggerivägen-Smältvägen blir den
huvudgata som kopplar samman områdets noder. Smältvägen och Råjärnsvägens sträckning
hålls huvudsakligen kvar, men förlängs för att
binda samman tvärbanehållplatsen Norra
Ulvsunda, Pripps f.d. industribyggnad och Bryggerivägen med Bällsta hamn och Karlsbodavägens hållplats. Ett antal nya lokalgator planeras
mellan kvarteren som i olika grad underordnar
sig huvudgatan.

Karlsbodavägen
J

Mas

GATUSTRUKTUR

Bostad/
Förskola

Smä

Kopplat till omlandets blandade bebyggelse
planeras även inom Bällsthamnsområdet för
kontor och olika verksamheter. I synnerhet i
den sydvästra delen av planområdet invid Norra
Ulvsunda hållplats där bostäder inte kan byggas.
Stora delar av Pripps gamla bryggeribyggnad
föreslås användas för kultur och idrott.

Fasader med öppet gränssnitt mot gatan stödjer
ett grundläggande stadsliv. Nya bostadskvarter
utförs med högre bjälklagshöjd i bottenvåningen
för att enkelt kunna byggas om och på längre
sikt rymma butiks- och verksamhetslokaler. På
enstaka, strategiskt utvalda platser byggs lokaler
från början. I mindre aktiva lägen kan förskolor
eller förenings- och gemensamhetslokaler inrymmas. Samspel mellan gatan och byggnadens
insida skapas genom tydliga entréer, glaspartier,
direktentréer till bostäder och så kallade bokaler,
bostäder med en del mot gatan som kan delas av
för en verksamhet.

d

VERKSAMHETER

Möjligheten att bygga bostäder begränsas till
den norra och östra delen av planområdet på
grund av flygbullret från Bromma flygplats.
Längs med Bällstavikens strand föreslås bostäder
i kvarteren mot vattnet. Stadsdelens nya skola
förelsås placeras i den norra delen för att klara
bullerkraven.

GRÄNSSNITT
Aktivt gränssnitt
Öppet gränssnitt
Stilla gräsnsnitt

Bosta

Kring Ulvsunda pågår det idag flera projekt av
betydelse för stadens utveckling. Tillsammans
skapar de ett nytt sammanhang och nya förutsättningar för stadsliv i gränsen mellan Bromma,
Sundbyberg och Solna. Läget är attraktivt, med
goda förutsättningar för både verksamheter och
bostäder, genom närheten till Bromma flygplats,
Bällstaviken och Sundbybergs centrum, cykelavstånd till city och god kollektivtrafik. Kollektivtrafiken utvecklas ytterligare genom pågående
planering av en tvärbaneförgrening från Norra
Ulvsunda till Helenelund, via Stora Ursvik och
Kista. En av de nya stationerna är planerad i anslutning till Bromma Blocks, där nya tillägg och
en utökning av handelsplatsen planeras.

ÖPPET GRÄNSSNITT

ägen

FRAMTIDA STADSOMVANDLING OCH
KOLLEKTIVTRAFIK

BOSTÄDER OCH SKOLA

Råjärnsv

Bällsthamnsområdet har goda möjligheter att utveckla ett stadsliv tack
vare sammanhanget i ett omland med
blandade verksamheter och ett gott
kollektivtrafikläge. För att skapa goda
förutsättningar för ett hållbart stadsliv i
den nya stadsdelen tillämpas metoden
att utgå från olika gränssnitt. Dessa
bygger på kvarterens verksamheter
och väntade flöden i gatunätet. En
tydlig gatuhierarki är ett annat sätt
att följa sammanhanget där de olika
gatutyperna får en relevant utformning
utifrån förutsättningarna. Metoderna
med gränssnitt och hierarkier hänger
samman i en lyckad gatuutformning.

Hotell

Verksamhet
Verksamhet
Verksamhet

Karta över kvarterens och
entrévåningarnas användning
och gränssnitt mot gator
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1.4 BÄLLSTAHAMNSOMRÅDET GRÖNYTOR

Bällstahamnsområdet liksom dess
omland är idag fattigt på såväl natur
som andra grönytor. I den nya stadsdelen tas de värden tillvara som finns
i den långa strandlinjen, befintlig natur och park för att tillsammans med
nya grönytor och andra sociotopytor
skapas en ny omfattande grönstruktur. Dessa offentliga rum ska fylla en
mängd behov för alla som bor, verkar
eller besöker området. De ska också
stärka hela områdets ekologiska värden och spridningssamband.

NATURVÄRDEN OCH EKOLOGISKA SAMBAND

Det råder stor brist på grönområden och parker
inom utvecklingsområdet. Större befintliga naturområden finns endast i Norrbyskogen kring
Huvudstabron där landskapet utgörs av kuperad
tallskogsterräng intill parken från f d Pripps
bryggeri. Naturen är här klassad som ESBO
(ekologiskt särskilt betydelsefulla områden). Det
kan förekomma livsmiljö för skyddsvärda arter
kring vattenlinjen samt i skogspartiet.
Inom Bällsthamnsområdet förekommer väldigt
lite naturlig strand. I viken finns idag ett stort
antal verksamheter som kan utgöra störningsmoment för växt och djurliv. En inventering
av Bällstavikens västra strand med översiktlig
naturvärdesbedömning har genomförts, som
visar på relativt få och vanliga arter av vattenvegetation. Förekomst av ekologiska signalarter
består framför allt av groddjur, vars spridning är
högst trolig kring strandkanterna. Ekologiska
samband betraktas generellt som svaga.
FRIYTEANALYS

Tillgångsanalyser av offentlig friyta har visat
att det inom Bällsthamnsområdet råder brist
på alla typer av offentlig friyta så som parker
(gröna rum och gröna mötesplatser), torg, gröna
promenader, lekparker och andra platser med
vistelsevärden.
Vid exploatering inom utvecklingsområdet behöver kvalitativa friytor tillskapas motsvarande
minst 7,4 ha för att utgöra en andel på 15% av
ytan. Yta grön oas är cirka 6 kvm per boende.
Mindre än 10 kvm motsvarar situationen i de
tätare delarna av innerstaden och innebär ett
förväntat högt besökstryck. Läs mer i kapitel 3
och i ”Friyteguiden, Stockholms stad, rev 2019.”

Karta som redovisar en analys av möjliga
ekosystemtjänster (EST) i stadsdelen.
Den stora betydelsen av sparad natur
kan utläsas från den stora mängd EST
som genereras av t.ex. Norrbyskogen
och Kontorsparken längst ned t h i bilden.
Från förstudie del III 2017. Vissa förändringer
i strukturplanen har skett sedan dess.

intill Strandparken. Till exempel den befintliga
kontorsparken vid Pripps f.d. kontorsbyggnad,
en parkanläggning från 1970-talet, samt den
nya park som planeras i det gamla kajområdet
Bällsta hamn som har potential att bli en central
mötesplats.

NY GRÖNSTRUKTUR

En bärande del i området är den strandpark som
planeras längs Bällstaviken och som tillgängliggör området närmast vattnet. Parken blir
stomme i den nya grönstrukturen och det som
bäst kopplar till andra områdens redan existerande strandpromenader. Inom Bällsthamnsområdet kommer flera parker vara placerade

Inom området behövs det tillskapas sociotopytor av olika slag. Förutom stadsdelens nya parker
planeras för andra offentliga rum såsom nya
torg. De placeras i lägen där de har goda förutsättningar att befolkas, t.ex. vid tvärbanehållplatser. Torgen är viktiga i grönstrukturen och
för dagvattnets hantering.

GRÖNA GATOR OCH PLATSER

Gatorna inom området ges gröna kvaliteter för
att bidra till den gröna strukturen och för att
koppla till Strandparken och de andra parkerna.
Gatorna har andra viktiga funktioner än att
leda motorfordon, så som att hantera dagvatten
eller utgöra stråk och vistelseytor för rekreation.

EKOSYSTEMTJÄNSTER (EST)

Då området är fattigt på grönyta idag är också
mängden befintliga ekosystemtjänster begränsade. Ett stort undantag utgörs av det naturområdet i Norrbyskogen som tillsammans med den
intilliggande parken har möjlighet att bidra med

en mängd ekosystemtjänster. Det är därför av
stor vikt att dessa bibehålles.
Med ny grönstruktur strävas efter att stärka
ekosystemtjänster (EST) som är stödjande, reglerande och kulturella t.ex. för rekreation/ hälsa,
biologisk mångfald och dagvatten- och skyfallshantering.
I kommande kapitel fördjupas beskrivning och
riktlinjer för stadsdelens nya och befintliga
grönytor. Se speciellt kapitel 4.
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1.5 BÄLLSTAHAMNSOMRÅDET KULTURHISTORIA

På 1980-talet var hela utredningsområdet, utom den nordligaste delen vid Bällstabron, bebyggt och taget i bruk för industrirelaterad verksamhet. Denna
norra del bebyggdes först under 1900-talets sista decennier, och då med
kontorsbebyggelse. De allra nordligaste tomterna bebyggdes så sent som på
2000-talet, med flerbostadshus.

Den historiska berättelsen påverkar
områdets identitet och är en utgångspunkt vid framtagande av ny struktur.
Vattendraget och landskapets förutsättningar har i alla tider och av olika
skäl haft stor betydelse för utvecklingen av området. I den nya stadsdelen
blir historiska spår närvarande på olika
sätt i landskap, bebyggelse och stadsrum.

1.

2.

3.

Bilder från kulturmiljöutFORNLÄMNINNGAR
industriområde som skulle vara en del av Ulvsunredningar. Området för
Det finns ett fåtal fornlämningar på höjderna da industriområde. En järnväg drogs genom omstadsuveckling i Bällstai kartan
området
inom ochNorrby
intillgårds
Gjutmästaren
6&9.
rådet. Norrby
gård förvann i en brand och Pripps
Häradsekonomiska
från 1901–1906.
och Johannesfreds
hemmansgränser
är
hamnsområdet
är markeutritade
med
tunna
röda
streck.
Den
första
och
äldsta
vägen
till
Norrby
gård
tycks
vara
igenlagd.
Merparten består av gravar men det finns också bryggeri byggdes på platsen där gården tidigare
rat med lila streckad linje.

Vid läget för Huvudstaledens brofäste ligger en bebyggelseenhet (ett sommarnöje?) med namnet

4.
VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

Dessa kulturhistoriskt viktiga karaktärsdrag bör
enligt kulturmiljöanalys och utredning värnas
vid omgestaltning av området:

1. Landskapet och bebyggelboplatsområden. Ulvsunda är ett av Stockholms legat.
- - Fornlämningar i Norrbyskogen och FornParkudden. Vid Johannesfred finns ett flertal byggnader uppförda. Nästan hela utredningsområdets
Ekonomiska kartan från 1980. Utredningsområdets södra del är nu bebyggd ungefär som idag.
sen i slutet av 1600-talet.
äldsta
ortnamn.
vattenlinje tycks bestå av sankmark. Först sydost om Norrby gård blir marken fast och det löper en
synliggörs
blivande
parkmiljöer.
Sedan
dess upprättad
har framför
alltminneslunden
tvärbanan tillkommit
i området. I iden
norra delen,
upp mot
Utsnitt ur sundbybergsdelen av Plankarta över Stockholm med omnejd
i 12 blad,
1917–
promenadstig
2. Norrby gård,
1901-1906utmed vattnet. På grund av den sanka marken, och kanske det grunda vattnet,
OMRÅDET IDAG
ser bebyggelsen
annorlunda ut än idag. Källa: Lantmäteriet.
1920. Kartan är kompletterad med röda pilar som visar hur UlvsundaBällstabro,
industriområde
successivt - helt
Den flacka landskapsbilden med lägre
saknas bryggor utmed den norra delen av utredningsområdet. Däremot finns det flera bryggor vid
utvidgades,
med start från
1930-talets
Källa: Stockholms
universitetsbiblioteks
specialsamlingar.
3. Ulvsunda industriområde
ODLINGSLANDSKAPET OCH NORRBY
GÅRD
I dag
bestårslut.
området
i huvudsak
av en låg indusåväl Norrby gård och Parkudden, som vid Johannesfred. Källa: Lantmäteriet.
nivå
utmed
Bällstaviken som varit viktig för
1920
Norrby gård var en del av Ulvsunda säteri som i sin stribebyggelse utplacerad på ett för respektive

LÄS MER:

Kulturmiljöanalys Ulvsunda,
Wenanders, 17.05.22
Kulturmiljöutredning kv Gjutmästaren , Nyréns. rev 18.10.18
Förstudie för del av Ulvsunda industriområde, del I Förutsättningar,
17.12.20

4. Karta från 1980 när industriområdet är utbyggt

jordbrukslandskapet lyfts fram i blivande strandtur tillhörde Ulvsunda slott vars marker sträckte verksamhet bästa sätt. Bebyggelsen är uppförd
park.
sig över hela östraKulturmiljöanalys
Bromma. Gården
existerade re- mellan 1940-2000 talet. Den blåklassade Prippsför (delar av) Ulvsunda industriområde
- Spår
av Norrbyför
gård;
Kulturmiljöanalys
(delarångbåtsbrygga
av) Ulvsunda industriområde
Gjutmästaren,Inom
Masugnen,
Tackjärnet
ochägor
Valsverket
dan på 1600-talet.
Norrby
gårds
fannsm.fl., Stockholm
anläggningen från slutet av 1960-talet utmärker
Gjutmästaren,
Masugnen,
Tackjärnet
och
Valsverket
Stockholm
2017-05-22
synliggörs
eller
så
kan
gården
ge
namn påm.fl.,
platsenare, mellan 1914–1950, Norrby Gjuteri.
sig i sin storskalighet.
Eftersom
i delar
2017-05-22
Kulturmiljöanalys
för (delar marken
av) Ulvsunda
industriområde
Sida 15 av 63
Gjutmästaren, Masugnen, Tackjärnet
och Valsverket
Stockholmser, gator och kvarter.
Sida 38 av 63
av Bällstahamnsområdet
kommer
behövam.fl.,
för2017-05-22
Sida 30 av 63- - Norrbyskogen, fornlämning med husgrund
INDUSTRIOMRÅDET
ändras i och med sanering och nya kajkonstruksynliggörs.
Bortsett från Norrby gårds bebyggelse bestod tioner kommer merparten av bebyggelsen att
området mest av jordbruksmark. Vid Mariehäll rivas och ett fåtal kulturhistoriska eller miljö- Prippsområdets parkanläggning lyfts
etablerades 1895 ett tegelbruk med en tillhörande skapande byggnader och strukturer kan bevaras.
fram.
lertäkt. Industribyggnationen fick ett uppsving på Pripps f.d. bryggerianläggning med byggnader
- Den efterkrigstida industrimiljön med
1910-talet. Främst var det mekaniska verkstäder och parkanläggning, som bedöms ha mycket
småskaliga byggnader, spårdragningar och Bällmen även kemiska fabriker och textilindustrier. höga kulturhistoriska värden, föreslås bevaras
sta hamnplan som viktig plats bevaras.
Intill Bällstaviken planerade Stockholm stad ett och omvandlas i det pågående planarbetet.
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2. IDENTITET &
GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR
ALLMÄN PLATS
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2.0 BÄLLSTAHAMNSOMRÅDETS IDENTITET

Planeringen av den nya stadsdelen
grundar sig på områdets fysiska
förutsättningar, dess historiska
spår och dess framtida roll i ett
större sammanhang. Dessa utgångspunkter, som kortfattat har
beskrivits i kapitel 1, har syntetiserats i stadsplanens utformning och
stadsbyggnadsprinciper. I detta
kapitel beskrivs några områdestypiska särdrag för allmän plats och
hur de kan stödjas och framhävas
av gestaltningen. Kombinationen av
dessa särdrag ska ge Bällstahamnsområdet dess unika identitet.

OMRÅDESTYPISKA SÄRDRAG

1. VATTENNÄRVARO
Stöds genom:		
- Siktlinjer mot Bällstaviken
- Strandpark med variation
- Strandkaraktär i området
- Synligt dagvatten i gator och platser

1.

2. STADSLIV
Stöds genom:		
- Platser i strategiska lägen
- Skapa goda klimatlägen
- Attraktiva gaturum
- Varierade platser

2.

3. AKTIVITET & KULTUR
Stöds genom:		
- Flexibel platsanvändning
- Platser som främjar människors hälsa
- Utrymme för lokala initiativ
- Samnyttjande

3.

4. RIK & SAMMANHÄNGANDE GRÖNSKA
Stöds genom:		
- Sammanhängande gröna stråk
- Ekosystemtjänster
- Variation och succesion
- Rik grönska i gaturummet

4.

5. SYNLIG HISTORIA
Stöds genom:		
- Synliga historiska minnen
- Återbruk av material
- Platsers namn och verksamheter
- Främhäv naturlandskapet

5.
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2.1 VATTENNÄRVARO

Områdets övergripande vision är
”en stadsdel vid vattnet”. Dess stora
resurs är den långsträckta strandlinjen
längs Bällstaviken, den ger utmärkta
förutsättningar att berika hela stadsdelen. I gestaltningen tas vattennärvaron
tillvara för att ge karaktär och extra
värden till såväl bebyggelse som friytor.
Parker, platser och gaturum bör alla
mer eller mindre präglas av vattnets
närvaro och på så sätt bidra till att göra
dem attraktiva i många aspekter.

Siktlinjer mot, över,
och längs med
vattnet är viktigt från
områdets platser,
parker och gator mot
vattnet. Tvärgator
som möter strandparken bör även
kopplas samman
med Strandparkens
karaktär.

Det befintliga hamnområdet Bällsta hamn
utvecklas till områdets mest centrala park och
kaj. Möjligheter till båtliv som transporter och
för publik verksamhet ska tas tillvara. Parken ges
strandtema med sandstränder och vatteninslag.
Vatten görs även synligt som regnvatten. Lokala
huvudgatan ska samla dagvatten och skyfall
från ett större avrinningsområde på väg mot
Bällstaviken via gator och platser, t.ex. Bällstahamnsparken. Fördröjning bör ske så långt som
möjligt i växtbäddar där öppna planteringar
underlättar för vattnet att infiltrera.

ka

gröns

a

br ygg
kaj

a

br ygg

a
sk

1.

2.

3.

4.

ön

gr

br

ga

yg

gr

a

sk

ön

I stadsplanen finns långt fler öppningar mot
Bällstaviken än vad som finns i dagsläget. Det
kommer att bidra till att vattnet blir synligt i
stora delar av området och därmed prägla stadsdelen. Dessa utblickar tas tillvara i landskapsgestaltningen.
Strandparken kommer att sträcka sig längs
stadsdelens hela strandlinje längs Bällstaviken.
Dess påtagliga vattennärvaro ska tas tillvara för
såväl överblick som utblickar över olika delar
av vattenrummet. Stråket i strandparken ska på
ett bra sätt kopplas till andra stadsdelars strandpromenad norr- och söderut och därmed ingå i
Stockholms viktiga strandstråk.

Olika platser i
strukturen ger olika
typer av vattennärvaro. Strandparken
skapar olika typer
av möten med Bällstaviken. Huvudgatan tar hand om
dagvatten (blå linje)
och vissa torg och
parker har vatteninslag (prickiga).

NÅGRA GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR ATT STÖDJA VATTENNÄRVARON PÅ ALLMÄN PLATS
1. SKAPA OCH FRAMHÄV SIKTLINJER MOT BÄLLSTAVIKEN

2. UTFORMA STRANDPARKEN
MED VARIATION

3. FÖRHÖJ STRANDKARAKTÄREN

4. LÅT DAGVATTNET SYNAS I
GATOR OCH PLATSER

- Siktlinjer mot vattnet från gator och platser
tas tillvara, byggnader och träd placeras så att
de ej skymmer men kan rama in vyn.
- Bryggor och utstickande delar längs
strandlinjen placeras så att de inte är i vägen
i vyerna mot Bällstaviken. Detta gäller även
gatuskyltning och möblering.
- Strandparken gestaltas för en variation av
siktlinjer mot mindre och större vattenrum.

- Gestalta strandparken för olika upplevelser
i hur land möter vatten med sekvenser av
kajer, bryggor eller gröna stränder.
- Erbjud en variation av siktlinjer mot
mindre och större vattenrum eller mot olika
väderstreck genom att gångvägar, sittplatser
och nya kajer har skiftande riktningar.
- Beakta nivåskillnader mellan land och
vatten. Att befinna sig nära vattenytan är
mest attraktivt, medan tillgängligheten till
hela strandparken förutsätter en högre nivå
närmare gatornas.
- Ge förutsättningar för aktiviteter kopplade
till vatten, t.ex. kanotfärder eller bastu.

- Utveckla Bällsta hamn till områdets centrala park med bibehållen hamnkaraktär och
strandkänsla.
- Ge plats för båtar och båttransporter,
t.ex. pendelbåthållplats, restaurangbåt eller
bastuflotte.
- Ge även gator och platser karaktär av
strand genom val av material, växter, möblering och objekt.
- Utforma lokalgatorna mot vattnet så att de
upplevs som en del av strandparken.
- Använd vatten som element eller som en
gestaltad känsla i platser och torg.

- Gestalta för dagvattenhantering på ett sätt
som förstärker vattennärvaron i gator och platser
- Skapa regnbäddar med vegetation som ger
strandkaraktär.
- Ge plats för synligt dagvatten i rännor eller
ytor som tillfälligt måste flödas vid skyfall.
- Regnvatten kan också tillfälligt fungera för
lek, som gestaltade vattenpussar och rännor.
- Pröva möjligheten till att även ta hand om
takvatten från kvartersmark.
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2.2 STADSLIV

Området planeras för samma täthet
som innerstaden och med en blandning av bostäder, kontor, hotell samt
utbud av service, kultur och rekreation.
Olika attraktioner som strandparken
eller sportanläggningen kommer vara
målpunkter för människor i stadsdelen
eller från intilliggande områden. Gator
och torg förväntas kunna befolkas
både dag- och kvällstid.
Platser i strategiska lägen där många människor
redan är i rörelse ska i gestaltningen tas tillvara
för att skapa attraktivitet för vistelse och möten.
Det kan vara i korsningspunkter mellan befolkade stråk, invid kollektivtrafik eller där kvar- tersmark och bebyggelse har publikt innehåll. Det
kan också vara i eller intill områdets långa stråk
såsom huvudgatan eller strandparkens långa
promenadstråk.
Ett gott klimat är en viktig förutsättning för
beständig utomhusvistelse. I strukturplanen har
redan tagits hänsyn till detta i dispositionen av
platser. I den vidare gestaltningen utvecklas de
goda lägena för att skapa så bra mikroklimat som
möjligt för att attrahera till vistelse.
Gatorna är mer än transportsträckor för motorfordon. I gaturummen ska finnas plats för
vistelseytor speciellt där bebyggelsen har ett
aktivt eller öppet gränssnitt. Det skall också vara
attraktivt att röra sig till fots eller med cykel.
Områdets stora publika målpunkter med många
besökande som skola och idrottscentrum stärker
stadsrummens möjligheter som träffpunkt och
arena för vardagliga och tillfälliga händelser.
Platserna bör utformas så att de speglar såväl
kvarterens som hela områdets karaktär.

Rosa platser visar
torg och parker som
ligger på strategiska
platser och därav är
särskilt gynnsamma
för stadsliv. J = tvärbanans stationsläge,
F = planerat färjeläge
för pendelbåt

J
Bromma
Blocks

Gula platser visar
sociotopytor med
särskilt bra solläge
i anslutning till park
(gröna ytor) eller
aktiv bottenvåning.
Denna kombination
är särskilt gynnsam
för stadsliv.

F

1.

2.

3.

4.

Riksby
J

Johannesfred

NÅGRA GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR ATT STÖDJA STADSLIVET PÅ ALLMÄN PLATS
1. PLATSER I STRATEGISKA
LÄGEN

2. SKAPA GODA KLIMATLÄGEN

3. UTFORMA ATTRAKTIVA
GATURUM

4. VARIERA PLATSERNAS
KARAKTÄR

- Ta tillvara på lägen där människor är i rörelse för goda plaster för vistelse.

- Orientera platsbildningar och möblering i
riktning mot goda solförhållanden.

- Gestalta rumsligt för överblickbarhet och
flexibilitet, ge trygghet och trivsel.

- Beakta solförhållandenas växlingar så att
det går att hitta goda lägen olika tider på
dagen.

- Alla gator ska göras tilltalande med trädplantering och vissa även med lägre vegetation.

- Gestalta med skala, rumsproportioner, rytmik, färg och form i förhållande till områdets
olika delar och/ eller dess bebyggelse.

- Aktiva bottenvåningar och hybridzoner
bidrar till attraktivitet och trygghet.

- Signalera platsens innehåll i utformningen,
t.ex. med identitetsskapande objekt.

- Även skugga kan vara behövligt, t.ex. vandrande lövskugga för varma dagar.

- Planera för god belysning som är anpassad
efter gaturummets olika zoner.

- Dimensionera med generösa ytor för
serveringar och/ eller utrymme för tillfälliga
aktiviteter som spontankultur eller marknad/
loppis.

- Orientera platsbildningar med hänsyn till
förhärskande vindriktningar.

- Integrera platser för vistelse i gaturummet.
Olika storlek beroende på gatutyp, allt från en
bänk till en plast för fler sittande.

- Tydliggör att platserna är allmänna, även
om de är riktade till olika målgrupper ska de
upplevas som välkomnande för alla.

- Möblera för såväl spontanaktivitet som för
olika form av sittande.

- Placering av möblering och lek görs med
hänsyn till sol- och vindförhållanden.

- Skapa en variation av platsbildningar och
upplevelser inom torget/ parken för att attrahera olika människor.

- Dämpa vindar och oönskat ljud med vegetation och skapa läplatser.

- Skapa god orienterbarhet genom överblickbarhet och en konsekvent utformnning som
följer de olika gatutyperna.

- Platserna bör komplettera varandra till
innehåll för att kunna vända sig mot olika
målgrupper. Inom området behöver det finnas både aktiva och lugna platser.
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2.3 AKTIVITET OCH KULTUR

De allmänna platserna ska locka till
rekreation, social interaktion och att
ta del av kultur, både för människor
som dagligen vistas i området liksom
de som är tillfälliga besökare. Med en
gestaltning som medger flexibilitet eller
samnyttjande ges många möjligheter
till bruk av den offentliga miljön vilket
också stärker de sociala värdena.
Området planeras som en blandstad med förutom bostäder, inslag av verksamheter såsom
skolor, sport, aktivitet eller kultur. Vissa förväntas bli en regional målpunkt med tidvis många
besökare, vilket även stöds av det goda kollektivtrafikläget. De allmänna platserna i området
kan bidra till att utvecklingen av hela området
präglas av aktivitet och kultur.
Allmänna platser gestaltas med robusta ramar
för att sociala, rekreativa och kulturella värden
ska kunna utvecklas med tiden med de nyttjare
och aktörer som kommer att finnas i stadsdelen.
Synergieffekter mellan offentliga platser och
verksamheter är många. Genom att plasterna
blir befolkade blir de trygga, mötesplatser skapar
en gemensamhetskänsla och igenkänning, skadegörelse kan minskas etc.
Det finns dock begränsningar för vad utformningen av de allmänna platsens kan generera
för aktivitets- och kulturlivets möjligheter att
utvecklas. Det som också behövs är till exempel system för att underlätta hur aktörer kan
samverka och organisera sig eller hur lokaler kan
nyttjas.

Områdets aktivaste
delar, både vad gäller friytor och byggnaders innehåll. Här
kan utvecklas ett
speciellt samband
mellan inne och ute
samt mellan allmän
platsmark och
kvartersmark.

Entrévåningar intill
allmänna torg och
parker (rosa) har
möjlighet att inrymma
verksamheter som
kan ha synergieffekter på de allmänna
platserna intill.

J

F

Parktorg

Park

Skola

1.
Lekpark

2.

Park/
kulturhus

Sportanläggning
J

3.

4.

NÅGRA GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR ATT STÖDJA AKTIVITET OCH KULTUR PÅ ALLMÄN PLATS
1. FLEXIBEL PLATSANVÄNDNING
- Platser ska kunna inrymma tillfälliga
händelser t.ex. marknader, utomhusbio eller
andra kulturevenemang. Gäller speciellt torg
och platser i strategiska lägen, se sida 14, de
kan locka många besökare.
- Utforma inte parker och platser alltför programmerat. Lämna möjlighet för spontanitet
eller vidareutveckling med tiden.
- Prioritera mångfunktionella lösningar och
inslag som attraherar så många som möjligt.
- Parker och torg i strategiska lägen ges generella öppna ytor.
- Vissa plaster ges framdragen el och wifi.
- Gestalta för informellt sittande/vistelse,
med inslag som är tilltalande även när de inte
används.

2. PLATSER SOM FRÄMJAR
MÄNNISKORS HÄLSA

3. UTRYMME FÖR LOKALA
INITIATIV

- Ge plats för rörelse och motion. Det ska
vara lätt att ta promenader, göra vardagsrörelser eller träna utomhus.
- Planera in platser för möten men också för
vald ensamhet, kontemplation eller vila.
- Ge plats för barnen att utvecklas genom
lek och rörelse, men även att stimuleras i sin
fantasi.
- Gestalta för vardagsupplevelser som främjar
välbefinnande, t.ex. genom vegetation eller
ljus som förändras under året eller dygnet.
- Underlätta för rörelse och transporter till
fots eller cykel.

- Utforma för flexibla platser, för att ge
utrymme för lokala initiativ .Gäller speciellt
torg och platser i strategiska lägen, se sida 14,
de kan locka många besökare.
- Platser invid lokaler med föreningsliv, skolor eller kultur ska utformas med möjligheter
för verksamhet att ta plats utomhus i publikt
syfte.
- Utforma även gaturum som möjliga arenor,
gäller t.ex. breda gångbanor och lågfartsgator.
- Gator utformas för att underlätta att hybridzonen kan användas för verksamheter.
- Ge plats för konst, det ger upplevelser och
kan stimulera till kulturevenemang.

4. SAMNYTTJANDE
- Tänk in samnyttjande för allmänna platser
intill publika lokaler/ friytor på kvartersmark
så att de blir en del av ett ömsesidigt utbyte.
- Ta speciellt tillvara på platser invid skolor
och förskolor då de har god potential att bli
frekventa mötesplatser för barn och vuxna. I
utformningsarbetet bör även samarbete med
skolaktörer ske.
- Plats ges för uteserveringar på torg och i
gaturum, t ex i hybridzon och intilliggande
yta på allmän plats.
- Möjliggör för mindre byggnader på allmän
plats, såsom t.ex. kiosk eller container för
återbruk, med plats för möblering intill.

15
LANDSKAPSLAGET AB

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

KVALITETSPROGRAM FÖR BÄLLSTAHAMNSOMRÅDET, 2021.07.15

2.4 RIK OCH SAMMANHÄNGANDE GRÖNSKA

Allmänna platser präglas av rik och
sammanhängande grönska. I dagsläget är hela Bällstahamnsområdet
fattigt på växtlighet och parker. Vegetation har mycket att bidra med utifrån
många aspekter såsom upplevelser,
hälsa, biologisk mångfald, dagvattenfördröjning, temperaturreglering och
att binda koldioxid.

Träd och planteringar prioriteras i
gaturummet så att
sammanhängande
gröna stråk kan skapas. Strandparken
och Norrbyskogen
utgör tillsammans
med Sundbybergs
strandpark ett viktig
sammanhängande
grönt rum kring Bällstaviken.

En stor variation i den nya vegetationen är
också viktig för resiliens och ekosystemtjänster. En mångfald av olika arter ger också stora
upplevelser med vegetationens skiftningar
under året och på lång sikt.
Rikligt med träd i gaturummen hjälper till
att minska skalan, rena luften, bryta ned
koldioxid, sänka temperaturer samt minska
upplevelsen av buller. De används också för
att skapa tydliga identiteter för respektive
gatutyp vilket underlättar orienterbarheten i
området.

1.

2.

3.

4.

Strandparken

Besökare som får en känsla av att gatorna och
torgen är rikligt gröna uppfattar även hela
stadsdelen som grön. Den sammanhängande
grönskan stärker också spridningssamband
inom området. Ny vegetation ska ha stort
inslag av växter som gynnar pollinerare både i
parker, gaturum och på torg.
För att gynna den biologiska mångfalden och
den botaniska upplevelsen spelar både befintlig tillvaratagen vegetaion och ny en stor roll.
Den befintliga är av stort värde ur många aspekter. Genom den erhålls en värdefull äldre
generation som inte finns i det nyplanterade
liksom en mängd ekosystemtjänster och
naturupplevelser.

Bällstahamnsparken

Norrbyskogen,
Strandparken,
Fornminnesparken,
Bällstahamnsparken och lokala
huvudgatans hela
sträckning är
områdets större
sammanhängande
gröna strukturer.
Hantering av dagvatten och biologisk
mångfald är särskilt
viktigt här.

Lokala
huvudgatan

Norrbyskogen
Fornminnesparken

Streckad grön
linje = gatuplanteringar Gröna
ytor=planteringar i
torg och park

Mörkgrön = nya
allmänna parker,
Gulgrön = befintlig
natur Blå = parker
som ska fördröja
dagvatten

NÅGRA GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR ATT STÖDJA RIK OCH SAMMANHÄNGANDE GRÖNSKA PÅ ALLMÄN PLATS
1. SKAPA SAMMANHÄNGANDE
GRÖNA STRÅK

2. TILLVARATA OCH UTVECKLA
EKOSYSTEMTJÄNSTER

3. PLANERA FÖR VARIATION OCH
SUCCESSION I VÄXT-VALET

4. LÅT GRÖNSKAN TA PLATS I
GATURUMMET

- Strandparken görs så grön och naturlig som
möjligt inklusive de nya kajkonstruktionerna.
Den kopplas till andra gröna stråk norrut och
söderut.
- Befintliga träd i strandlinjen tas tillvara.
- Gatornas planteringar ses som gröna sammanhängande stråk som kopplar till annan
grönska och som synligt tar emot och fördröjer dagvatten.
- Där platser, parker eller gator möts gestaltas vegetationen i förhållande till varje
del så att de stärks såväl som upplevelse som
ekologiskt.

- Värna om befintlig vegetation med dess
naturliga habitat, såväl växter som djurliv.
- Integrera nya ekosystemtjänster som är
stödjande, reglerande, försörjande och kulturella i alla platsers gestaltning.
- Använd stadens princip för grönytefaktorer
som stöd till ett helhetstänk där den allmänna platsmarken samverkar med kvartersmarken.

- Gestalta planteringar med stor variation
vad gäller arter, former, storlekar och skikt.
- Ge tillvaratagen vegetation goda förutsättningar att klara omställningen.
- I val av ny växtlighet beakta den framtida
successionen utifrån arternas inneboende dynamik i bl a utvecklingsstadier och livslängd.

- Ge plats i gaturummet för extra mycket
grönska
- Gestalta de olika gatutyperna med igenkännbara och enhetliga karaktärer.
- Maximera antal träd genom strategisk placering av angöringsplatser, belysningsstolpar,
ledningar och serviser.
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2.5 SYNLIG HISTORIA

I området finns en rik kulturhistoria från
fornminnen till modernistisk industriarkitektur. Att lyfta fram historien ger
de framtida platserna karaktär och
hjälper oss att bygga upp ett kollektivt
minne.

Strandäng

Hamnplan

På grund av rådande grundläggningsförhållanden kommer största delen av den befintliga bebyggelsen försvinna. Den f.d. Prippsanläggningen bevaras som med sin storskaliga, geometriska
och konsekvent genomförda struktur kommer
bli ett landmärke och prägla hela området.

Där byggnader eller anläggningar kommer att
finnas kvar kan de offentliga platsernas namn
och materialitet stödja den historiska berättelsen. Den gäller t.ex. den modernistiska trädgårdsanläggningen som är Kontorsparken i f.
d. Pripps bryggier, ritad av landskapsarkitekten
och professorn Gunnar Martinsson. Nu kan den
bli en park för allmänheten där även ett äldre
lager gör sig påmind i form av Norrby gård med
dess bevarade ångbåtsbrygga.
Även själva landskapet kan berätta om historien.
Mest påtaglig är topografin, vars högsta delar är
de som har fornminnen. De lägsta delarna har
varit plats för odling, industrier eller hamnverksamhet. De nya allmänna platserna Strandparken och Bällstahamnsparken gör detta låglänta
landskap åter synligt och tillgängligt.

1.

2.

3.

4.

Strandäng
Industrimiljö

På de platser där äldre historiska lämningar
finns, som i Fornminnesparken och Norrbyskogen, synliggörs dessa för att bli en del av parkens upplevelsevärden. De kan också påminna
människor av idag om de tidiga bosättningarna
som etablerades här tack vare gynnsamma vattenvägar till Birka.
Genom att ta tillvara material från industri- eller
hamnverksamheten som ”objekt” eller inslag i
de offentliga platserna ges dessa en industrielloch identitetsskapande karaktär med påminnelse om det förflutna.

Kulturhistoriska
element i strukturen
återspeglas på olika
sätt. Vissa byggnader kommer att
stå kvarn, i parker
lyfts minnen fram
genom gestaltningen.

Park

Bryggplats

Husgrund
Fornminne

NÅGRA GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR ATT STÖDJA SYNLIG HISTORIA PÅ ALLMÄN PLATS
1. SYNLIGGÖR MINNEN I LEK OCH
KONST

2. ÅTERBRUKA MATERIAL FRÅN
TIDIGARE VERKSAMHET

3. TA TILLVARA PLATSERS NAMN
OCH VERKSAMHETER

4. FRAMHÄV TIDIGARE		
NATURLANDSKAP

- Historiska lämningar och minnen från
tidigare verksamheter synliggörs i parker och
platser.
- I parker såsom Norrbyskogen, Fornminnesparken kan husgrunder, stensättningar
m.m. visualiseras och bli en del av parkens
upplevelseväden.
- Den före detta bryggeriverksamheten kan
vara tema för lekinslag, t ex i lekplatsen.
- De 1%-medel som är rekomenderade till
konstnärlig utsmyckning kan ha sin utgångspunkt i Bällsthamnområdets historia.

- Ta tillvara på material från industri- eller
hamnverksamheten och återanvänd som nya
objekt i de offentliga platserna.
- Det kan vara räls, fackverksstolpar, sten
från byggnader m.m. som bör sparas från rivning och användas av konstnärer, arkitekter
eller landskapsarkitekter vid gestaltning av
platserna.
- De byggnader eller objekt som sparas på
sina platser framhävs i landskapsgestaltningen genom siktlinjer, rumsliga dispositioner,
nytt bruk etc. Det kan handla om anläggningar från den industriella eller marina
verksamheten.

- Låt tidigare benämningar eller funktioner inspirera till platsers namn. Exempel på
denna typ av platser är Kontorsparken, Bällstahamnsparken eller Norrby gård.
- Tidigare verksamheter i området eller i dess
närhet kan inspirera till material och objekt i
landskapsgestaltning eller konst, t.ex. bryggerier, gjuterier, hamnverksamhet, kakel eller
mätinstrument.

- Framhäv vattnet och vattenrummet omkring Bällsaviken.
- Låt det urprungliga låglänta strandängslandskapet utmed Bällstaviken gestaltas in
som en del av Strandparken.
- Framhäv de topografiska höglänta delarna i
området, främst Norrbyskogen i söder.
- Låt topografin i landskapet inspirera till
gestaltningen av nya platser där nivåskillanden är stor.
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3. GATURUM
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3.0 ÖVERSIKT GATUTYPER
25 m

1. LOKAL HUVUDGATA

GATUTYPER
1. Lokal huvudgata
2. Övrig lokalgata
3. Lokalgata mot vattnet
4. Gångfartsområde
5. Lågfartsgata
6. Angöringsgata temporär

Gatutypen innefattar Smältvägen samt Bryggerivägen och är områdets ryggrad för
trafik och handel, tillika stadsdelens lokala huvudgata. Gaturummet är 25 meter
brett, med undantag för norra delens öst-västliga sträcka mot Karlsbodavägen som
är 21,5 meter. Den lokala huvudgatan kommer ha mest trafik och angöring inom
området men den utformas också för att vara attraktiv för cykel, rörelse till fots
och vistelse. Breda gångbanor samspelar med innehållet i byggnaderna och gatan
hålls ihop med vegetation och en enhetlig karaktär.

2. ÖVRIGA LOKALGATOR
Normal bredd för lokalgatornas gaturum är 18 meter (inklusive hybridzon), men
inom området varierar bredden mellan 13-24 meter. Gatan möbleras för vistelse
på strategiska ställen. Vissa gator har cykelbanor, på andra gator sker cykling i
blandtrafik.

ÖVRIG LOKALGATA 18 m

1.

18 m gaturum
16 m gatumark

3. LOKALGATOR MOT VATTNET
Gatutypen finns huvudsakligen mellan bostadskvarter och har ett gaturum på 18
meter. Tack vare utformningen upplevs lokalgatorna mot vattnet mer som vistelsestråk och platser. Gatan slutar med en vändyta som är integrerad i utformningen.

Bällstaviken

4. GÅNGFARTSOMRÅDE
ge

n

2.

vä

Gångfartsområdet utformas som en del av parkrummet. Gaturummet är 13
meter brett men bitvis avsmalnande för att hålla ned hastigheten.

un

da

5. LÅGFARTSGATOR

Ul

vs

Lågfartgatorna utformas som en del av torgrummet. Gatans bredd varierar på olika
platser och med bitvisa avsmalningar. Träd och möblering håller ner hastigheten.

Gata under
utredning

18 m gaturum
16 m gatumark

LÄS MER:

Trafikutredning – Bällstahamn,
Iterio 2020-09-11.
Trafik PM Gjutmästaren 6&9 Ulvsunda
industriområde, Tyréns 191010.

Lågfartsgata

3.

Handbok Gata Stockholm, Trafikkontoret maj 2019.

13 m gaturum
12 m gatumark

8-14 m

Gator för gående, Trafikkontoret (Stockholm stad) 2020.

Johannesfred

Planeringsstöd för gångfartsområden,
Trafikkontoret 2020.

4.

5.
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3.0 ÖVERSIKT GATUKARAKTÄRER OCH GRÄNSSNITT

Karls

Industri

en

Förskola

en

ltväg

Skola

ri
ust
Ind ivägen
ter Kontor/
Gju
Bostad

Industri
Bostad
Förskola

Bo

Verksamhet

d

a
st

Verksamhet/
Kultur

Verksamhet

Norra
Ulvsunda

t
ot

Br

r
Id

Gula: Korta gator som del av Stationstorget,
Karlsbodatorget och passage förbi lekparken.
De behövs för angöring till byggnader och
lokaler men underordnas livet och vistelsetempot på torget/ parken. Biltrafiken rör sig
långsamt och gör det lätt att korsa gatan mellan byggnad/ uteservering och aktiviteter.

Bostad
Förskola

Smä

d

Grå: Gata som är under utredning vad gäller trafikföring. Den går längs tvärbanan med
funktion som angörings- och leveransgata för
skola/förskola och kommer troligtvis inte vara
så befolkad. Gatan får en trädrad vilket ger
välbehövlig grönska till det stora vägrummet
västerut. En separat cykelbana med koppling
till tvärbanehållplatserna kan vara en smidig
väg för cykelpendlare.

Bostad
F Pendelbåt

sväg

Rosa: Vanliga stadsgator huvudsakligen för
boende eller arbetande som rör sig i området
eller till andra målpunkter. Trädrader skapar
trivsel och kan rymma vissa funktioner som
cykelparkering.

boda

väge

n

Bostad/
Förskola

Bosta

För förklaring av gränssnitt, se avsnitt 1.3 Stadsliv, gator och gränssnitt, på sida 8.

Karlsbodavägen
J

ägen

De flesta lokalgator har hybridzoner för att
stärka kontakten mellan byggnadens inre och
gatan och för mer levande gaturum, se mer om
detta på sida 28.

Bostad/
Förskola

Råjärnsv

Utgångspunkten för dispositionen av platser och
händelser är kvarterens innehåll, bebyggelsens
gränssnitt mot gatan och målpunkter inom området. Det ger en bild av vilka stråk som kommer
bli mest frekventerade.

GRÄNSSNITT
Aktivt gränssnitt
Öppet gränssnitt
Stilla gräsnsnitt

ugn

Variationen inom området stärker orienterbarheten och hjälper olika trafikanter att hitta rätt.
De ger också signaler om vilka trafikslag som
prioriteras.

Mörkröda: Gatan är områdets ryggrad och ett
viktigt centralt stadsstråk. Här ska det finnas
utbud och utrymme för stadsliv och träd och
vegetationsytor med plats för mindre vistelseplatser. Gångytorna görs generösa för att
rymma uteservering eller sittplatser i anslutning till lokaler vilket lockar till att dröja sig kvar
längs gatan. Gatan hålls samman med en
enhetlig karaktär för att bli tydlig i området.

Gröna: Kortare gator som leder mot vattnet
och strandparken. I huvudsak finns här bara
bostäder och enstaka lokaler, men många
från området och besökare utifrån förväntas ta
dessa gator för att nå den centrala parken eller
strandparken. Här ska rörelse ske långsamt varför gaturummet ska präglas av en riklig, varierad
grönska och även rymma sittplatser.

Mas

För att understödja gatutypernas funktion och hierarki utformas gatorna med
tydliga karaktärer.

yg

ge

J
Hotell

F.d Pripps

Skola
Verksamhet

riv

Kontor

äg

en

Verksamhet
Verksamhet
Verksamhet

20
LANDSKAPSLAGET AB

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

KVALITETSPROGRAM FÖR BÄLLSTAHAMNSOMRÅDET, 2021.07.15

3.1 LOKAL HUVUDGATA SMÄLTVÄGEN, BRYGGERIVÄGEN

2.

3.
Referensbilder
1. Stort gaturum med rik
grönska.
2. Zon närmast fasad har
möjlighet att bidra till stadsliv
genom bred gångbana.
3-4. Grönzon som skärmar
av trafiken från gående och
med platser för vistelse.

1.

4.

Sektion 1B, 21,5m
Sektion 1A, 25m, Planutsnitt1

Lokala huvudgatan

5. Nedsänkta planteringar
som tar emot och fördröjer
dagvatten.

5.

GESTALTNING

TRAFIK

STADSBYGGNAD

- Sammanhållen karaktär för att skapa tydlig
identitet och orienterbarhet.
- Stort antal träd i gaturummet, för att hållas
samman som ett grönt stadsstråk och för att
möta upp bygganders skala. Minst 3 träd mellan
angöringsfickor. Stora träd närmast körbanan.
-Planteringszon med diversitet i valet av arter,
former och skikt. Funktion för dagvatten.
-Funktioner inordnas i gestaltningen såsom ytor
för vistelse, cykelparkering och belysning.
- Dagvatten fördröjs i växtbäddar och planteringsytor. Marken ges lutning ditåt.
- Ledstråk baseras på naturliga ledlinjer, såsom
fasader och kanter.

- Tydliga funktionskrav för angöring av bostäder
och lokaler samt fastigheternas avfallshantering.
-Hastighet 40 km/h.
-Gång- och cykelbanor görs genomgående över
lokalgator.
-Breda gångbanor på östra sidan.
-Angöringsplatser 15-18m.
-1-2 angöringsfickor per kvarter, målsättning är
10 m till entré, dock mx 25 m.

-Aktivt gränssnitt präglar gatan.
-Lokaler i bottenvåningen och platser för stadsliv i gaturummet.
-Hög entrétäthet mot gatan.
-Skala 7-8 våningar med högre toppar i vissa
lägen.
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3.1 LOKAL HUVUDGATA SMÄLTVÄGEN, BRYGGERIVÄGEN
Smältvägen i anslutning till Karlsbodavägen 21,5 m

1.

2.

BEFINTLIGA BYGGNADER

GÅNGBANA

PLANTERINGSZON

ANGÖRING

GATA

CYKELBANA

GRÖNZON

GÅNGBANA

TORGYTA

BYGGNADER OCH FASADER

GÅNGBANA

GRÖNZON (ÖSTRA SIDAN)

21,5 m

CYKELBANA

SKYDDSZON LÄNGSANGÖRING (1M)

ANGÖRING OCH PLANTERINGSZON

KÖRBANA

ANGÖRING OCH PLANTERINGSZON

SKYDDSZON LÄNGSANGÖRING (1M)

CYKELBANA

GÅNGBANA, SKILJEREMSA 0,3M

BYGGNADER OCH FASADER

25 m

3.
Illustrationer
1. Planutsnitt Smältvägen
skala 1:400.
2. Sektion 1A, Smältvägen.

BYGGNADER OCH FASADER

- Skala på 7–8 våningar, med högre toppar i strategiska lägen och översta våningen indragen.
- Inga bostäder eller privata uteplatser i bottenvåning/entrévåning mot gata.
- Hög entrétäthet mot gatan.
- Huvudentréer till bostäders trapphus ska placeras
mot gatan och inte mot gården.
- Eventuella entréer till bostadskomplement och
miljörum förläggs till kvarterens mitt, men helst till
sidogata eller gård.
- In- och utfarter från garage undviks.
- Bottenvåning med en rumshöjd på minst 2,7 m för
att möjliggöra för lokaler.
- Hög transparens i bottenvåningars fasader.
- Balkonger och burspråk med 1,5 meter utkragning
är tillåtet från våning 3, men inte på våning 1 och 2.
- Endast franska balkonger, grunda balkonger eller
burspråk på våning 2, utkragande max ca 0,5 meter

från fasad (entréplanet är våning 1).
- TR2 trapphus för att möjliggöra gröna gator.

- Utförs enligt utformningsprincip i ”Gata Stockholm” vad gäller material.
- Naturligt ledstråk följer husfasad.

- Sammanhängande växtbädd för både grönzon och
träd i angörings- och planteringszonen.
- Plats för dubbelriktad belysning för gång och
cykelbanan.
- Platserna i grönzonen kan upplåtas åt lokaler för
publik verksamhet.
- Platser för vistelse ska ej hindra dagvattenflöde.

GRÖNZON (ÖSTRA SIDAN)

CYKELBANOR

- Flerskiktig växtlighet och platsbildningar.
- Träd i storlekar enligt ”Gata Stockholm” av olika
art placeras i en rytmisk variation.
- Planerad succession på lång sikt samt årstidsväxlingar.
- Innehåller platser för vistelse.
- Ytligt dagvatten från gångbanan leds mot växtbäddar. Möjligheten att även ta hand om takdagvatten
utreds.

- Tydligt definierad och skild från gångbanan med 3
rader gatsten i skiljeremsa, utan nivåskillnad.
- Enligt utformningsprincip ”Gata Stockholm”.

GÅNGBANOR

ANGÖRINGS- OCH PLANTERINGSZON (BÅDA SIDOR)

- Angöringsfickor 15-18 meter, 1-2 per kvarter.
- Angöringsfickor ges avvikande beläggning gentemot körbanan.
- Dockningsplats för sopbil i angöringsfickor, ca 1
per kvarter.
- Möblering för vilplatser och cykelparkering enligt
Stockholm stads standard.
- Stora träd huvudsakligen i markgaller men enskilda
i marktäckande vegetation. Storlek på träd enligt
”Gata Stockholm”.
- Växtbädd som hänger samman för att säkerställa
omhändertagande av dagvatten.
- Träd 1,2 meter från gata.
- Belysning dubbelriktad för GC-körbana.

3. Sektion1B, Smältvägen
mot Karlsbodavägen.

- Dagvatten från körbana omhändertas via inloppsbrunnar i gata.
- Angöringsfickor lokaliserade inom 10 (25) meter
från lokaler och bostäder (om ej garage).
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3.2 ÖVRIG LOKALGATA

2.

3.

4.
Referensbilder
1. Träd som stomme i de
gator som har trädplantering
2. Träd med öppna växtbäddar varvas med träd i
markgaller.
3-4. Hybridzon för publik
verksamhet eller dagvattenhantering.

1.

5.

Sektion 2A

Planutsnitt

Sektion 2B

5-6. Möblering med bänkar
eller cykelställ på strategiska
platser.

6.

GESTALTNING

TRAFIK

STADSBYGGNAD

- Olika typer av utseende, bredder, trädrader etc.
Gemensamt är 5,5 m körbana och hybridzoner.
- De flesta är gröna gator, träd i trädgaller eller i
planteringsytor med låg plantering.
- Gatuträd varvas med angöringsytor, 3 träd i rad
eftersträvas.
- Dagvatten fördröjs i planteringar och växtbäddar, vilka bör vara så stora och sammanhängande
som möjligt. Marken lutas mot växtbäddar.
- Gatans funktioner, såsom bänkar, cykelparkering och belysning, inordnas i gestaltningen.
- Om inga naturliga ledlinjer finns inordnas
ledstråk i beläggningen.

-Tydliga funktionskrav för angöring av bostäder
och lokaler samt fastigheternas avfallshantering.
- 30 km/h.
- Vissa lokalgator har separata cykelbanor.
- Gaturumsbredderna kan variera mellan de
olika gatorna beroende på förutsättningarna.

- Bebyggelse i varierad skala
- Innehållet i byggnader varierar mellan bostäder, skolor, kontor och lokaler m.m.
- Mestadels ett öppet gränssnitt.
- Hybridzon finns för att levandegöra mötet mellan byggnader och gata.

Övriga lokalgator
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3.2 ÖVRIG LOKALGATA
LOKALGATA ÖVRIGA DELAR 18 m

NYA BYGGNADER

HYBRIDZON

GÅNGBANA

ANGÖRING /PLANTERING

KÖRBANA

ANGÖRING
/PLANTERING

GÅNGBANA

BEFINTLIGA BYGGNADER
HYBRIDZON

18 m gaturum
16 m gatumark

Illustrationer
1. Planutsnitt Gjuterivägen
skala 1:400.

1.

2. Sektion 2A, Gjuterivägen.

ÖVRIG LOKALGATA 18 m

2.

3. Sektion 2B, övrig lokalgata
Gjutmästaren.

GÅNGBANOR

- Utförs enligt utformningsprincip i ”Gata Stockholm” vad gäller material.
- Ledstråk kan utgöras av en materialgräns.
- Gångbanan kan integreras i anslutande torgytor.

BYGGNADER OCH FASADER

HYBRIDZON

GÅNGBANA

- Dagvatten via inloppsbrunnar i gata.
- Stora träd i markgaller.
- Inslag av låg plantering i kombination med mindre
träd.
- Angöringsfickor lokaliserade inom 10 (25) m från
lokaler och bostäder (om ej garage).
- Dockningsplats för sopbil i angöringsficka, ca 1 per
Nytt bostadshus,
kvarter.
alternativt
bef.
- Möblering för vilplatser
och cykelparkering
enligt
byggnad
Stockholm stads standard.
- Stolpbelysning dubbelriktad, enkelsidig.

PLANTERINGSZON

- Hybridzonen gynnar publik verksamhet vid lokaler
och skapar möjlighet att levandegöra bottenvåningen.
- Möjliggör en bra höjdsättning vid éntreer.
- Skapar utrymme för dagvattenhantering på kvartersmark.
- Möjlighet att ha dörruppslag mot hybridzonen.
- Ger plats för möblering
- Ska ej användas för monotona buskytor.

GATA

- Skala på 7–8 våningar, med högre toppar i strategiska lägen och översta våningen indragen.
- Vid vissa gator finns lägre befintliga byggnader.
- Inga privata uteplatser i bottenvåning/entrévåning
mot gata.
- Hög entrétäthet mot gatan.
- Huvudentréer ska placeras mot gatan och inte mot
gården.
- Entréer till miljörum får utföras mot gatan, övriga
entréer till bostadskomplement placeras mot gården.
- Förhöjt bjälklag i bottenvåning för bostäder.
- Transparens i bottenvåningars fasader i enlighet
med olika gränssnitt.
- Balkonger och burspråk med 1,5 meter utkragning
är tillåtet från våning 3, men inte på våning 1 och 2.
- Endast franska balkonger, grunda balkonger eller
burspråk på våning 2, utkragande max ca 0,5 meter
från fasad (entréplanet är våning 1).
-Tr2 trapphus förordas.

ANGÖRING

ANGÖRINGS- OCH PLANTERINGSZON (ÖSTRA SIDAN)

GÅNGBANA

HYBRIDZON PÅ KVARTERSMARK

HYBRIDZON

BYGGNADER OCH FASADER

BYGGNADER OCH FASADER

18 m gaturum
16 m gatumark

B
a
b

3.

CYKELBANOR

- De flesta av dessa gator har cykel i blandtrafik.
- Där cykelbana finns är den definierad och skild från
gångbanan i material utan nivåskillnader.
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3.3 LOKALGATA MOT VATTNET

2.

3.

4.
Referensbilder
1. Gemensamt golv för att
motverka gatukänsla.
2. Värna om siktlinje mot
vattnet. Gemensamt golv
men med avläsbar zonering.
3-4. Vändyta som är
integrerad i gatan.
5. Grönzon för vistelse och
dagvattenhantering.

1.

5.

GESTALTNING

Sektion 3A, Planutsnitt

Lokalgata mot vattnet

- Gator utformas för att hålla ner trafikmängd och
hastigheter.
- Siktlinjer mot vattnet framhävs.
- Strandkaraktären görs påtaglig även i gaturummet med hjälp av växtmaterial.
- Angöring och trygga gångzoner anvisas med
hjälp av låg kantsten, och linjer eller materialgränser i markbeläggningen.
- Vändyta integreras i torgyta mot strandparken.
- Hybridzonen görs till en del av det gemensamma
rummet och golvet, se sidan 28.
- Planteringar i gatan fördröjer dagvatten. Växtmaterialet är varierat och bidrar till biologisk
mångfald.

6. Hybridzoner som aktiverar
gatan.

6.

- Möblering för vistelse i anslutning till planteringar.
- Om inga naturliga ledlinjer finns inordnas
ledstråk i beläggningen.

TRAFIK
- Lokalgata där trafikmängden väntas bli låg.
- Tydliga funktionskrav för angöring
till bostäder och lokaler, såsom av- och
upphämtning.
- Bitvis trängd köryta, angörande bil tillåts
blockera körfältet.
- Återvändsgator.

STADSBYGGNAD
- Stilla gränssnitt.
- Hybridzon för att levandegöra mötet mellan
byggnader och gata, för att ta upp nivåskillnader
mot entré och för dagvattenhantering.
- Byggnader i 5–8 våningar, lägre mot vattnet och
översta våningen indragen.
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3.3 LOKALGATA MOT VATTNET

1.

BYGGNADER OCH FASADER

- Byggnader i 5–8 våningar, lägre mot vattnet och
översta våningen indragen.
- Huvudentréer till bostäders trapphus ska
placeras mot gatan och inte mot gården.
- Hög entrétäthet mot gatan eftersträvas.
- Eventuella in- och utfarter från garage lokaliseras i
början av gatan eller på norra sidan av kvarteren där
det inte finns gatuplanteringar intill fasad.
- Förhöjt bjälklag i bottenvåning.
- Halvpublika lokaler såsom cykelverkstäder, gemensamhetslokaler och tvättstugor i bottenvåningen.
- Entréer till miljörum får utföras mot gatan, övriga
entréer till bostadskomplement lokaliseras mot
gården.
- Balkonger och burspråk med 1,5 meter utkragning
är tillåtet från våning 3, men inte på våning 1 och 2.
- Endast franska balkonger, grunda balkonger eller
burspråk på våning 2 utkragande max ca 0,5 m från
fasad (entréplanet är våning 1).

BYGGNADER OCH FASADER

HYBRIDZON

FREDAD GÅNGZON

GÅNG- CYKEL OCH KÖRZON

GRÖNZON/PLATSER

SKYDDAD GÅNGZON

HYBRIDZON

BYGGNADER OCH FASADER

18 m gaturum
16 m gatumark

2.

- Inga privata uteplatser i bottenvåning/entrévåning
mot gata.
- Tr2 trapphus förordas då branduppställningsplatser
reducerar möjlighet till vegetation och möblering.
HYBRIDZON PÅ KVARTERSMARK

- Hybridzon som ger gatan grönska och liv kopplat
till bottenplan.
- Hybridzonernas innehåll varieras, monotona buskplanteringar undviks.
- Planteringar utförs varierade t ex klätterväxter,
lägre arter eller plantering i krukor.
- Utformas i samklang med vistelseytorna i grönzonen för att gynna stadsliv.
- Möjliggör en bra höjdsättning vid entréer eller
utåtgående portar.
- Ramper ska undvikas, höjdskillnader tas huvudsakligen upp i trapphus. I vissa fall kan ramper och
trappor finnas i hybridzonen men de ska gestaltas i
samklang med gatans karaktär.

- Skapar utrymme för dagvattenhantering på kvartersmark.
- Möjlighet att ha dörruppslag mot hybridzonen.
- Möjlighet att skapa platsbildningar på kvartersmark vid händelser såsom öppningar i kvarter.
- Utförs med ett gemensamt golv ihop med gångzon
och vändyta.
-Fastighetsgräns synliggörs med t.ex. smal fris.
GÅNG-, CYKEL- OCH KÖRZON

- Körzonen har avvikande beläggning gentemot
gångzon och vändyta, såsom asfalt eller omönstrad
betongsten. Den inramas av låg kantsten (6 cm).
- Ledstråk utgörs av en materialgräns.
- Möjlighet för gående att använda hela gaturummet,
men tryggast är de skyddade gångstråken mellan
hybridzon och grönzon.
- Beläggningen i gångzoner hålls samman genom
material, färg eller mönster. Planutsnittet ovan visar
en princip, inte ett färdigt mönster.

GRÖNZON

- Flerskiktad växtlighet och platsbildningar för
vistelse.
- Träd av olika art placeras i varierad rytm
- Planerad succession i växtligheten under året och
på längre sikt.
- Omhändertar och fördröjer dagvatten och skyfall.
- Sammanhängande växtbädd i hela grönzonen.
- Platser för vistelse och möblering integrerad i
planteringarna.
- Platserna i grönzonen kan upplåtas åt lokaler.
- Utförs som en del av det gemensamma golvet som
aviserar gående/vistelse med siktlinjer mot strandpromenaden och vattnet.

Illustrationer
1. Planutsnitt lokalgata mot
vattnet skala 1:400
2. Sektion 3A, lokalgata mot
vattnet

BELYSNING

- Linspänd belysning.
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3.4 GÅNGFARTSOMRÅDE- OCH LÅGFARTSGATOR

2.

3.
Referensbilder
1. Gata som del av parken.
2. Platser för vistelse med koppling till
bottenvåningen, grönska som anluter
till parkrum.
3. Lågfartsgata med möblering för att
hålla ner hastighet och anvisa trygga
gångzoner.
4. Anvisad köryta integrerad i sammanhängande torgbeläggning.

1.

4.

Sektion 4A, Planutsnitt

Sektion 4B

Gångfartsområde

5.

5. Köryta integrerad i torg med pollare
som gräns för trafik.

GESTALTNING

TRAFIK

STADSBYGGNAD

- Gatorna integreras i park och torg och underordnar sig respektive plats gestaltning.
- Framhäv siktlinjer mot vattnet i parkgatorna. I
gångfartsområde ska dock siktlinjerna bitvis brytas
för att hålla ned hastigheten.
- Hybridzonen är en viktig del av det gemensamma
golvet. Här finns möjlighet till aktivering
- Platser för vistelse integreras i utformning för att
upplevas som en del av parklivet.
- Möblering, markmaterial och vegetation signalerar gångfart, trafikens rörelser och hastighet styrs
i getaltningen.
- Utformningen ska uppmuntra gående att använda hela ytan.
- Ledstråk inordnas i beläggningen.

- Möjlighet till gångfartsområde utreds.
- Klara funktionskrav för angöring av bostäder och
lokaler, såsom att släppa av och hämta upp.
- Siktlinjer och körspår bryts i gångfartsområde.
- Bitvis trängd köryta, angörande bil tillåts blockera körfältet.
- HKP-platser inordnas om detta ej kan lösas i garage.
- Lågfartsgata ska ha tydligt separerade ytor för
gående respektive fordon,
- Gångfartsområde har ej separerade ytor, indelning i olika zoner för olika trafikanter ska ej ske.
En skyddad gångzon kan förläggas där fordon ej
kan nå.
- Ledstråk inordnas i gestaltningen.

- Aktivt gräsnsnitt.
- Hybridzon för att levandegöra mötet mellan
byggnader och gata.
- Byggnader 4-8 våningar, lägre mot vattnet.

Lågfartsgator
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3.4 GÅNGFARTSOMRÅDE OCH LÅGFARTSGATOR

PLANTERINGS- OCH
MÖBLERINGSZON

KÖR/
GÅNG/ CYKELZON

PLANTERINGS- OCH
MÖBLERINGSZOM

HYBRIDZON

1.

TRYGG GÅNGZON

13 m gaturum
12 m gatumark

Lågfartsgata

2.

BYGGNADER OCH FASADER

HYBRIDZON PÅ KVARTERSMARK

- Hybridzonen stödjer huvudsakligen publik verksamhet och lokaler.

Illustrationer

LEKPARK

TORGYTA/KÖRYTA

- Köryta varieras i bredd som bitvis medger väntplats
vid möte, HKP-plats m.m.
- Angöring och leveranser sker i körzonen med korta
stopp för avsläppning/upphämtning.
- Körytan definieras av omkringliggande plantering
och möblering.
- Utförs med ett gemensamt golv och gaturummet
har siktlinjer mot vattnet.
- Gångfartsområde har inte separerade ytor för
gående respektive fordon. En skyddad gångzon kan
däremot förläggas där fordon inte når.
- Lågfartsgata ska ha tydligt separerade ytor för gående respektive fordon. Gångytorna kan då utgöras

1. Planutsnitt gata vid
Bällstahamnparken skala
1:400

8-14 m

MÖBLERINGSZON

GÅNG-, KÖR- OCH GRÖNZON

av intilliggande torgyta.
- Innehåller platser för vistelse i samklang med
planteringar.
- Dagvatten via luftbrunnar och i nedsänkta planteringar.
- Kolmakadambädd för både grönzon och träd.
- Träd av olika art och flerskiktad växtlighet planerad
även för succession.
- Platser för cykelparkering.
- Belysning integrerad i planteringarna, linspänt eller på mast i kombination med strålkastare för stämningsbelysning på växter och objekt. Belysningen
framhäver hela stadsrummet.
- Ett tryggt gångstråk mellan hybridzon och möbleringszon.
- Branduppställningsplats 5-12m inordnas i körzonen samt 1 meter av intilliggande yta.
- HKP-platser inordnas i möbleringszon intill körzonen.
- Ledlinje till exempel längs båda kanterna på skyddade gångzoner.

TRYGG GÅNGZON

- Skapar möjlighet att levandegöra bottenvåningen
ihop med vistelseytorna i grönzonen och gynna
stadsliv.
- Möjliggör en bra höjdsättning vid éntreer.
- Ska ej användas till privata uteplatser.
- Monotona planteringar undviks.
- Möjlighet att ha dörruppslag mot hybridzonen.

HYBRIDZON

- Byggnader i 5–8 våningar, lägre mot vattnet och
översta våningen indragen.
- Stort innehåll av publika lokaler i bottenvåningar.
- Huvudentréer till bostadsentréer/trapphus ska
placeras mot gatan och inte mot gården.
- Tr2 trapphus förordas då branduppställningsplatser reducerar möjlighet till vegetation och möblering.
- Undvik in- och utfarter från garage.
- Förhöjd bottenvåning 0,7 meter.
- Hög transparens i bottenvånings fasad.
- Inga bostäder i bottenvåning.
- Leveranser styrs i första hand via garage.
- Balkonger och burspråk med 1,5 meter utkragning
är tillåtet från våning 3, men inte på våning 1 och 2.
- Franska balkonger, grunda balkonger eller burspråk på våning 2 utkragande max ca 0,5 meter från
fasad (entréplanet är våning 1).

2. Sektion 4A, gata vid
Bällstahamnparken
3. Sektion 4B, gata vid
Lekparken

3.

Sk
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3.5 HYBRIDZON

I de flesta gator i området ges plats för
hybridzoner gaturummet. Syftet är att
skapa förutsättningar för ett levande
gaturum vilket bidrar till välkomnande,
trygga och attraktiva gator. Hybridzonen är en förgårdsmark till kvarteret
men då den har stor betydelse för
gaturummet ges den en utformning
i samklang med allmän plats med
utgångspunkt i gatutyp och gränssnitt.
Förklaring av olika typer av gränssnitt
finns på sidan 8.

1.

2.
Referensbilder
1. För vistelse och
exponering av varor.
2. För vistelse.
3. För dagvattenhantering.
4. För mindre servering
vid husliv.
5. Invid bostadäder i
bottenvåning.

3.

4.

5.

GESTALTNING

FUNKTIONER

STADSBYGGNAD

-Hybridzonen integreras i gaturummet.
-Den ska upplevas som en levande del av gångbanan.
- Samma beläggning eller snarlik som intilliggande
gångbana, men den kan också gröngöras, se sidan 53.
-En smal fris av gatsten visar dess gräns mot gångbanan, se sidan 53.
-Monotona buskplanteringar undviks.
-Ramper till entréer undviks, hellre ta upp höjdskillnad i trapphus eller genom trappad golvhöjd.
- Hybridzonens utformning stärker respektive gatas
karaktärer, t.ex. ”urban/ livlig” eller lugn/grön”.
- Nivåskillnader löses t.ex. genom sänkt golv i trapphus eller i förgårdsmark genom trappning och låga
murar.

- Olika funktioner kan inrymmas i hybridzonen
beroende på läget och innehåll i fastigheten.
- Exempel på funktioner:
- möblering för vistelse
- dagvattenhantering
- exponering av varor
- entréytor
- ta upp låga nivåskillnader
- Hybridzonen är på kvartersmark och nyttjas och
sköts av fastigheten.

- Hybridzonen är en länk mellan byggnad och allmän plats.
- Byggnader utformas så öppna som möjligt mot
hybridzonen. Det kan vara med hjälp av entréer,
stora fönsterpartier eller grunda indragningar i
fasadlivet.
- Hybridzon finns vid såväl aktiva och öppna som
stilla gränssnitt, se sidan 9. Innehållet kan dock
vara olika.
- Hybridzonen är kvartersmark och nyttjas av fastigheten.
- Förslag till innehåll och utformning tas fram av
byggaktör och stäms av med staden under planprocessen.
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4. PARKER,
PLATSER, TORG &
GRÖNA PROMENADER
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4.0 ÖVERSIKT PARKER, PLATSER OCH TORG
16.

Bällstahamnsområdet har planerats för
att få vistelseytor på allmän platsmark
som i kvantitet och innehåll lever upp
till stadens övergripande mål och riktlinjer. Platserna har placerats på strategiska lägen i planstrukturen och flera
av dem har ett samband sinsemellan.
Till innehåll kompletterar de varandra
och ges ramar för såväl lugn som aktiv
vistelse med attraktivitet för alla målgrupper.

PARKER
1. Strandparken
2. Bällstahamnsparken
3. Fornminnesparken

KATERORISERING AV FRIYTOR
FRÅN FRIYTEGUIDEN

STADSDELSPARK
Minst 3 ha
Huvudsakligen vegetationsklädd. Ha öppen gräsyta minst
0,5 ha, sittplatser i solen, promenadvägar, motion, lek, folkliv.

Annedal

STADSDELSPARK
4. Kontorsparken +
5. Norrbyskogen

1.

6.

PARK
Minst 2000 m2
Huvudsakligen vegetationsklädd. Ha en rofylld och en
aktiv del. Sittplatser i solen,
lek.

SOCIOTOPYTOR
6. Karlsbodatorget
7. Vattentorget
8. Triangelplatsen
9. Järnvägstorget
10. Prippstorget
11. Kontorstorget, ej allmän plats
LEK- SPORTPLATSER
12. Lekparken
13. Skolgården, ej allmän plats
14. Aktivitetsparken, ej allmän plats

2.

7.

13.

GRÖN OAS
Minst 300 m2
Domineras av grönska

GRÖNA PROMENADER
15. Johannesfred, Lillsjön, Traneberg
16. Linaberg, Annedal, Sundbyberg
17. Riskby, Lillsjön
18. Kvarnberget, Lillsjön

vä
da

1.

un

Förstudie för del av Ulvsunda industriområde del II. Tillgångsanalyser av offentlig friyta. Landskapslaget/ Stockholms stad 171220.

ÖVRIGA SOCIOTOPYTOR
Torg och kaj

Ul
vs

LÄS MER:

ge

n

Bällstaviken

8.
12.

IBKA, Landskapslaget 200518.
9.

Gjutmästaren 6 & 9, Illustrationsbilaga
och Planbeskrivning 20191025.

4.

14.

5.
15.

Sociotophandboken, SBK 2003:2
3.

17.

Friyteguiden, Stockholms stad.
Oktober 2019.

10.
11.

Park Stockholm, Trafikkontoret Stockholms stad. Under arbete 2020.

Johannesfred

18.

en

ed

yl
rrb
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4.1 SAMMANFATTNING PARKER OCH TORG

Parköversikt från förstudie del III,
uppdaterad med bland annat karaktär, som har sin utgångspunkt i
parkkaraktärer som beskrivs i Park
Stockholm (ett kunskapsunderlag
om stadens arbete med parker
som håller på att färdigställas 20202021). Platsens funktion beskriver
vilken social funktion som platsen
ska fylla. I den beskrivningen finns
begreppen park och stadsdelspark,
vars funktioner och egenskaper finns
definierade i Friyteguiden.

Varje plats finns närmare beskriven
på följande sidor i kapitel 4.

KARLSBODATORGET
Flexibel torgyta som utgör nod och mötesplats. Träd och
sittplatser gör torget till en plats att vistas på.
Målgrupp: Alla, men särskilt vuxna och ungdomar.
Platsens funktion: Torg
Karaktär: Nod

VATTENTORGET
En plats för möten och lek som utgör koppling till Bällstahamnsparken.
Målgrupp: Alla, men ska särskilt attrahera barn med föräldrar.
Platsens funktion: Lekplats
Karaktär: Parktorg

JÄRNVÄGSTORGET
Järnvägstorget är en viktig mötesplats och entré till området. Torget är öppet och gröngjort genom trädplantering.
Nivåskillnader integreras i gestalning.
Målgrupp: Alla, men särskilt ungdomar, unga vuxna och pensionärer.
Platsens funktion: Torg
Karaktär: Omstigningstorg

FORNMINNESPARKEN
En park på platsen för en synlig fornlämning i form av en
stensättning i en lund av ekar – en fornminneslund. Detta
ska vara en park för såväl kontemplation och lugna aktiviteter som för samling kring speciella händelser, såsom
midsommar.
Målgrupp: Alla, men särskilt familjer och pensionärer.
Platsens funktion: Park
Karaktär: Fristående park

PRIPPSTORGET
Litet grönt torg med uteserveringar, klätterväxter och
sittskulpturer.
Målgrupp: Alla, men främst vuxna.
Platsens funktion: Torg
Karaktär: Plats

BÄLLSTAHAMNSPARKEN
Parkrum som tydligt vänder sig mot vattnet. Parken har
såväl större som mindre platsbildningar med aktiva och
rekreativa funktioner. Angöring av pendel- och restaurangbåtar ska möjliggöras.
Målgrupp: Alla
Platsens funktion: Park
Karaktär: Fristående park

STRANDPARKEN
En sammanhängande och variationsrik strandpark; en
sekvens av parkrum med utgångspunkt i den befintliga
karaktär som finns i de olika delarna längs med vattnet.
Målgrupp: Alla
Platsens funktion: Park/övrig sociotopyta
Karaktär: Strandpark/Kajpark

TRIANGELPLATSEN
En sluttande plats med trappor för vistelse och utsikt mot
vattnet.
Målgrupp: Alla, men ska särskilt attrahera ungdomar och vuxna.
Platsens funktion: Torg
Karaktär: Parktorg

LEKPARKEN
En park för de mindre barnen med temalek. Innehåller
trädplantering och avgränsas mot vägen.
Målgrupp: Alla, men särskilt barn med föräldrar.
Platsens funktion: Lekplats
Karaktär: Plats

KONTORSPARKEN OCH NORRBYSKOGEN
En samlande park som utgörs dels av Norrbyskogens ekologiska och rekreativa värden med bl.a tallar och bergsknallar, dels av Kontorsparken med kulturhistoriska värden och
öppen gräsyta.
Målgrupp: Alla
Platsens funktion: Stadsdelspark
Karaktär: Formell park/Naturpark/Strandpark
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4.2 STRANDPARKEN ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIPER

AREA: Total landyta samt brygg- och kajdäck är cirka 17 000 kvm fram till Huvudstabron.
DET REKREATIVA LIVET UTMED VATTNET

DSK A
J
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P

Lokalgatorna mot vatten utgör givna entréer till strandparken och deras vändytor utformas
som entréplatser som tydliggör allmän plats och som kan vara bra mötesplatser. Inslag av
publika lokaler i anslutande byggnader stärker platserna som publika. Entrérummen ligger
i siktlinje från gatan ner mot vattnet. Platserna görs så gröna och med nedtonad trafikkaraktär som möjligt, dock med bibehållen funktion som vändyta.

GL AN

ENTRÉPLATSER SAMVERKAR MED STRANDPARKEN

B RYG

Strandparken på drygt 1 km
är en del av en ca 6 km lång
sammanhängande sträcka
längs Bällstaån/ Bällstaviken
mellan Annedal och Minneberg.
Denna möjlighet till långa promenader längs vatten med dess
kopplingar till andra stadssdelar
förväntas locka många besökare.

Utgångspunkten är att parken ska vara 20 m bred på allmän platsmark. Parken består till
stor del av brygglandskap och kaj med påldäck som går ut 7-20 m i vattnet. Där är möjligheterna att plantera med större träd eller vegetation begränsade. Naturkänslan maximeras där
det ändå är möjligt för att strandparken ska uppfattas som grön och för spridningssamband
utmed Bällstaviken. Trädmöbler placeras ovanpå kaj och brygglandskap. Formspråket längs
promenaden är organiskt med naturmaterial som sten och trä för att öka naturkänslan.
Vegetation av inhemsk och/ eller naturlik karaktär eftersträvas.

G

NATURKÄNSLAN OCH DEN GRÖNA YTAN MAXIMERAS

NDÄN

Strandparken tydliggörs som del av ett längre stråk utmed vatten med kopplingar till stråk
på andra sidan Bällstaviken. Denna sida av viken är mestadels ostvänd varför sollägen värnas
och skapas t.ex. med bryggor för vistelse mot vattenrummet mot olika vädrestreck. Brygglandskapet formas med lägen för utsikt mot det större vattenrummet söderöver. Parken
har både lugna och aktiva delar som tillsammans inrymmer möjligheter till solande, lek,
picknick, träning, paddling, simming, bastubad eller att bara se ut över vattnet. Det finns
bryggor att gå i en kanot eller roddbåt.

STR A

Bällstahamns strandpark gestaltas
som en sekvens av växlande strandlandskap som utgår från det platsen
består av idag. Strandparken sträcker
sig från Masugnen i norr till Norrbyskogens passage under Huvudstabron i
söder.
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Kulturhistoriska, ekologiska, byggnadstekniska och sociala aspekter påverkar strandparkens
förutsättningar. Det ursprungliga låglänta landskapet utmed Bällstaviken har försvunnit i
samband med att området bebyggdes. Dagens befintliga kajer går en bit ut i vattnet inom det
som är dimensionerat för strandpark, de är av varierande skick och behöver till merparten
ersättas. Strandparken ska vara sammanhållen och minst 20 meter bred med en sekvens
av olika karaktär utifrån från de olika förutsättningarna och platsernas ekologiskt, socialt
och ekonomiskt definierade syften.
STRANDÄNG återskapas där det är möjligt längs den nya strandpromenaden, delvis genom
uppfyllnad. Växter av strandängskaraktär används som gynnar biologisk mångfald och
som ger det annars stadsmässiga området en kontrasterande naturkänsla. Träd placeras i
grupper med bibehållen kontakt med vattnet och fria utblickar.
BRYGGLANDSKAP I OLIKA NIVÅER skapas med hjälp av nya lättare kajer med trädäck,
träkonstruktioner på land samt med mindre bryggor. Brygglandskapet är utformat så att
det är möjligt att sitta i olika nivåer. Såväl fasta som flytande konstruktioner föreslås.
KAJ bevaras endast där konstruktionen är i gott skick i Bällsta Hamn. Den behåller sitt
industriella uttryck och möjliggörs för framtida färjeläge.

RA

TRE TYPER AV STRANDLANDSKAP: STRANDÄNG, BRYGGLANDSKAP OCH KAJ
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4.2.1 STRANDPARKEN STRANDÄNG

2.

1.

4.

3.

5.

6.

Bilder
1. Befintlig strandkant vid
Masugnen där träd bevaras i
möjligaste mån.
2. Befintlig strand vid Pripps
där träd bevaras.
3. Stråk genom vegetation
med strandängskaraktär,
exempel Annedal.
4. Böljande stråk som får
landskapet att kännas mjukt.
5. Brygga längs norrvänd
strand där man kan komma
längre ut i vattnet.
6. Befintlig betongkonstruktion som omvandlas till kontemplativt rum invid fuktäng.

HUVUDDRAG
Strandäng med mjuk bevuxen strandlinje, delvis med befintliga träd. En
sammanhängande gångväg som sträcker
sig från Masugnen i norr till Broparken
i söder.
OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Vattennärvaro
- Rik sammanhängande grönska
- Plats för aktivitet och kultur
- Synlig historia (Norrby gård)

SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Båtliv och kajliv
- Rum med grönskande golv och väggar
- Löpträning
- Picknick
- Promenader, hundrastning, joggning,
- Åka skridskor
- Sitta i solen
- Utsikt/utblick
- Vattenkontakt
- Upplevelsen av naturens vildhet
- Kulturmiljö (Bällstahamn och Norrby
ångbåtsbrygga

AREA ca 13 000 kvm från Masugnen till
Huvudstabron. Bredd 20-40 m.
PLATSENS FUNKTION Park
KARAKTÄR Strandpark. I ett större
perspektiv ingår Strandparken i Stockholms offentliga strandstråk tillsammans med anslutande områden utmed
Bällstaviken.
MÅLGRUPP Alla
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4.2.1 STRANDPARKEN STRANDÄNG

1a. Sektion strandäng i norra
delen, Masugnen 1. Skala
1:200.
1b. Planillustration strandäng i
norr, Masugnen 1. Befintlig kaj
ersätts med strandäng.

ca +1,5-2,0

ca +1,5-2,0

ca + 1,5

ca + 1,5

1a.
1b.

2a. Sektion strandäng vid
Gjutmästaren 6. Skala 1:200.
Befintlig betongkonstruktion
omvandlas till kontemplativ
plats.
2b. Planillustration Norra
Strandparken, Gjutmästaren 6.

ca + 1,5

2a.

2b.
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4.2.2 STRANDPARKEN BRYGGLANDSKAP

2.

1.

3.

4.

5.

Bilder
1. Brygglandskap med
sittplatser i olika nivåer och
vädersträck.
2. Vegetation som skapar
rumsligheter vid kaj.
3. Trädlådor på kajkonstruktioner som kan hjälpa till att
göra rummet grönare.
4. Brygglandskap för solbad,
vattenutblick och umgänge.
5. Publik målpunkt längs
strandpromenad, bastu
som flytkonstruktion med
badmöjligheter.

HUVUDDRAG
Brygglandskap i olika nivåer för olika kontakt med vattnet. Sittplatser integrerade i
bryggkonstruktion och oregelbundna former för varierade sollägen och utblickar.
Möjligt att någonstans lägga till med båt.
OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Vattennärvaro
- Plats för aktivitet och kultur

SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Båtliv och kajliv
Picknick
- Åka skridskor
- Sitta i solen
- Utsikt/utblick
- Vattenkontakt

AREA ca 3600 kvm från Masugnen till
Huvudstabron. Bredd 20-40 m.
PLATSENS FUNKTION Övrig sociotopyta
KARAKTÄR Strandpark/Kajpark. I ett
större perspektiv ingår Strandparken
i Stockholms offentliga strandstråk
tillsammans med anslutande områden
utmed Bällstaviken.
MÅLGRUPP Alla
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4.2.2 STRANDPARKEN BRYGGLANDSKAP

1a. Brygglandskap i norr,
Masugnen 1 södra kvarteret.
Sektion skala 1:200.
1b. Planillustration brygglandskap, Masugnen 1 södra
kvarteret.

1a.

1b.
2a. Brygglandskap centrala
delen, Gjutmästaren 3.
Sektion skala 1:200.
2b. Planillustration brygglandskap, centrala delen,
Gjutmästaren 3.

2a.

2b.
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4.2.3 STRANDPARKEN KAJ

2.

1.

3.

4.

5.

Bilder
1. Pendelbåthållplats
2. Kaj som samverkar med
parkrum.
3. Strandvegetation
4. Resturangbåt vid kaj
5. Kaj med sittmöjlilgheter.

HUVUDDRAG
Flexibel och öppen kaj där industrikaraktären bibehålls och framhävs. Integreras med
utformningen för hela Bällstahamnsparken
samt gångfartsgata. Möjliggör båtlägen för
restaurangbåt och pendelbåt.
OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Vattennärvaro
- Plats för aktivitet och kultur
- Synlig historia (Bällsta hamn)

SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Båtliv och kajliv
- Sitta i solen
- Utsikt/utblick
- Vattenkontakt
- Kulturmiljö (Tidigare hamnplats)

AREA ca 400 kvm. Kajen är 8-9 m bred
inåt land.
PLATSENS FUNKTION Övrig sociotopyta
KARAKTÄR Kajpark. I ett större perspektiv ingår strandparken i Stockholms
offentliga strandstråk tillsammans med
anslutande områden utmed Bällstaviken.
MÅLGRUPP Alla
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4.2.3 STRANDPARKEN KAJ

1b.
1a. Sektion kaj Bällstahmn,
skala 1:200.
1b. Utsnitt illustrationsplan
Bällstahamn.

1a.
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4.2.4 STRANDPARKEN ENTRÉRUM

1.

3.

4.

2.
5.

6.
1.Utsnitt illustrationsplan,
entrérum vid Masugnen 1.
2.Utsnitt illustratiosnplan,
entrérum vid Gjutmästaren 3.
3.Torgyta i slutet på tvärgata
där bottenvåningens aktivitet
ger kvaliteter till platsen.
4. Gata som övergår i plats
med tydlig vattenkontakt.
5. Entrérummen ges en grön
inramning genom klätterväxter.
6. Torgplats i slutet av gata
som möter strandpromenad.
7. Platsen är ett möte mellan
hårdgjorda och gröna ytor..

HUVUDDRAG
Gestaltas som en del av strandpromenaden
(grön) men har lokalgatans markmaterial.
Goda klimatlägen tas tillvara för vistelse
och gestaltning ska stödja både offentlighet
och möjliggöra för lokal i bottenvåningen
med eventuell nyttjande av mark för t.ex.
uteservering.

7.
SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Sitta i solen
- Utsikt/utblick
- Vattenkontakt
- Uteservering

OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Stadsliv
- Vattennärvaro
- Plats för aktivitet och kultur
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4.3 BÄLLSTAHAMNSPARKEN

2.

1.

4.
1. Planillustration över
parken.
2. Öppet parkrum med sikt
mot vattnet.
3. Urban strand i tidigare
hamnområde.
4. Kiosk och flexibel gräsyta
för spontana aktiviteter.
5. Skapat lek-landskap i
sand.
6. Fackverk från dagens
område som återmonteras
och kan bilda portmotiv till
parken.

HUVUDDRAG
Parkrum som tydligt vänder sig mot
vattnet och hänger samman med strandparken. Parken har såväl större som
mindre platsbildningar. Parken utformas
som en helhet mellan byggnaderna och
integreras med gångfartsgatan och kajen.
Lek är integrerad i utformningen men ej
lekplats.
OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
-Vattennärvaro
-Rik sammanhängande grönska
-Plats för aktivitet och kultur
-Synlig historia (Bällsta hamnplan)

3.

5.
SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Båtliv och kajliv
- Rum med grönskande golv och väggar
- Picknick
- Bollspel
- Sitta i solen
- Utsikt/utblick
- Vattenkontakt
- Folkliv
- Uteservering - kiosk med uteservering
- Evenemang
- Kulturmiljö (hamnplan)

6.
AREA ca 7000 kvm inklusive gångfartsgata (4300 kvm exkl gatuyta).
PLATSENS FUNKTION Park
Tillsammans med strandparken: 		
Stadsdelspark.
KARAKTÄR
Fristående park
MÅLGRUPP Alla
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4.3 BÄLLSTAHAMNSPARKEN
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4.4 FORNMINNESPARKEN

2.

1.

3.

4.

5.

6.

SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Ro-avkoppling/avskildhet
- Rum med grönskande golv och väggar
- Blomprakt
- Sitta i solen
- Promenader
- Lek
- Bollspel
- Grön oas
- Picknick
- Evenemang
- Kulturmiljö (fornminnen)

AREA ca 8000 kvm

1. Planillustration över
parken.
2. Böljande kullar, lundmiljö
och blommande ängar ligger
som grund till inspirationen i
Fornminnesparken.
3. Mjukt formade ”stenar” av
betong
4. Utsiktstorn
5. Naturlek
6. I norr och öst skapas
blommande moderna paradplanteringar. Planteringar
utgör ett av flera vistelsevärden i parken
Samtliga bilder, Tengbom.

HUVUDDRAG
Fornminnesparken utformas som en
stor öppen gräsyta omgärdad av grönska
på alla sidor. Parken sluttar lätt åt väst
och i den högre östra delen anläggs ett
utsiktstorn. Fornlämningen i öst lyfts fram
genom försiktig gallring i den befintliga
vegetationen och informationsskyltar.

OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Rik sammanhängande grönska
- Plats för aktivitet och kultur
- Synlig historia

PLATSENS FUNKTION Park
KARAKTÄR Fristående park
MÅLGRUPP Alla, med fokus på målgrupperna pensionärer och barnfamiljer.
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4.4 FORNMINNESPARKEN

1. Sektion A, gata och
parkkant, skala 1:200 (A3)
2. Sektion C,
park och utsiktstorn, skala
1:200 (A3)
Illustrationer, Tengbom.
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6

4

5

4.5 KONTORSPARKEN

3.

3

2.

1.

4.
1. Planillustration över
parken, pilar visar entrépunkter.
2-3. Foto från platsen på
befintliga stora träd och
gräsyta som bevaras.
4. Trampstenar genom
gräs från bryggan.
5-6. Foton på befintliga
terasser tillhörande kontorshuset som inramar
parken.

HUVUDDRAG
Park som ansluter till strandparken och dess
promenad. Parkutformningen bygger vidare
på Gunnar Martinssons modernistiska anläggning med öppen välvd gräsyta och terasser med platsbildningar. Två bryggor varav
den ena är en ny flytbrygga och den andra
upprustad befintlig ångbåtsbrygga. I nordväst
anläggs regnbäddsterrasser som en del i områdets dagvattenhantering. Ovanför kan ett
underjordiskt pumphus komma att förläggas.
OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Rik sammanhängande grönska

5.

- Synlig historia
- Vattennärvaro
SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Ro-avkoppling/avskildhet
- Rum med grönskande golv och väggar
- Blomprakt
- Sitta i solen
- Promenader
- Grön oas
- Picknick
- Utsikt/utblick
- Vattenkontakt
- Kulturmiljö (terrasser och ångbåtsbrygga)

6.

AREA Parkområdet på allmän platsmark, norr om gångvägen utmed Norrbyskogen är ca 4400 kvm.
PLATSENS FUNKTION Stadsdelspark
tillsammans med Norrbyskogen (totalt
ca 3,4 ha).
KARAKTÄR Strandpark och Formell park. I ett större perspektiv ingår
Kontorsparken i Stockholms offentliga
strandstråk tillsammans med anslutande
områden utmed Bällstaviken.
MÅLGRUPP Alla
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4.5 KONTORSPARKEN

1. Sektion A, skala 1:400
(A3)
2. Sektion B, skala 1:400
(A3)
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4.6 NORRBYSKOGEN

Ny koppling

Bef. parkväg

Ny koppling
Befintlig stig
Ny koppling

2.

3.

Fornlämning
Bef. talldunge
Bef. stig

Ny koppling

1.

Ny koppling

4.

Entréplats

5.

6.

SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Ro-avkoppling/avskildhet
- Sitta i solen
- Promenader
- Grön oas
- Picknick
- Evenemang
- Kulturmiljö (fornminnen)
- Skogskänsla
- Naturlek

AREA Totalt ca 17200 kvm (naturområde ca 16000 kvm, ny del ca 1200 kvm).

1. Planillustration över parken
2. Foto av bef skogen på platsen. Denna
bevaras orörd.
3. Vackra naturpartier som talldungen på
höjden framhävs.
4. Nivåskillnad mellan skog
och stadsstruktur gestaltas i den nya parkdelen
som terasser med träd av
brynarter. Kan användas
som amfiteater.
5. Mellan skog och terasser
skapas en gräsyta.

HUVUDDRAG
Befintlig vegetation sparas och klipporna
i skogens högsta punkter lyfts fram för
vistelse och utsikt. Ett stiliserat bryn och
entrétorg skapasa skogen möter ny bebyggelse. Gröna terasser med gräsmark och
träd vandrar ner från skogen mot gatan
och övergår närmast gatan i ett grustorg.
OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Rik sammanhängande grönska
- Synlig historia

PLATSENS FUNKTION Stadsdelspark
tillsammans med Kontorsparken och
Strandparken på var sida Huvudstabron.
KARAKTÄR Naturpark och Strandpark.
I ett större perspektiv ingår Norrbyskogen i Stockholms offentliga strandstråk.
MÅLGRUPP Alla

6. Grustorget närmast nägen
kan användas till evenemang.
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4.6 NORRBYSKOGEN

1. Sektion,
Norrbyskogens
entré,
Skala 1:100 (A3)
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4.7 KARLSBODATORGET

2.

1.

4.

3.

5.

6.

1. Illustrationsplan
2. Pop-up-återvinningsstation
skulle kunna placeras mitt
p torget och eventuellt även
innehålla andra funktioner
som ex. café.
3. Torgrt är tillräckligt stort
för att kunna fungera som
marknadsplats.
4. Torg och gata ska läsas
ihop som ett rum. Aktiviteten
i intillliggande bottenvåningar
bidrar till platsens liv.
5. Planteringar med blomsterprakt som även är sittbara ger
rumslighet åt torget.
6. Markbeläggning som ger
torgkänsla, utan tydlig riktning .

HUVUDDRAG
Torg vid tvärbanehållplatsen Karlsbodavägen. Öppen central markyta för flexibelt
brukande med planteringar som skapar
rumslighet och avskärmar mot det stora
trafikrummet i väster.
Lokalgatan öster om torget integreras i
gestaltningen. Möjliggör för mindre torgbyggnader, t.ex. på temat återbruk.

SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Evenemang
- Folkliv
- Torghandel
- Sitta i solen
- Uteservering

AREA ca 3000 kvm
PLATSENS FUNKTION
Torg
KARAKTÄR
Nod
MÅLGRUPP Alla, men ska särskilt
attrahera vuxna och ungdomar.

OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Stadsliv
- Plats för aktivitet och kultur
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4.7 KARLSBODATORGET

1. Sektiion skala 1:200
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4.8 VATTENTORGET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Illustrationsplan
2. Foto på befintlig
pumpstation
3. Lekskulptur med vattenlek
och återbruk
4. Vatten som lek och spänning på plats.
5. Lek integrerad i plats
6. Synligt vatten integrerat i
markgestaltningen.
7. Generös grön kant som
avskärmar gata och plats.

HUVUDDRAG
Parktorg intill pumpstation med rumsligt samband och kopplingar mot skola/
förskola /bostadsgård. Lek/pedagogik
kopplat till vattensystem med synligt
vatten med lekfunktion. Träd och vegetation som avgränsar mot trafikrum. Gestaltning och siktlinjer som samverkar
med Bällstahamnsparken.
OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Rik och sammanhängande grönska
- Plats för aktivitet och kultur
- Vattennärvaro

SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Lek
- Skate/kickbike
- Sitta i solen

AREA ca 3000 kvm
PLATSENS FUNKTION
Lekplats
KARAKTÄR
Parktorg
MÅLGRUPP Alla, men ska särskilt
attrahera förskole- och skolbarn med
föräldrar.
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4.8 VATTENTORGET

1. Sektiion skala 1:200
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4.9 TRIANGELPLATSEN

2.

3.

4.

1.

5.

1. Planillustration över parken
2. Ett torg med vindlande
former i trappor, murar och
terrasser.
3. Ett torg med stort inslag av
grönska.
4. Ett torg med nivåskillander
där man kan sitta i trapporna
5. Trappor med låga sättsteg.

HUVUDDRAG
Parktorg intill pumpstation med rumsligt samband och kopplingar mot skola/
förskola /bostadsgård. Lek/pedagogik
kopplat till vattensystem med synligt vatten med lekfunktion. Träd och vegetation
som avgränsar mot trafikrum. Gestaltning
och siktlinjer som samverkar med Bällstahamnsparken.
OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Rik och sammanhängande grönska
- Plats för aktivitet och kultur
- Vattennärvaro

SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Skate/kickbike
- Folkliv
- Utsikt/utblick
- Blomsterprakt
- Sitta i solen

AREA ca 1200 kvm
PLATSENS FUNKTION
Torg
KARAKTÄR
Parktorg
MÅLGRUPP Alla, men särskilt ungdomar och vuxna.
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4.9 TRIANGELPLATSEN

1. Sektion, Skala 1:400 (A3)
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4.10 JÄRNVÄGSTORGET

2.

3.

Likriktarstation

1.

4.
1. Planillustration över
parken.
2. Modell över parktrappan.
3. Referensbild på spegeltak.
4. Bord och stolar placeras
på platsbildningar.
5. Vegetation inspirerad av
kargt medelhavsklimat.

Samtliga bilder, Tengbom

HUVUDDRAG
Parktrappa med planteringar och utrymme för vistelse i soligt läge intill Norra
Ulvsunda station. Nedre delen hålls öppen
för flöde i olika riktningar. På platsens högsta punkt anläggs en scen med ett skärmspegel-tak.
OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Stadsliv
- Rik och sammanhängande grönska
- Plats för aktivitet och kultur

5.

SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Skate/kickbike
- Sitta i solen
- Uteservering
- Folkliv

AREA ca 6500 kvm
PLATSENS FUNKTION
Torg
KARAKTÄR
Omstigningstorg
MÅLGRUPP Alla, men ska särskilt
attrahera ungdomar, unga vuxna och
pensionärer.
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4.10 JÄRNVÄGSTORGET

1. Sektion A, Skala 1:200
2. Sektion B, Skala 1:200
Bilder, Tengbom.
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4.11 PRIPPSTORGET

2.

1.

5.

3.

4.

6.

1. Planillustration över parken
2. Uteserveringar i solen med
lövskugga.
3. Klätterväxter som tillåts
klättra i master och vidare på
vajrar över torgytan.
4. Prydnadsgräs i planteringar skapar rumslighet.

HUVUDDRAG
Torgplats omgiven av planteringar och träd.
Gatans gångbana är integrerad i torget. Tak
av klätterväxter. Torgytan har plats för uteserveringar i anslutning till lokaler i bottenvåningen.

5. Inspiration för sittskulptur.
6. Inspiration för markbeläggning.

OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
- Stadsliv
- Rik och sammanhängande grönska
- Plats för aktivitet och kultur

SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Sitta i solen
- Uteservering
- Folkliv

AREA ca 700 kvm
PLATSENS FUNKTION
Torg
KARAKTÄR
Plats
MÅLGRUPP Alla, men främst vuxna.
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4.11 PRIPPSTORGET

1. Vy Prippstorget
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4.12 LEKPARKEN

Gångpassage

B

2.

3.

Lekyta

A

Gångfartsgata

1.

4.

5.

6.

1. Planillustration över
parken.
2. Historisk bild, bryggeri.
3. Inspiration vattenlek.
4. Skiss lekhus silkar från
bryggeri.
5. Små figurer i ex brons
föreslås vandrar över torget
mot trädäcket, genom
skärmväggen, via sandlådanoch slutligen hamna i lekytan.
6. Trädäck som avgränsar
torget från lekytor.
Samtliga bilder, Tengbom.

HUVUDDRAG
Temalekplats med inspiration hämtad
från det intilliggande, storslagna och
numera nedlagda Pripps bryggeri. Platsen
är disponerad i tre delar: lekytor, ett torg/
gångfartsgata och en gångpassage. Häckar,
murar, trädäck och staket avgränsar platsen
mot den omgivande lokala huvudgatan.
OMRÅDESSPECIFIKA SÄRDRAG
(ENLIGT KAP. 2)
-Vattennärvaro
-Plats för aktivitet och kultur
-Synlig historia (Pripps bryggeri)

SOCIOTOPVÄRDEN (AKTIVITET)
- Lekplatslek
- Sitta i solen

AREA ca 1600 kvm
PLATSENS FUNKTION
Lekplats
KARAKTÄR
Plats
MÅLGRUPP Alla, men ska särskilt
attrahera barn med föräldrar.
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4.12 LEKPARKEN

1. Sektion A, gata och
torgyta
2. Sektion B,
planteringar mot park
Bilder, Tengbom.
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5. MATERIAL
MÖBLER & BELYSNING
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5.1 MATERIAL SAMMANHÅLLANDE HÅRDA MATERIAL

Markmaterial och byggda element i
Bällstahamnsområdet består av ett
fåtal material som kan återkomma i
olika former och format. Materialen
speglar områdets tidigare identitet
som verksamhetsplats intill vattnet. De
ger också en enhetlighet åt stadsdelen
och fungerar som ett harmoniskt kitt
mellan stadsdelens olika byggander.
Beläggningar och murar/ trappor utgår
från Stockholms signaturmaterial men
med avvikelser för vissa platser för att
ge dem identitet och artikulation.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Diagrammet visar platser
där tydliga nivåskillnader
förekommer och murar och
trappor kommer att bli en
del av rummets gestaltning
(i rosa).

1-4. Markbeläggning och kanter
i gaturummen är av asfalt, granit
och betong i olika kombinationer
och format. Granit förekommer
i mindre omfattning så som i
kanter, friser och sidoytor.
5-6. Vissa torg har en beläggning som är platsspecifik för att
skapa egen identitet.
7-8. Markbeläggningen i parker
kan vara av samma material som
gatans men med mer stenmjöl än
asfalt. Här kan också förekomma
trä.
9. Exempel på terasserad slänt
med murar som trappar ner kvartersmarken till offentlig park.
10-12. Murar, trappor och bryggor är av betong, granit och/eller
trä för att kunna skapa organiska
former.

GESTALTNINGSPRINCIPER
- Material ska stärka industri- eller
strandkaraktären.
- Ett fåtal material används för att hålla samman
området. Dessa material är granitsten, asfalt,
stenmjöl, betong och trä.
- Gator utformas i huvudsak enligt Gata
Stockholm för samstämmighet med Stockholms
övriga gator.
- Lågfartsgator och gångfartsområden utformas
med markmaterial som signalerar att de är
platser snarare än gator, t.ex. med betong och
gatsten eller med beläggning i enlighet med det
stadsrum som de är del av.
- Torg och platser ges identitet genom t.ex. ett
specifikt markmönster.

-Markbeläggning på torg och platser kan gärna
sakna riktning för att bjuda in till att stanna upp
i stället för att passera
- Entréplatser till parker och platser i park ges
specifik omsorg i detaljering och får beläggning
av sten och/eller betong enligt platsens karaktär.
- För hantering av stödmurar används material
som möjliggör fria och flödiga former såsom
platsgjuten betong, sten och trä. De kan
kombineras med sittmöjligheter.
- I Strandparken utförs den genomgående
gångvägen av asfalt med gatstensfris. Asfaltytor
med gruskänsla bör utredas. Förslagsvis anläggs
asfalt med ljus ballast vilken görs synlig med
hjälp av högtryckstvätt när asfalten kallnat.

- Mindre gångvägar i parker utförs av
stenmjöl. Grusytor har en fördel då det gynnar
infiltration.
- Viktiga gångstråk ska vara släta och
tillgängliga.
- Kansten och trappor ska vara av granit.
- Hållbarhetsaspekter övervägs i alla materialval.
Material ska vara försvarbart ur klimat- och
hållbarhetsynpunkt. Beräkning av klimatavtryck
görs t ex hos www.trafikverket.se/klimatkalkyl
- Om möjligt används tillvarataget material,
begagnad sten och material som stödjer en
hållbar livscykel.
- Cykelbanor inramas av gatstensfriser.
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5.2 MATERIAL EXEMPEL TILLÄMPNING GATOR

YTA
STER
MÖN S +
BA

BETONGPLATTOR

N
IDZO
HYBR S
BA

GATSTEN /
PLANTERING/
MÖBLERING

ASFALT

PLANTERING/ BETONGPLATTOR
GATSTEN/
MÖBLERING

BAS
BANA
GÅNG DSTRÅK
LE
MED

YTA
STER
MÖN S +
BA

YTA
STER
MÖN S +
BA

Gångbana Bas består av betongsten 210x210mm.

Mönsteryta Bas + består av
betongsten av samma sort som
gångbanor med mönster av granit
som komplement.

Nytt bostadshus,
alternativt bef.
byggnad

BETONGSTEN

Ledstråk består av sinusplattor och
stråk avslutas med varningsplattor
innan vändyta.

GATSTENSFRIS

BETONGSTEN

Hybridzon utformas med en beläggning som ansluter i material och
kulör till gångbanans beläggning.
Fastighetsgränsen markeras med
en smal fris av sten.

GATSTENSFRIS

Princip för tillämpning av
markmaterial i gata, exempel
visar lokalgata utan cykelbana.

TA
KÖ RY
AS

ANA B

B
GÅNG

N
IDZO
HYBR S
BA
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5.3 MATERIAL SAMMANHÅLLANDE VEGETATION

Den rikliga vegetationen är det som
kommer hålla samman området,
skapa trivsel och tillföra en mängd
ekosystemtjänster som exempelvis
pollinering, bullerreglering, luftrening
och omhändertagande av dagvatten.
Ledord för vegetationen i parker och
på platser och torg är vild, varierad och
strandlik. Planteringar ska i huvudsak
vara artrika och artvalet inhemskt i så
stor utsträckning som möjligt.

2.

3.

4.

5.

6

7.

Strandkaraktär syftar på karaktären hos de växter
som naturligt växer vid vattenbiotoper, så som stränder och fuktängar, där det både är torrt och fuktigt
men där vattenmiljö är den gemensamma nämnaren.
Sådana växter har ofta långsmala, ibland finflikiga
blad och skirt bladverk, se referensbilder till höger.
Växterna får gärna ge associationer till en inhemsk
strandäng.
Trädarter som passar den strandlika karaktären är
exempelvis träd som pil och al. Buskar av olika salixarter samt prydnadsgräs och perenner som strandiris, strandveronika, fackelblomster och strandglim.
Gators låga planteringar ska vara robusta och bestå
av en blandning av gräs, perenner och låga vedartade
buskar som tål både torka och väta. Parker och platser ges ett växtmaterial som stärker identiteten och
gestaltningen för varje plats.

1.

1. Träd av Salixart, som i
naturen hör hemma i vattennära
miljöer och passar i strandparken.
2. Gatuplantering med olika
trädarter och varierat växtmaterial så som föreslås längs
huvudgatan.
3. Växter som tål torrare
miljö läses ofta som strandvegetation, vilket kan ge känsla
av närhet till vatten.
4. Växtmaterial som är varierat
och artrikt föreslås längs huvudgatan.
5-7. Exempel på vild och artrik
vegetation i park som relaterar
till strandängen.

GESTALTNINGSPRINCIPER
- Gatuplanteringar innehåller träd av olika
arter för att skapa resiliens.
- Träd av stor storlek (kvalitet) planteras för
att minska skötselinsatser under de första åren
och för att snabbt skapa en grön volym.
- Tillräckligt med växter ska planteras så att
området får en grön känsla redan under de
första åren.
- Planteringar i området ska vara skiktade
och de ska möjliggöra succession genom att
planera utifrån de olika arternas inneboende
dynamik och livslängd.
- Arter av vild och naturlig karaktär
prioriteras.

- Biologisk mångfald ska främjas och
monotona planteringar undviks.
- Strandparken planteras delvis med
strandängsvegetation. Inhemska arter ska
prioriteras i artvalet.
- Strandparkens träd och buskar är av tydlig
strandkaraktär.
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5.4 MATERIAL EXEMPEL TILLÄMPNING GATUTRÄD

1. Trädplan som visar vilka
gator som har vilka arter.
2. Princip för gatuplantering
med varierat artval.

3.

2.

1. LOKAL HUVUDGATA (LILA)

3. LOKALGATA MOT VATTNET (BLÅGRÖN)

En dynamik skapas med hjälp arter i olika storlek och karaktär samt med skiftande årstidsväxlingar. Träd med mindre trädkronor planteras längs husfasaderna och större träd längs med körbanan. Målbilden är att uppnå en variation inom gaturummet men också med hjälp av vegetationen
skapa en enhetlig karaktär och identitet för denna gata genom området.

Varierad växtlighet i gatuzonen som bidrar till biologisk mångfald där artvalen inspireras av en
tydlig strandkaraktär. Flerskiktad vegetation med flera olika trädarter placeras i en varierad rytm i
gatan för att skapa dynamik och rumslighet.

Exempel på karaktärsarter till lokal huvudgata:

Exempel på karaktärsarter för träd till lokalgata mot vattnet:

Mindre träd vid gångbana:

Acer saccharinum `Laciniatum Wieri` - flikbladig silverlönn, Alnus incana `Laciniata´ - flikbladig
gråal, Betula pendula ´Dalecarlica`E - ornäsbjörk, Fraxinus angustifolia `Raywood`- smalbladig
ask, Gleditsia triacanthos `Skyline`- korstörne, Koelreuteria paniculata - kinesträd

Acer x freemanii `Autumn Blaze`- freemanlönn, Cladrastis kentukea - gulved, Gleditsia triacanthos
`Skyline`- korstörne, Koelreuteria paniculata - kinesträd, Prunus avium `Plena`- fylldblommigt
fågelbär, Prunus sargentii `Rancho`- smalkronigt bergkörsbär, Sorbus austriaca - österrikisk oxel

a.

Större träd vid körbana:
Acer saccharinum `Laciniatum Wieri` - flikbladig silverlönn, Pinus nigra - svarttall, Zelkova serrata
`Green Vase´ - japansk zelkova

b.

2. ÖVRIG LOKALGATA (ROSA)
Olika typer av utseende, bredder och trädrader i gatumiljön för att skapa en attraktiv och dynamisk miljö med identitet för respektive gata. Olika arter blandas i en oregelbunden men rytmisk
ordning.

1.

Exempel på karaktärsarter till övrig lokalgata:
a) Trädplantering vid Masugnsvägen:

e.

Fraxinus americana `Autumn Purple`- rödask, Fraxinus angustifolia `Raywood`- smalbladig ask.
b) Trädplantering vid Gjuterivägen:

d.

Acer campestre `Elsrijk`- naverlönn, Alnus incana `Laciniata´ - flikbladig gråal, Prunus x gondouinii
`Schnee`- hybridkörsbär, Prunus sargentii `Rancho`- smalkronigt bergkörsbär

c.

c). Gata med ensidig plantering:
Betula albosinesis `Fascination´- kinesisk björk, Betula ermanii - kamtjatkabjörk
d) Gata med tvåradsplantering: (högra sidan sparade lindar)
Zelkova serrata `Green Vase´ - japansk zelkova
e) Gata med treradsplantering ´Paradgata`:
Malus tschonoskii - cinnoberapel, Metasequoia glyptostroboides - kinesisk sekvoja
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5.5 MÖBLER OCH SYNLIG TEKNIK

I gaturum, parker och på torg finns
möbler och utrustning för olika behov i.
Ett bra, varierat och användbart bassortiment ska genomgående finnas på
dessa platser. Därutöver även möbler
av mer informell eller speciell karaktär.
Möbleringen kompletteras också av
mer synliga platsspecifika objekt, se
nästa sida. I området finns också synlig teknik, som nätstationer, pumphus
och återvinning.

Basmöbler
1-3. Del av basmöblemanget; soffor, stolar
cykelplatser. Övriga är
bänkar, papperskorgar,
picknick bord m.m.
Informella sittplatser
4-6. Sittplatser i bryggor,
stora generösa bänkar att
även använda som bord eller
sittplatser på murar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Specialmöbler exempel
7. Möbler som ger
strandkaraktär.
8. Möbler som framhäver
eller utnyttjar terrängen.
9. Flyttbara möbler.
10. Skisser på möbler som
stimulerar aktivitet och
vardagsmotion.

Bas
Informella
Special
Synlig teknik

GESTALTNINGSPRINCIPER

Diagrammet visar
tillämpningen av
möbleringprincipen i
området.

10.

- En basmöbelfamilj för sittande blir
återkommande i stadsdelen, där merparten
kommer ur stadens möbelprogram.
Basmöbeln kan bestå av olika produkttyper
men de bör i så fall förhålla sig väl till
varandra. Basmöblerna ska finnas i flera
former, för flexibelt sittande.
- Utrustning såsom cykelställ och
papperskorgar tillhör också basmöbleringen.
De bör vara enkla men med god design och
funktion.
- Möbler hålls samman med gemensam
stålkulör lämplig ur industri och
strandkaraktär (t.ex. cortén RAL-kulör)

som i sin tur också ska fungera med
belysningsstolpar och stålinslag i sittmöbler.
- Specialmöbler kan ha avvikande kulörer.
- Trä är obehandlat.
- Synlig teknik hålls lågmäld, nya pumphus
utförs om möjligt mestadels under mark,
nätstationer och kassuner för återvinning hålls
i samma kulör som bassortimentet.
- Möbleringen bör inte bara vara sittmöbler,
enkla objekt utformade för rörelse kan
locka till vardagsmotion. I dagsläget finns
inte många på marknaden som är estetiskt
tilltalande men de kan utveklas i samarbete
med producent.
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5.6 PLATSSPECIFIKA OBJEKT

För att prägla såväl enskilda platser
som hela stadsdelen, kompletteras
platser och parker med specifika och
väl synliga objekt. En del av objekten
stärker områdets unika särdrag som
det går att läsa om i kapitel 2. De ger
identitet, bidrar till sociala funktioner,
ökar igenkännbarheten och underlättar
orienteringen i området. Objekten refererar till den industriella, modernistiska
och strandnära karaktären. Här visas
några exempel och fler kan utvecklas i
den fortsatta gestaltningen.

Små byggnader i allmän
plats
1. Till exempel container som
gjorts om till återbruksstation
2. Cafekiosk, kan också
hyra ut t ex boulespel eller
hängmattor
Befintliga och nya objekt
från platsen som får ny
kontext

1.

2.

3.

5.

6.

3. Fackverk som tas tillvara
från industriverksamhet blir
portmotiv i Bällsthamnsparken
4. Lektorn inspirerat pumpsystem och vattenledningar
5. Lekobjekt inspirerat av f d
Pripps bryggerier.
6. Silo som fått ny kontext
som meditativt rum runt en
fuktäng
Nya objekt på strategiska
platser
7. Ett spegeltak vid
Järnvägstorget, reflekterar
Bällstavikens vatten och blir
en mötesplats.

1
4

4.

8. Ett torn i Fornminnesparken, ger utblick över stadsdelen och signalerar parkens
inslag av fornhistoria.

2,3

GESTALTNINGSPRINCIPER
6
5
7
8

Diagrammet visar
hur de flesta av de
större offentliga parkerna och platserna
har ett identitetsskapande objekt.

7.

8.

- Platsspecifika objekt och material ska
relatera till områdets industri- hamn- och
strandkaraktär.
- Objekt ska ge sociala mervärden.
-Tillvarataget befintlingt material integreras
i utformningen.
-Objekten ska sammantaget varieras och
komplettera varandra.
-Varje objekt kan ha flera betydelser, t.ex.
signalelement att orientera efter, träffpunkt,
lekföremål, interaktiv utmaning etc.
-Offentlig konst integreras med landskapsgestaltningen.
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5.7 BELYSNING

Ljussättningen ska vara genomtänkt
med ett helhetsgrepp för området. Armaturtyper väljs efter det att ljusbilden
gestaltats, till exempel vad gäller sammanhållande stråk och olika karaktärsdelar. Belysningen skall vara god ur
såväl funktionellt, estetiskt som driftsmässigt perspektiv. De ska dessutom
ge sociala mervärden såsom trygghet,
orienterbarhet och identifikation.

Allmän belysning
1 Gator och parkvägar
hålls samman ljusmässigt
där stolpar accentuerar
riktningen i stråket. För
huvudgatan bör en stolpe
med dubbla armaturer
väljas, dock på olika höjder
för gång- resp. körbana.
2. Vissa gator får linspänd
belysning. Gaturummets
ljusbild kompletteras då
med fasadnära armaturer
på kvartersmark.
3. Mastbelysning för platser och parker med möjlighet att belysa markytor,
objekt och vegetation.

1.

2.

3.

6.

7.

Integrerad belysning
4. Ljus i trappors handledare
och murar.
5. Ljus på murar och bänkar.
6.Ljus i vegetation.
7. Ljus i signifikanta objekt,
t.ex. lekutrsutning.
8. Ledjus på längre bryggstråk. Bryggdäck kan också
ges infälld belysning på
vertikala sidor.
Specialbelysning

oner. Ljuset ska vara måttligt och väl anpassat
ysta objektet samt till sin omgivning.

e sekundära gångar anses viktiga kan pollare
för belysa dessa, utan att göra för stort avtryck

9. Belysta fasader och landmärken.

5.
4.

GESTALTNINGSPRINCIPER

10. Belysta trädkronor. Kan
vara på strategiska ställen
i park eller i gaturum, t.ex.
som fondmotiv eller för
att accentuera riktningsförändringar.
Övrig specialbelysning är
t.ex. uppysta tillvaratagna
fackverk som bildar port till
Bällsthamnsparken.

8.
Inspirationsbild kajstråket
LANDSKAPSLAGET AB
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9.
10.
Inspirationsbild kajstråket

- Armaturtyper hänger samman och
ljussättningen anpassar sig till de olika
landskapen, såsom gata, park och torg.
- För allmän belysning tas ett bassortiment
fram med armaturer för olika typ av
ljussättning.
- Synliga armaturer ska stärka såväl industrisom strandkaraktär, men också vara
lågmälda med god design.
- I integrerat ljus ska ljuskällan vara så dold
som möjligt.
- Övrigt som behöver el: wifi och lånecyklar.
- Läs mer: Belysningsprogram Gjutmästaren
6&9, 2020-06-22, Light bureau.
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6. FORTSATT PROCESS

I stadsdelarna Ulvsunda och Mariehäll
pågår en omfattande stadsutveckling.
Tillsammans skapar de ett nytt sammanhang som ger förutsättningar för
stadslivet i och mellan Bromma, Sundbyberg och Solna. Det finns många
visioner men även utmaningar för att
denna del av Stockholms stad ska bli
en välfungerande och spännande ny
stadsdel att leva i för cirka 30 000 nya
invånare eller för andra att upptäcka.
Nedan listas några möjligheter och utmaningar
där vissa är under pågående utredning.
NYA KOPPLINGAR FÖR CYKEL OCH GÅNGTRAFIK

Mellan Ulvsunda industriområde och Bromma
blocks där utredning om GC-bro över Ulvsundavägen pågår.
Mot Solna och Sundbyberg. Mellan Masugnen
5 och Sundbybergs Strandtorg finns hos båda
kommuner en detaljplanelagd GC-bro över
Bällstaviken. Möjligheterna att förbättra för
GC-trafik mot Solna på Huvudstabron behöver
också utredas.
Övriga kopplingar som behöver förbättras är
mellan Ulvsunda och Johannesfred samt mellan
Ulvsunda och Bromma/Riksby.

rekreation. Detta även för att stärka ekologiska
värden, t ex spridningssamband och biologisk
mångfald, som också till stora delar är mycket
bristfälliga i dagsläget. Samordning mellan planering av olika delområden är nödvändig för att
få till goda samband och en varierad sammansättning av parker och natur.

nya möjligheter och kan därför vara en utgångspunkt i en fortsatt positiv utveckling av lokalt
liv och identitetsskapande. Ett meningsfullt
aktivitetsliv gör det enkelt för alla åldrar att
delta i olika aktiviteter utan långa förflyttningar
mellan olika platser. Det kan bidra till såväl
trygghet som hemkänsla och därmed motverka
segregation och utanförskap.

SOCIALT VÄRDESKAPANDE

En ”Integrerad barnkonsekvensanalys” (IBKA)
har tagits fram avseende allmänna platser i
delområdet Gjutmästaren. I den finns en matris
med olika sociala frågor att bevaka i fortsatt
process och vem/vilka som äger de olika frågorna. Se Barnkonsekvensbeskrivning inkl strategi.
Samrådsförslag Gjutmästaren 6&9 Landskapslaget 10
juni 2020.

BROMMA FLYGPLATS

Vad som händer med flygplatsen har stor
betydelse för stadsutvecklingen i området. Om
och när den läggs ner förändras bullersituationen i området vilket möjliggör för bostadsbebyggelse. Kopplingar mellan Ulvsunda och
centrala Bromma blir också möjliga i en helt
annan utsträckning.

Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret
och Landskapslaget genomförde i juni 2020
en workshop på temat ”Socialt värdeskapande
analys” (SVA) med deltagare från främst stadens
olika förvaltningar, t.ex. skola och stadsdelen.
Diskussionerna dokumenterades av stadsbyggnadskontoret.

GRÖNSTRUKTUR

IDENTITET

Som underlag till den pågående stadsutvecklingen har exploateringskontoret genomfört
parktillgångsanalyser som ett verktyg för att
det grönfattiga området i framtiden ska få god
tillgång till parker och gröna promenader för

Formandet av en stadsdels identitet är en process som bara delvis kan rymmas inom stadens
planering och platsernas utformning. Områdets
fortsatta planering behöver grundas i områdets
identitet idag. En stadsutveckling innebär dock

Här listas som medskick några identifierade
möjligheter för Bällstahamnsområdets utveckling:
- Kulturlivsundersökning – ta vara på det som
redan finns vad gäller konst, kulturutbud, möjliga lokaler och aktörer inom området.
- Samnyttjande för att lokaler och platser ska
kunna användas mer.
- Hållbarhet, att låta områdets karaktär och
identitet vara mer naturinspirerad och cirkulär
än andra stadsdelar. Att ligga i framkant vad gäller co-working, co-living, bilpooler, cykelfrämjande insatser, lokaler för återbruk, plaster för
loppmarknader m.m.
Karta som schematiskt visar några av Stockholms stads pågående
planeringsprojekt av betydelse för Bällstahamnsområdet. Ytterligare
utveckling inom Sundbyberg och Solna på andra sidan vattnet
påverkar också den övergripande stadsväv som växer fram.
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