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1. INLEDNING
Bakgrund
I samband med programarbetet togs ett kvalitetsprogram
för allmäna platser fram (Väsby Entré/Stationsområdet Kvalitetsprogram, antagen i mars 2015) som hanterade
kvalitetsfrågor kopplade till gestaltning och hållbarhet.
Som följd av ett flertal viktiga förändringar i projektets
förutsättningar sedan programmet för Väsby Entré
godkändes av kommunstyrelsen (Väsby Entré/
Stationsområdet - Planprogram, antagen i mars 2015) har
den plan som redovisades i planprogrammet inte bedömts
kunna ligga till grund för fortsatt arbete. Utifrån de nya
förutsättningarna omarbetades planprogramsförslaget
under 2017 och 2018. Parallellt med detta utarbetades ett
PM med gestaltningsprinciper (PM Gestaltningsprinciper)
för allmänna platser och kvartersmark som tillsammans
med planen gick ut på samråd 2018.
Under 2020 och 2021 har arbete pågått med att
vidareutveckla PM Gestaltningsprinciper utifrån
tidigare ställningstaganden som gjorts i projektet till
ett gestaltningsprogram. Parallellt med detta har ett
hållbarhetsprogram tagits fram. Dessa program ersätter
tillsammans de tidigare gällande dokumenten från
program- och samrådsskedet.

Syfte
Detta gestaltningsprogram hör till detaljplanen för Östra
Runby med Väsby stationsområde och är ett komplement
till detaljplanen.
Syftet med gestaltningsprogrammet är att på
ett vägledande och inspirerande sätt visa på
viktiga utgångspunkter för de grundläggande
gestaltningsprinciper som ska komma att gälla för
stadsbyggnadsprojektets Väsby Entrés genomförande.
Gestaltningsprogrammet utgör tillsammans med
hållbarhetsprogrammet underlag till projektets
kommande kvalitetsprogram som ska tas fram inför
antagande.
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Tidigare
ställningstaganden
Både hållbarhets- och gestaltningsarbetet inom ramen
för projektet förhåller sig till tidigare kommunala
ställningstaganden.
En vision för Väsby Entré har tagits fram. Visionen
beskriver en önskvärd framtidsbild när området är
utbyggt. Den utgör projektet Väsby Entrés ledstjärna
i pågående och fortsatt arbete. Väsby Entré är och ska
även i framtiden vara navet i Upplands Väsby kommun.
Väsby Entré blir en ny stadsdel i Väsby och blir ännu mer
än i dag ett centrum för resande, kunskap, kultur och
näringsliv i den moderna småstaden. Det blir även den
självklara mötesplatsen för väsbyborna, regionala besökare
samt internationella gäster och en språngbräda till lokala,
regionala och internationella in- och utblickar.
Väsby station används i dag av 24 000 tågresenärer
dagligen. Antalet resenärer kommer att öka kraftigt med
ökat antal boende och arbetande i kommunen och en
successiv övergång från bil till kollektiva färdmedel. Väsby
ska fortsatta utvecklas som en plats med hjärta.
Visionen har brutits ned i ett övergripande mål och
fyra projektmål. De beskriver vilka önskvärda effekter
projektet ska ge upphov till när utbyggnaden är
genomförd.
Projektmålen är 1) En plats för nya och befintliga värden,
2) En kapacitetsstark och komplett kommunikationsnod
med egen identitet, 3) En tät och funktionsblandad stad
med utvecklade stråk samt 4) En stad som bidrar till
hållbar utveckling.

Ställningstaganden - gestaltning
Sedan 2013 finns en policy som definierar vad
stadsmässighet innebär i Upplands Väsby. Policyn fick en
uppdaterad version i maj 2018 (Stadsmässighetsdefinition
för Upplands Väsby kommun - Kommungemensamt
styrdokument). Stadsmässighetsdefinitionen definierar vad
som menas med de olika kvaliteterna som en stad har
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och är avgränsad till att hantera gestaltning av rummen
mellan husen, det vill säga offentliga rum och gårdsrum
där byggnadsvolymer utgör stadsrummens ”väggar”.
Bebyggelsen som kantar de offentliga rummen har
därmed stor påverkan på upplevelsen av det offentliga
rummet och hanteras i policyn på en övergripande nivå.
I juni 2020 fick stadsmässighetsdefinitionen
en gestaltningsbilaga (Gestaltningsbilaga till
Stadsmässighetsdefinitionen - Kommungemensamt
styrdokument). Gestaltningsbilagan hanterar gestaltningen
av byggnaders, byggnadsdelars och anläggningars form,
material och färgsättning liksom offentlig utsmyckning
och konst, det vill säga de delar av byggnadens och
kvartersmarkens gestaltning som ofta kräver en närmare
betraktelse. Bilagan bygger på en undersökning som
kommunen genomförde 2019 där kommuninvånarna
fick svara på vilka arkitekturstilar de gillade. Bilagan
beskriver vad som kännetecknar dessa stilar och tanken är
att ny bebyggelse ska förhålla sig till dessa karaktärsdrag.
Gestaltningsprinciperna i detta gestaltningsprogram
möjliggör en utbyggnad av Väsby Entré enligt
principerna i gestaltningsbilagan men lyfter även
behovet av anpassning till befintlig bebyggelses karaktär.
Resecentrum och stationen är undantagna.
Sammantaget finns tre
dokument som styr
gestaltningen i Väsby Entré:
stadsmässighetsdefinitionen,
gestaltningsbilagan till
stadsmässighetsdefinitionen
och detta gestaltningsprogram.

Om gestaltningsprogrammet
Detta gestaltningsprogram ger riktlinjer för att i
fortsatt arbete kunna lägga fast den kvalitetsnivå som
kommunen vill uppnå, såväl för allmänna platser som för
kvartersmark. Genom att tidigt klarlägga och lägga fast
kommunens ambitioner skapas goda förutsättningar för
att förverkliga kommunens vision, nå uppsatta mål och
säkerställa kvaliteter i genomförandet.
Detta dokument utgör följande:
•

•
•

En defininition och beskrivning av övergripande
gestaltningsprinciper och hur dessa ska tillämpas på
gestaltningen av allmänna platser och kvartersmark
inom detaljplanen för Östra Runby med Väsby
stationsområde.
Ett underlag för hur principerna omsätts i lämpliga
regleringar av allmänna platser och kvartersmark
inom detaljplanen.
Ett ramverk och underlag för fortsatt arbete
under granskningsskedet att ta fram en revidering
av kvalitetsprogrammet för allmänna platser och
kommande kvalitetsprogram för kvartersmark.

Bilagor
Till gestaltningsprogrammet hör Bilaga stadsrum med
illustrationer och beskrivningar av gestaltningen i några
utvalda stadsrum. Inför antagande av detaljplanen
kommer en kvartersbilaga att tas fram som ska
vidareutveckla gestaltningen av de olika kvarteren.

Stadsmässighetsdefinitionen
samt dess gestaltningsbilaga.
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Om Väsby Entré

Förslagets struktur

Planområdet ligger i centrala Väsby och omfattar
järnvägsstationen med tillhörande stationsfunktioner,
spårområde samt anslutande mark både väster och öster
om spårområdet. Genom dalgången och Väsbyån går det
att förstå landskapets förutsättningar och vattenvägens
tidigare betydelse då området varit bebott sedan
forntiden.

Förslaget innebär en ny årsring i Väsbys utveckling i
form av en tät och sammanhängande stadsdel med
funktionsblandad bebyggelse och väl integrerade gator
och gångstråk. Bostäder skapar tillsammans med kontor,
handel, service och andra verksamheter en trygg och
levande stadsbygd. Förslaget länkar ihop Väsby över
järnvägen, utvecklar stationsområdet till en knutpunkt för
kommunikation och stadsliv, och tillför området den täta
småstadens kvaliteter. Utvecklingen av området skapar
nya kopplingar mellan olika delar av Väsby. Förslaget
innebär fler och mer varierade offentliga rum. Nya torg
och platser skapas, och befintliga och historiska platser
och miljöer lyfts fram och vävs in i stadsbygden.

Befintlig bebyggelse inom och i närheten av planområdet
för Väsby Entré skiljer sig mycket åt mellan östra och
västra sidan om järnvägen. Skillnaderna finns både i
innehåll, utseende och struktur. Öster om järnvägen
finns centrala Väsby med verksamheter, skolor,
bibliotek, kulturverksamheter, handel, restauranger
och service samlat. Bebyggelsestrukturen utgörs främst
av rutnätskvarter. Verksamheter och lokaler finns i
bottenvåningarna längs exempelvis Industrivägen och
Centralvägen. Närmast spårområdet återfinns större
obebyggda ytor eller ytor dominerade av infrastruktur och
parkering.
Västra sidan om järnvägen domineras av bostäder och
gröna ytor. Viss service och verksamheter finns även väster
om järnvägen, exempelvis vid Runby torg. Den service
och de verksamheter som finns på västra sidan kretsar mer
kring vård och omsorg eller lokal service i form av mindre
kvartersbutiker. Vägar och bebyggelse är anpassad till
topografin med mer uppbrutna typologier. I planområdets
sydvästra del finns idag ett verksamhetsområde.

Platsens historia
Väsby entré har varit bebott från forntiden och landskapet
är tydligt avläsbart från olika epoker - från forntid och
bylandskap fram till stationssamhällets framväxt och
50-talets industrietableringar. Fyra epoker har varit särskilt
tongivande i Upplands Väsbys historia och har format
Väsby stationsområde till den plats som den är idag.
Dessa utgörs av forntiden, odlings- och bylandskapet,
stationssamhällets framväxt samt industriernas etablering
och 50-talsorten.
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Torgen, parkerna och platserna, tillsammans med två
öst-västliga och tre nord-sydliga stråk formar strukturen.
Befintliga stråk har förstärkts och förtydligats för att
koppla samman området över järnvägen och med
omgivande delar av Runby och Väsby centrum. Nya
rörelseflöden och bättre tillgänglighet möjliggörs när
nya stråk kopplas till befintliga. Torgen som ligger
vid brofästena målpunkter och noder i strukturen.
Torgen kompletterar varandra och ger plats för sådant
som främjar stadslivet, såsom evenemang, torghandel,
serveringar och informella sittplatser. Torgen ges en tydligt
offentlig utformning med varierad grönska och tar vara på
goda sollägen.
Parkerna och grönområdena som finns i området idag
utvecklas, kopplas ihop och kompletteras med småskaliga
verksamheter. Terrängparken blir fortsatt viktig ur ett
ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv, och skyddas
från buller genom ny bebyggelse längs Ladbrovägen.
Naturparken förblir ett viktigt rekreationsområde, och
kompletteras med en förskola och naturlek.
Stadsdelens och kvarterens struktur har utformats
för att vara flexibel för olika funktioner, innehåll och
ägandeformer. Sammantaget skapas en ny stadsdel och
en ny framsida till Väsby där boende och arbetande
får nära till varandra, till varierade offentliga rum och
verksamheter, till grönområden och rekreation, och till
regionen i stort.
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Ingrids torg, lokalt
och mindre torg med
tydlig koppling mot
spårområdets östra sida.

Naturparkens naturoch fornlämningar
bevaras och synliggörs i
strukturen.

Landmärkesbyggnad
med särskiljande
gestaltning.

Ny brokoppling över spårområdet
utvecklar befintligt rörelsestråk för
gång och cykel och överbryggar
den barriär som järnvägen utgör
idag.

Ny förskola.
Stadsstråket - ett övre
förbindelsestråk länkar till
omgivande stadsbebyggelse
i Runby. Grönska och gångsamt cykeltrafik prioriteras.

Infartsparkering
i parkeringshus.

Ny bytespunkt.
Bytespunkten har
ett formspråk som
sammanför platsen
och funktionen till en
helhet.

Gröna, rikt planterade trappgränder
kopplar samman Ladbrovägen och
Stadsstråket. Trappor plockar upp
höjdskillnaderna som blir en tydlig
gräns för dalgången.

Väsbyån utgör
del av gestaltningen
för Stationstorget,
Industrivägen och
Bankes plats.

Aktiva funktionsblandade
stadskvarter som binder
samman de övre och
nedre gaturummens nivåer.
Villa Karlsro öppnas
upp och blir en viktig
kopplingspunkt mellan
Stadsstråket och
Terrängparken. Befintlig
trädgårdskaraktär kvarstår
och förstärks, öppnas upp
mot allmänheten.

Bussterminalen och
överbyggnad med en
särskiljande arkitektur,
som påverkar hela
Industrivägens
gaturum.

Fornlämningar
och naturvärden i
Terrängparken sparas i
möjlig utsträckning och
synliggörs i strukturen.
Hembygdsgårdens
gårdsmiljö
bibehålls och
blir utgångsunkt
för gestaltning
av omgivande
byggnader och
miljö.

Ny bro för gång- och cykel
ersätter befintliga Bankes
bro och kompletteras med
grönska för att möjliggöra ett
ekologiskt spridningssamband.

Ladbrovägen rätas upp och
blir ett tydligt rörelsestråk
längs spårområdet.

Ny förskola.
Infartsparkering i
parkeringshus.

Zamores kulle,
kulturhistorsikt
värdefull plats kvarstår
i sin utformning och
utvecklas som rekreativ
målpunkt.

Väsbyåns befintliga
sträckning och karaktär
behålls.
Ny anslutningsväg som
möjliggör för ytterligare
utveckling av kommunen
med bostäder, skolor mm.

Illustrationsplan över planområdet med information.
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Befintligt urbant rum
vid stationsområdet
utvecklas torgmiljöer,
verksamheter
Nytt urbant rum

Befintliga platser med
natur-och kulturmiljövärden förstärks som
målpunkter. Rekreation,
lek, plats för vistelse.

Befintliga rörelsestråk
som behålls

Befintiga målpunkter
som förstärks

Befintliga rörelsestråk
som omformas

Nya målpunkter

Gröna samband och
rörelsestråk kopplar
samman målpunkter
med natur-, kultur- och
vistelsevärden

Nya rörelsestråk

Vyer och siktlinjer, upplevelsen av dalgången

Kultur och landskap
Bebyggelsefronten i väster flyttas fram närmare spårområdet och medför en delvis förändrad och skarpare
form av befintlig dalgång. Det befintliga landskapet tas
här i beaktning och på platser med höga landskapsvärden
undviks bebyggelse så långt det är möjligt. Bebyggelse
intill dessa platser placeras och utformas med stor
anpassning mot befintlig terräng och vegetation.

Den nya strukturen innebär tillägg av nya målpunkter
och delvis förändrade rörelsemönster. Huvudsaklig
rörelseriktning i nord-sydlig riktning kvarstår. Kopplingen
i från väst till öst förstärks över språrområdet med
broar. Marknivåerna mellan Ladbrovägen och det nya
huvudstråket inom strukturen, Stadsstråket, tas upp i
trappgränder.
Stråk och siktlinjer längs spårområdet kvarstår men
bryts av de broar som går från västra till östra sidan. Nya
siktlinjer uppkommer i och med ny brokoppling.
Inom ramen för projektet har en landskapsanalys tagit
fram där kultur- och landskapsbild beskrivs närmare.
Ladbrovägen

Naturtyper i området förändras då de öppna och
låglänta gräsmarkerna bebyggs i hög grad, befintliga
skogbeklädda områden som ligger högre upp i topografin
minskar i storlek. Den nya strukturen tillför också ett
ökat antal anlagda gröna miljöer. Gårdarna utgör viktiga
gröna vistelserum för boende i kvarteren och bidrar,
tillsammans med gröna tak, till spridningssamband
genom planområdet.

Väsbyåns huvudsakliga sträckning kvarstår men
strandlinjen påverkas i sträckningen genom nya
stationsområdet och blir delvis mer hårdgjord.
Kulverterade delar av Väsbyån friläggs i större
utsträckning än i befintlig situation.

Västra sidan

Spårområde

Östra sidan

Utsnitt ur landskapsanalys. Sektion genom norra delen av Ladbrovägen och järnvägsrummet (befintlig
marknivå i rött).
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Upplevelsestråket

Livslinjen

Kulturmiljöstråket

Kulturmiljöstråket

Upplevelsestråket
Genom planområdet löper idag Upplevelsestråket på
båda sidor om Järnvägen. Upplevelsestråket sträcker sig
mellan flera kommuner. Sträckan genom Upplands Väsby
syftar till att förenkla möjligheten att röra sig i naturen
mellan kommunens fyra sjöar samt att uppleva Upplands
Väsbys kulturhistoria.

Livslinjen

Ladbrovägen

Ett nytt stråk, Livslinjen, utreds genom planområdet med
en förbindelse över järnvägen. Livslinjen syftar till att
tillgängliggöra ett uråldrigt kulturlandskap och synliggöra
samt förbättra Järva- och Rörsjökilens spridningskorridor
för flora och fauna.

Kulturmiljöstråket är ett stråk där områdets värdebärande
karaktärer – både gamla och nya - lyfts fram i form av
pedagogiska, rekreativa och ekologiska värden. Stråket
ska tillgängliggöra kulturmiljön inom Väsby Entré så att
den kanförstås, upplevas och säkerställas. Platser som
är bärare av berättelser från olika tongivande epoker i
Väsbys historia utgör ska vara tyngdpunkter. Till exempel
järnålder, jordbrukssamhället, stationssamhället –
modernt och gammalt. Kulturmiljöstråket föreslås ansluta
till befintliga Upplevelsestråket och Ingegerdsleden samt
det planerade stråket Livslinjen. Kulturmiljöstråket ska
fördjupas och utvecklas i fortsatt planprocess.

Västra sidan

Spårområde

Östra sidan

Utsnitt ur landskapsanalys. Tvärsektion genom centrala delen av Ladbrovägen och järnvägsrummet med
en ny bebyggelsefront och högre landmärkesbyggnad mot järnvägen (befintlig marknivå i rött).
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2. ÖVERORDNADE
PRINCIPER
Fyra övergripande gestaltningsprinciper har formulerats
för detaljplanen för Östra Runby med Väsby
stationsområde (Väsby Entré).

1. Tätt, levande och blandat

2. Identitetsskapande och tydligt

Väsby Entré ska vara en trygg och levande
stadsmiljö med aktivitetsskapande platsbildningar
och funktionsblandning, speciellt längs de
sammanbindande stråken. Det ska finnas plats för
livet. Både för det aktiva – leka, lära samt utöva idrott
och kultur, och för att vila, njuta av grönska och andra
upplevelser. Stadsrummen ska vara väl utformade
och flexibla, med flera funktioner i olika storleksoch tidsomfattning, med fokus på att skapa möten
mellan människor. Mänsklig aktivitet ger en levande
stadsmiljö.

Väsby Entré ska vara välkomnande för alla och lätt
avläsbart i sin omgivning. Kopplingen över järnvägen
och nivåskillnaden ska förbättras, barriäreffekten
mellan Runby i väst och centrala Väsby i öst ska
minska. Dalgången ska bevaras och samtidigt ska en ny
identitet skapas när öst och väst kopplas samman över
järnvägen. Med stationen och dess omgivande rum ska
ny kulturhistoria och identitet skapas genom unik och
särskilt högkvalitativ gestaltning. Stadsrummen ska
sammanhållet och tydligt visa entrén till Väsby.

Väsby Entré ska ha blandade och varierade ägarformer,
funktioner och uttryck. Här ska resefunktioner, kultur,
kommersiella lokaler, skola, med mera samlas. Fler
människor kommer via resecentrum passera till och
från området när bostäder, arbetsplatser, offentlig
service, handel, kultur och andra verksamheter
tillskapas.
För att möjliggöra genomflöde, stadsliv och möten
räcker det inte med att bygga tätt. Väsby Entré behöver
ha attraktiva och mångfunktionella stadsrum med
varierade aktiviteter och gröna upplevelser. För att
tätheten ska skapa stadsliv ska målpunkter placeras så
att de ökar genomflödet, och blandningen vara störst
längs de stråk och noder där flest människor passerar.
Områdets läge i regionen föranleder en tät stadsdel
med goda kopplingar till och integration med sin
omgivning.
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Det ska medvetet skapas utblickar, och det ska vara
lätt att hitta de viktigaste stråken och målpunkterna,
särskilt över broarna och till stationen. Det ska
vara tydligt vilka rum som är offentliga och vilka
som är privata, bland annat genom sammanhållen
kvartersbebyggelse.
En stark identitet är viktig för en stad, det ger
människor möjlighet att knyta an till och förstå sin
omgivning. Tydlighet ger orienterbarhet, underlättar
förståelsen och bidrar till trygghet. Kopplingar
till historien i landskapet, topografin och befintlig
bebyggelse ska tillvaratas.
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3. Trivsamt, tryggt och tillgängligt

4. Hållbart och flexibelt

I Väsby Entré ska bebyggelsen gestaltas med
utgångspunkt i mänsklig skala för att skapa
kopplingar mellan människorna i byggnaderna och
på gatan. Bostäder, lokaler för kontor och handel
samt målpunkter och verksamheter ska bidra
med att skapa en trygg plats under dygnets alla
timmar. Stadsrummen ska vara omhändertagna och
omhändertagande, överblickbara och rätt belysta.
Inga platser ska vara skymda, trånga eller kännas
övergivna. Hur människor upplever trygghet är olika
men grundprincipen är att känslan av trygghet skapas
genom närvaro av människor.

Väsby Entré ska vara en klimatanpassad stadsdel som
bidrar till en hållbar utveckling, genom en gestaltning
som ökar livskvaliteten utan att överanvända resurser.
Utgångspunkten är att människan är i centrum, att
ekologin sätter ramarna och att ekonomi och teknik är
medel och förutsättning för hållbar utveckling.

Tillgänglighet ger alla samma möjlighet att röra sig i
staden, och ökar upplevelsen av närhet. Det allmänna
rummets utformning avgör hur god såväl den fysiska
som den upplevda tillgängligheten är. Väsby Entré
ska vara välkomnande för alla och lätt avläsbart i sin
omgivning, och det ska vara smidigt för alla att ta sig
mellan olika platser.
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Ekosystemtjänster som skapar livskvalitet för alla ska
tillvaratas och utvecklas i den täta staden. Upplevelsen
av natur och kultur betyder mycket för människors
välbefinnande.
En god lokal miljö ska skapas genom högkvalitativa
grönområden, medveten bebyggelseutformning
som främjar god luftkvalitet, utsikt, solljusinfall
och tystnad. Grönska av hög kvalitet, och anpassad
efter sin funktion, ska spela en framträdande roll
i stadsrummen, och de blågröna strukturerna ska
synliggöras inom stadsdelen.
Väsby Entré ska ha en struktur av bebyggelse och
allmänna ytor som är flexibel, och tål förändring över
tid.
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3. STADSRUMMENS
GESTALTNING
Stadsmässighetsdefinitionen

Principer för Väsby
entré

Här beskrivs stadsrummens gestaltning på en
övergripande nivå samt principer för utformning och
gestaltning av allmän plats, bebyggelsens volymer och
fasader, som möter allmän plats.

Med utgångspunkt i Stadsmässighetsdefinitionen gäller
följande för de offentliga rummen:

Väsby Entré ligger inom det område som i gällande
översiktsplan (juni 2018) är definierad som ”Tät
Stadsbygd” där Stadsmässighetsdefinitionen ska
tillämpas i sin helhet. De principer som presenteras
i det här kapitlet tar därför avstamp i kommunens
stadsmässighetsdefinition (Antagen i KF 2018-05-21).
Stadsmässighetsdefinitionen har de offentliga rummen
som huvudsakligt fokus men konstaterar också att den
bebyggelse som kantar offentliga rum har stor påverkan på
upplevelsen av dessa rum. Det är därför viktigt att se till
innehåll och gestaltning av allmän plats och kvartersmark
samlat.
Likt stadsmässighetsdefinitionens upplägg utgör
offentliga rum huvudfokus i del 3. Texterna om de olika
stadsrummen (gaturum, broar, torg, parker och stråk)
beskriver vad som ska gälla för de allmänna ytor som
formar stadsrummens golv samt, på en övergripande nivå,
vad som ska gälla för den omkringliggande bebyggelsen
som formar dess väggar.
Stadsmässighetsdefinitionen anger två olika skalor:
•

Den större skalan motsvarar cyklisternas och
motortrafikanternas betraktelsenivå. Här gäller en
detaljeringsgrad som kan uppfattas i högre fart fasadutformning, kvarterslängd, takfotshöjd.

•

Den mindre skalan motsvarar den gåendes
beröringsnivå. Här gäller en mer småskalig
detaljeringsgrad där en mer finskalig rumslig och
materialmässig bearbetning krävs.
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Volym

I Väsby Entré eftersträvas en bebyggelse med en
mänsklig skala. Samtidigt ska de enskilda byggnaderna
förhålla sig till det offentliga rummet de möter och
omkringliggande bebyggelse. En mänsklig skala defineras
i stadsmässighetsdefinitionen som i snitt 4+1 våningar.
Bebyggelsen som ligger utmed lokalgatorna, mot
stjärnhusen samt i anslutning till hembygdsgården håller
den här skalan. En större skala föreslås invid större platser
och stråk för att ge identitet och tyngd åt viktiga allmänna
platser och funktioner, såsom till exempel Ingrids torg
och järnvägsområdet samt då det finns ett behov av att
skärma av bebyggelsen från järnvägsbuller. Fasaderna ska
här anpassas för att bryta ner den högre skalan. Se vidare
under rubrikerna Fasad och Takutformning.

Fasader (betraktelsenivå)

Generellt inom planområdet gäller att en variation
i både vertikal och horisontalled eftersträvas. Detta
genom till exempel indelning av byggnadskroppar/
trapphusenheter, variation i bottenvåningen med en
växelverkan mellan olika funktioner samt en tydlig
indelning av byggnadens bottenvåning, fasad och tak.
Mot större stadsrum såsom järnvägsrummet bör även
kvarteren anpassas med hänsyn till att fasaderna upplevs
från avstånd och ibland i hög fart. Det är särskilt viktigt
att bebyggelse som möter kulturhistoriska byggnader
och miljöer får en fasadgestaltning som anpassas till den
känsliga miljön. Detta gäller fasader, takutformning
och gavlar mot stjärnhusen, bebyggelse i anslutning till
hembygdsgården samt byggnader som möter natur med
fornminnesområden.

GESTALTNINGSPROGRAM - VÄSBY ENTRÉ

Bottenvåningar (beröringsnivå)

Bottenvåningar ska ge nära upplevelser till betraktaren
i ögonhöjd och utföras med taktilitet och en högre
detaljeringsgrad. Det kan handla om sådant som
portarnas uttryck, typ av fönsteromfattningar, materialval
med mera. Gestaltning och funktioner i bottenvåningen
ska utformas i syfte att så långt som möjligt skapa
variation och bryta ned skalan i horisontalled.

Entréer (beröringsnivå)

Entréer placeras med viss täthet och vänder sig mot gatan,
i nivå med gatan. De utformas med kvalitativa material
och en mer detaljerad materialmässig bearbetning. För
tryggheten i området är det viktigt med ögon mot gatan
vilket ställer krav på att indrag vid entréerna inte är för
djupa eller för smala.

Portiker (beröringsnivå)

Inom området finns tre typer av portiker: portik med
allmänt gångstråk (vid Fruktparken) och portik in till
gård (de centrala kvarteren) samt portik för angöring (vid
befintlig verkstadsbyggnad). Entréer och fönster placeras
nära portik för att undvika långa slutna fasader. Publik
portik ska utformas trygg och säker samt med en tydlig
offentlig prägel. Den ska därför inte vara för smal samt
minst två våningar hög.

Balkonger (betraktelsenivå/beröringsnivå)

Byggnadsdelar såsom balkonger och burspråk ska gestaltas
som en del i byggnadens arkitektoniska helhetsgestaltning.
Även undersidan ska ges en omsorgsfull gestaltning som
anknyter till byggnadens färg eller materialval. Generellt
inom planområdet gäller att balkonger får kraga ut max
0,5 meter ovan allmän platsmark med undantag för
centrumkvarteret (kvarter 5). Indrag får göras för att
möjliggöra djupare balkonger. I delar av planområdet
behöver balkonger utformas djupare och inglasade för att
fungera som skydd mot buller. Detta gäller längs fasader
i öst-västlig riktning lokaliserade mot järnvägen det vill
säga i stadsrummen Trappgränderna, Norra lokalgatan och
Södra lokalgatan. Inglasning av balkonger får ske men ska
då gestaltas som en del av byggnadsvolymens arkitektur.
Balkonger ska inte placeras för lågt ovanför allmän
platsmark.

Kvartersrumsutformning

Buller från järnvägen förutsätter en sluten kvartersstruktur
med jämn takfotslinje mot järnvägen för att skapa tysta/
skyddade gårdsrum.
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Mot stjärnhusen skapas en lamellhusstruktur placerad
med långsida mot gata och avsmalnade gavlar som
förhåller sig till stjärnhusens gavelmotiv. I anslutning till
hembygdsgården föreslås en struktur med bebyggelse
som skärmar av mot buller från järnvägen och Hagvägen
och bibehåller kopplingen mellan gårdsmiljön och
Zamores kulle.

Takutformning (betraktelsenivå)

Med undantag för landmärken och centrumkvarteret
(kvarter 5) så ska bebyggelse högre än fyra våningar bidra
till upplevelse av en lägre skala. Detta kan till exempel
göras genom att den översta våningen utformas som en
kungsvåning eller har en lägre takfotshöjd där en eller
flera av de övre våningsplanen förläggs inom takvolymen
som förses med takkupor eller frontespiser. Tekniska
anläggningar ska så långt det är möjligt integreras i takets
volym och i annat fall placeras så att de inte upplevs
från offentlig plats. I de delar av planområdet där
spridningssambandet Livslinjen löper ska taken till viss del
utgöras av gröna biotoptak.

Gårdar och hybridzoner

Gårdar ska vara välgestaltade och gröna och där det är
möjligt möjliggöra fördröjning av dagvatten. De utgör
en del av spridningssambandet i området och ska vara
anpassade för att klara dagvattenhantering samt, i den
mån det är möjligt, innehålla träd. Gårdarna får bebyggas
med lägre komplementbebyggelse men ska i största
möjliga mån utgöras av en öppen, grön vistelseyta.

Kulör, material och detaljer

De material som används ska vara av god kvalitet och
robusta och stå sig över tid. Material och detaljer ska
stödja en god helhetsgestaltning. Extra omsorg och
detaljeringsgrad bör läggas på material och detaljer i
bottenvåningen samt vid entréer då det är dessa delar som
har störst betydelse i den mänskliga skalan. Garageportar
och garageentréer ges likt övriga entréer en omsorgsfull
gestaltning med robusta och högklassiga material. Ny
bebyggelse som ingår i ett sammanhang med befintligt
bebyggelse ska ska ges en färg och materialitet som
förhåller sig till sammanhanget.
Även gestaltningsbilagan till stadsmässighetsdefinitionen
är utgångspunkt för bebyggelsens vidare gestaltning.
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Torg och större platser
Funktion i strukturen
De platser där broarna landar utgör viktiga stadsrum i
strukturen. De två norra torgen innehåller en mängd
olika funktioner varav de mest primära är att leda rörelser
vidare in i området och att stanna upp rörelser genom att
vara mötesplats med torgfunktion.
De två södra stadsrummen utgör mindre platsbildningar
där den huvudsakliga funktionen är att leda rörelser
vidare. Platserna förbinder högre och lägre nivåer genom
hissar, trappor och ramper. Att hantera de väggar som
nivåerna bildar är en viktig uppgift.

Illustration Ingrids torg

Gestaltning
De nordliga platserna utgörs av två större torg som ska
fungera som representativa entréplatser för hela Upplands
Väsby. Viktigt är att de får en offentlig utformning och
en tydlig identitet. Ingrids torg på den västra sidan har en
mer lokal identitet och utformas med ett större inslag av
grönska medan Stationstorget på den östra sidan har större
tyngd då det kopplar vidare till Upplands Väsbys centrala
delar, via Centralvägen och Väsby centrum, samt till
bussterminalen.
De båda södra broplatserna är mindre och grönskan
får en tydlig roll på dessa platser. Bankes plats utformas
delvis som en park och på västra sidan landar bron nära
Terrängparken som bildar fond. Båda dessa platser har
en viktig funktion i att leda spridningssamband och
Livslinjen vidare över bron och att förbinda den östra och
västra sidan av järnvägen med varandra.

Ingrids torg

Södra broplatsen

Stationstorget

Bankes plats

Vid samtliga platser ska det finns utrymme för en flexibel
användning, som torghandel eller evenemang samtidigt
som flöden av förbipasserande möjliggörs. På dessa
platser landar resenärer som ska ta sig vidare, antingen
för att byta färdmedel eller för att ta sig vidare till någon
målpunkt i Upplands Väsby. Det är därför viktigt med
god orienterbarhet och tydliga siktlinjer.
Det är viktigt är att platserna utformas med bra material
och genomtänkt gestaltning så att det är lätt för resenärer
att hitta rätt.
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Stationstorget

Ingrids torg

Bankes plats
För mer utförlig beskrivning, se Bilaga stadsrum.
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Större gator och stråk
Funktion i strukturen
Större gator och stråk utgörs av huvudstråk i det
kommunövergripande gatunätet. De kopplar samman
strukturen inom Väsby Entré och förbinder området
med omgivningen. De har en stadsmässig karaktär med
blandat innehåll som skapar ett levande stadsrum med
vakande ögon dygnet om.
Gaturummen inom denna katergori trafikeras av
blandtrafik, det vill säga en blandning av gående,
cyklister och bilar. Ladbrovägen och Industrivägen
har genomfartstrafik samt trafikeras av bussar och har
hållplatslägen. I gaturummen finns varierande mängd
grönska och regnbäddar hanterar dagvatten. Ingrids bro
(i norr) och Bankes bro (i söder) knyter samman centrala
Väsby med stationen och Runby med tydliga och trygga
gång- och cykelstråk.

Illustration Ladbrovägen

Ladbrovägen norr
om Ingrids bro

Gestaltning
I dessa stadsrum är den överordnade gestaltningsprincipen
tydlighet och god orienterbarhet där stråken ska ha
en offentlig karaktär och vara lätta att identifiera som
huvudstråk. Stadsrummen ska ha en öppen och flexibel
karaktär som möjliggör många olika funktioner med
tydliga stråk för de olika trafikslagen. Ladbrovägen
och Industrivägen utgör konventionella gaturum med
körbana, trädplantering, angöring samt uppdelad gångoch cykelbana. Broarna har en särskiljande arkitektonisk
utformning och från båda håll en god tillgänglighet för
gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer.
Det är en hög entrétäthet i stadsrummen och husen
möter gaturummet utan förgårdsmark. Den grönska
och det vatten som finns i dessa stadsrum ska vara lika
välgestaltade som funktionella. Fasadgestaltningen längs
Ladbrovägen förhåller sig till järnvägsrummets stora skala
och det faktum att bebyggelsen upplevs från håll och i
hög fart men en högre grad av taktilitet i bottenvåningen.
Bebyggelse ramar in stadsrummen med en representativ
och offentlig karaktär med tydligt avskiljda kvarter
med förhöjda samt aktiva bottenvåningar och tydlig
takfot. Sockelvåningen har hög grad av genomsiktlighet.
Även om en vertikal variation i fasaderna eftersträvas
så ska fasaderna gestaltas som en samlad stadsfront
mot järnvägsområdet genom en samordnad gestaltning
inom och mellan kvarteren. Ett tredelat fasadmotiv med
sockelmotiv i två plan samt tydlig takfot bryter ner skalan.
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Ingrids bro

Ladbrovägen mellan
broarna

Industrivägen

Bankes bro
Ladbrovägen vid
Terrängparken

Södra Ladbrovägen och
kopplingen mot Jupitervägen

GESTALTNINGSPROGRAM - VÄSBY ENTRÉ

Ladbrovägen

Ingrids bro

Industrivägen
För mer utförlig beskrivning, se Bilaga stadsrum.
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Parker och gröna stadsrum
Funktion i strukturen
Gröna parkrum med ekologiska och rekreativa värden
bildar ett finmaskigt nät av större och mindre parker med
olika funktioner och vistelsevärden.
Det gröna och det blå genomsyrar hela strukturen i Väsby
Entré och bidrar till områdets identitet. En naturlig del av
dessa stadsrum är dagvattenhantering och regnbäddar som
är lika välgestaltade som funktionella.
Flera av parkerna och de gröna stråken är del i ett större
sammanhang av grönstruktur som kopplar samman och
utgör ett spridningssamband genom Livslinjen som löper
genom planområdet och kopplar över järnvägsområdet.

Naturparken

Gångstråk vid Lilla
Hagvägen och
förskolan

Södra delen
av Järnvägsparken

Tallgatan

Fruktparken

Flera av parkerna innehåller fornminnen och
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och ingår med stråk
och platser i det föreslagna Kulturmiljöstråket.

Gestaltning

Kulturmiljöstråk/ån

Terrängparken

Områdets större grönområden är mer av naturkaraktär
medan de mindre grönområden utgörs av park- och
gaturum av mer anlagd karaktär.
Naturparken och större delen av Terrängparken ska i hög
grad fortsatt skötas och upplevas som natur. I så hög
utsträckning som möjligt ska befintliga stigar i dessa
grönområden bevaras. I dessa naturområden finns höga
kulturmiljövärden. För att tydliggöra och lyfta fram
fornminnen ska de ges en skyltning.
Parkrum med en mer anlagd karaktär såsom södra delen
av Järnvägsparken, Fruktparken, del av Terrängparken
och Tallgatan. Dessa ska utföras och omhändertas
med omsorg och nivåskillnader ska skärskilt beaktas i
gestaltningen. De anslutande förskolegårdarna anpassas
till sitt sammanhang.
De bostäder med gårdsrum som möter park och natur har
en tydlig avgränsning. Ögon mot parkerna eftersträvas.
Balkonger, uteplatser och sekundärentréer ut mot
parkerna kan hjälpa till att bidra till trygghet och aktivitet
i parkområdena.
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Södra delen av Järnvägsparken

Fruktparken
För mer utförlig beskrivning, se Bilaga stadsrum.
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Mindre gator och gränder
Funktion i strukturen
Dessa stadsrum utgörs av småskaliga gaturum med en
tydlig lokal karaktär. De har främst lokala målpunkter
som bostadsentréer, mindre lokaler och verksamheter.
Även det centrala Stadsstråket har en tydlig
grannskapskaraktär men kopplar samman strukturen
för gående och cyklister medan motordriven trafik och
genomfartstrafik begränsas. Dagvattenhantering sker i
gata med hjälp av regnbäddar och trädplantering.
Genom Stadsstråket löper Livslinjens spridningssamband
samt Kulturmiljöstråket som kopplar vidare via de mindre
gatorna norrut.

Gestaltning
Bebyggelsen har i dessa stadsrum en lägre skala, i snitt
4+1 våningar, utmed de mindre gatorna. Alternativt kan
en anpassning göras av takfotshöjder för att eftersträva
upplevelsen av den lägre skalan.
I de olika stadsrummen finns en variation av utåtriktade
funktioner såsom mindre lokaler och verksamheter samt
bostadsentréer och bostadskomplement i bottenvåningen.
Det är en hög entrétäthet i stadsrummen. Här finns också
en stor andel utåtriktade verksamheter.
Gaturummen utformas med platser som går att uppehålla
sig på, mindre platsbildningar med möblering, grönska
och vistelsevärden i delar av strukturen som har goda sol-,
vind- och ljudmässiga förhållanden. I dessa stadsrum är
det gestaltningsmässigt fokus på beröringsnivån - en finare
rumslig och materialmässig bearbetning i form av mindre
platsbildningar, arkader, portiker, entrénischer, skurna
kvartershörn, gatuserveringar, bearbetning av material i
bottenvåning etc.
Höga, slutna socklar mot offentliga rum ska undvikas i
dessa stadsrum. Vid behov anpassas bjälklagshöjd eller
bröstningshöjd för att undvika att bostäder hamnar för
högt (sluten sockel) eller för lågt (i nivå med eller under
gata eller trappa).

Illustration södra delen av Stadsstråket

Norra delen av
Stadsstråket

Norra
lokalgatan

Norra Stjärnhusstråket
Södra delen av
Stadsstråket
Södra
Stjärnhusstråket

Trappgränderna

Södra brostråket

Bills backe

Hagvägen

Pukslagargatan
Edsvägen

Södra
lokalgatan

En grund förgårdsmark får finnas men ska då utformas
med tydliga funktioner och uppehållsytor intill entréer.
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Södra delen av Stadsstråket

Trappgränderna
För mer utförlig beskrivning, se Bilaga stadsrum.
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Järnvägsrummet
Funktion i strukturen
Ett övergripande mål för Väsby Entré är att utveckla
området till tät stadsbebyggelse. Detta ska vara tydligt för
de som rör sig med tåg genom området – både ombord
på tåget och för de som möter området som avstigande
och gående på plattformarna. Järnvägsrummet är entrén
till Väsby stad. Vyer med skogsbeklädda höjder tas tillvara
för att visa områdets karaktär; en tydlig dalgång som länge
varit en viktig farled.

Gestaltning
Järnvägsrummet gestaltas så att även de som färdas i
hög hastighet på tåg längs dalgången hinner notera
en övergång från skogs- och jordbrukslandskap till
stadslandskap. Ett stadslandskap med sammanhållna
bebyggelsefronter, ett landmärke och en station med
tydlig identitet – en bytespunkt med särskiljande
arkitektur.
Broarna och bytespunkten med bussterminalen som
utmärkande byggnad blir sammanhållande element
för den som rör sig till och från tågen. Broarna,
plattformstaken och bussterminalen har en arkitektur som
kan läsas samman till bytespunkten i Upplands Väsby.
Resenären ska också kunna notera sammanhanget med
stadslandskapet runt om stationen.

Järnvägsrummet

Längs hela västra sidan av de befintliga järnvägsspåren
ligger ett reservat som möjliggör en framtida utbyggnad av
Ostkustbanan med två nya spår. Fram tills Ostkustbanan
byggs ut nyttjas reservatet mellan broarna och norr om
norra bron som markparkering. Infart till parkeringen
sker från Ladbrovägen i söder och i norr.

För mer utförlig beskrivning, se Bilaga stadsrum

22
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Vy stationshuset med plattformar. Bussterminal. Visualisering Zaha Hadid Architects

Vy stationshuset med bussterminal på spårområdets östra sida. Visualisering Zaha Hadid Architects

Interiör stationshuset. Visualisering Zaha Hadid Architects
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4. GENOMFÖRANDE
OCH UPPFÖLJNING

Gestaltningsfrågorna har varit ständigt närvarande under
hela den process som så här långt förevarit i projekt
Väsby Entré. Gestaltningen är också en mycket viktig del
av den vision som utgör grund för den nya stadsdelens
genomförande. Inför granskningen av den aktuella
detaljplanen har denna version av gestaltningsprogrammet
upprättats. Programmet är en summering av
utgångspunkterna för det arbete som gjorts hittills men
även en grund för det fortsatta arbete som ska bedrivas
i en ständigt pågående process inom stadsbyggnadsoch exploateringsprojektet fram till slutförandet av
utbyggnaden av den nya stadsdelen.
Inför antagandet av detaljplanen ska arbetet fördjupas och
gestaltningsprogrammet utvecklas i en samverkansprocess
med alla de aktörer som deltar i projektet under ledning
av kommunen.

av Väsby Entré. Byggaktörers och medverkande arkitekters
erfarenheter och innovativa förmåga måste tillvaratas.
Projektorganisationen har ansvaret att hålla samman
denna samverkansprocess. Sedan har kommunen och
byggaktörerna ett särskilt ansvar för genomförandet.
Den process som gestaltnings- och hållbarhetsarbetet
bedrivs inom sträcker sig från granskningsskedet fram till
bygglov med successiv uppföljning i projektets samtliga
delar.
Gestaltningsåtgärdernas innehåll och kvalitetsnivåer samt
genomförande ska avtalas i samband med tecknandet
av exploateringsavtal och i markanvisningsavtal/
marköverlåtelseavtal.

Det finns en tydlig grund för gestaltningsprogrammets
nuvarande innehåll men programmet ska ändå betraktas
som ett levande dokument. Gestaltningsprogrammet är
avsett att utvecklas över tid, naturligtvis med målsättning
att på klokast tänkbara sätt höja aktuella ambitionsnivåer.
Ansvaret för att utveckla programmet ligger hos alla
aktörer som tillsammans ska medverka till genomförandet
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BILAGA STADSRUM

Denna bilaga innehåller mer utförliga beskrivningar av
utvalda stadsrum som är särskilt viktiga för Väsby Entrés
karaktär. Alla fem stadsrumskaraktärer som beskrivs
i gestaltningsprogrammet representeras av de utvalda
stadsrummen, för att närmare visa exempel på vad som
skiljer de olika karaktärerna åt.

I bilagan beskrivs följande stadsrum:
•

Ingrids torg

•

Stationstorget

•

Södra broplatsen

•

Bankes plats

•

Ladbrovägen

•

Industrivägen

•

Broarna över järnvägsrummet

•

Fruktparken

•

Södra delen av Stadsstråket

•

Trappgränderna

•

Södra förskolan och Pukslagargatan

•

Norra förskolan och Naturparken

•

Stjärnhusstigen

GESTALTNINGSPROGRAM - VÄSBY ENTRÉ
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Ingrids torg
Ingrids torg är en lokal grön mötesplats på
stadsdelens västra sida med fokus på rörelse, gott
mikroklimat samt vistelse. Torget utgör en bilfri
länk för fotgängare och cyklister till stationen
samt mellan östra och västra sidan av järnvägen.

med en högdel om upp till 12 våningar med
särskiljande arkitektur som samspelar med
stationen i sin helhet och bidrar till att skapa en
identitetsskapande framsida för hela Upplands
Väsby.

Bebyggelsen har en offentlig, öppen och aktiv
karaktär med i huvudsak 4+1- 6 våningar. Vid
torget finns ett uttrycksfullt centrumkvarter

Torget utgör en attraktionspunkt i Kulturmiljöstråket. Livslinjen och Upplevelsestråket
löper på torgets västra sida.

Om möjligt - allmänt
tillgänglig översta våningar
Gång- och cykelstråk
samt tydlig siktlinje mot
Hagvägen

Bostad i takvolym med
kupor eller indragen våning

Burspråk som
bulleravskärmning

Träd och planteringar
skapar rumsligheter,
goda klimatvärden,
grönska och skydd
för buller
Grön koppling
och siktinje mot
naturparken

Ytor för uteserveringar i
goda klimatlägen

Landmärkesbyggnad
med uttrycksfull
och särskiljande
gestaltning

Utåtriktade
verksamheter och
plats för skyltning

Varierat uttryck
med tydligt
avläsbara
huskroppar
Generös och aktiv
entrévåning med
sockelmotiv i flera plan

Omsorgsfull gestaltning av
trappa, hiss och murar tydlig och generös koppling
till Ladbrovägen
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Cykelparkering
på torg
Sammanhängande golv
av hög kvalitet, separat
cykelbana i avvikande
material

Öppet hörn i fler plan
med möjlig lokal för
t.ex. cykelparkering och
verkstad under bron
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Stationstorget
Stationstorget är utformat som en entré till
hela Väsby. En öppen och flexibel karaktär
möjliggör många olika funktioner och ger god
orienterbarhet. Mötet mellan torgets urbana
karaktär och den frodiga parken skapar en
dynamisk plats i sin helhet.

mellan Industrivägens och Centralvägens
gaturum liksom tydlig koppling till västra sidan
via trappan och cykelrampen. Gestaltningen
av bron, cykelrampen, rampbyggnaden
och bussterminalen ska hänga ihop
gestaltningsmässigt.

Rörelser sker på lika villkor mellan de olika
trafikanterna. Det finns ett tydligt samband

Torget med dess nya kulturlager utgör en
attraktionspunkt och länk i Kulturmiljöstråket
till Järnvägsparken.

Uttrycksfull
och särskiljande
gestaltning
Tydliga entréer på
båda nivåerna

Generös och
välgestaltad trappa
till bro och station,
väl omhändertaget
möte mellan trappa,
byggnader och ramp

Offentlig, öppen och
aktiv entrévåning

Öppen gestaltad
cykelramp

Markbeläggning
särskiljer torg
och gata

Cykelparkering

Torget har ett
sammanhängande golv av
hög kvalitet bestående
av eller med inslag av
natursten

Vattenspegel
på torget

Successiv övergång till
parkens karaktär

Upplevelsestråket
löper längs med
Väsbyån

Vegetation, sittbänkar, platser av
mer rofylld karaktär, planteringar,
träd, buskar och perenner

GESTALTNINGSPROGRAM - VÄSBY ENTRÉ
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Södra broplatsen
Södra broplatsen är en offentlig entréplats vid
västra brofästet till Bankes bro. Den utgör
en bilfri länk för fotgängare och cyklister till
stationen samt mellan östra och västra sidan
av järnvägen. Den kopplat också rörelser till
Ladbrovägens nedre nivå.
Platsen gränsar både mot Fruktparken, Karlsros
trädgård samt till Terrängparken med fornmin-

Vegetation och
trädplantering som del
av spridningssambanden
Tydlig och välgestaltad
kant som tar upp
nivåskillnaden mot
Terrängparken

nen i form av gravfält. Siklinjer mot Terrängparken och stjärnhusen och kopplingen mot Runby
är viktiga element att ta tillvara i gestaltningen.
Bebyggelsen uppförs i huvudsak med 4+1
våninger och precis vid brofästet ska den ha en
offentlig, öppen och aktiv karaktär.

Varierat uttryck
med tydligt avläsbara
huskroppar
Variation och aktivitet i
bottenvåningar, framförallt
i hörnlägen

Bostad i takvolym
med kupor eller
indragen våning

Villa Karlsro

Cykelparkering
på torg och
möjlig lokal
Djupare burspråk
och eller balkong
som skydd mot buller

Medveten gestaltning
av hörn som tar upp
sockelmotiv i flera plan
mot Ladbrovägen
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Sammanhållen
markbeläggning och
separat cykelstråk i
avvikande material

Aktiv bottenvåning
med möjlig lokal för
t.ex. cykelparkering och
verkstad under bron

Tydlig passage via
hiss och trappa
till Ladbrovägen

Välgestaltade och
omhändertagna
väggar hjälper
till att bryta ned
trappans nivåskillnad.
Trappa, gradänger
och/eller murar
med material av hög
kvalitet.
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Bankes plats
Bankes plats är framförallt formad av rörelse här går människor som ska gå över bron eller ta
tåget, här passerar också de som ska byta mellan
buss och tåg.
Ett stråk för cyklister och fotgängare löper genom platsen, från södra bron till bussterminalen
och Industrivägen. Olika material markerar och
tydliggör stråken.

Del av Livslinjen utformas för att
möjliggöra ekologiskt
spridningssamband
över spåret

Väsbyån passerar
under rampen

En sammanhängande gestaltning och rätt belysning är viktig för bro, cykelramp, bussterminal
och rampbyggnad. Upplevelsestråket passerar platsen och länkar mot Väsbyån söderut.
Väsbyån passerar under rampen i öppen fåra.
Parken har en dagvattenhanterande funktion
och möjliggör för breddning av Väsbyån.

Viktig siktlinje
från bron mot
Terrängparken

Uttrycksfull
och särskiljande
gestaltning

Generös och
välgestaltad trappa
till bro och station,
väl omhändertaget
möte mellan trappa,
byggnader och ramp

Tydliga entréer
på båda
nivåerna

Offentlig, öppen
och aktiv
entrévåning

Öppet utformad
cykelramp med
medveten gestaltning
Gröna slänter
med möjlighet till
svämbara ytor.Vegetation
som samspelar med
Väsbyåns vattenmiljö

Välgestaltad plantering
med dagvattenhantering
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Cykelparkering
under ramp
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Ladbrovägen
Ladbrovägen utformas som en en grön huvudgata med offentlig karaktär med centrumverksamhet i majoriteten av bottenvåningarna.
En sammanhängande kvartersbebyggelse med i
huvudsak 4-6+1 våningar skapar en tydlig identitet och en sammanhängande stadsfront mot
järnvägen. Gestaltningen förhåller sig till att fasaderna både upplevs från håll och ibland i hög
fart (resenärer på järnvägen) och i den mänskliga

Djupare burspråk och
eller balkong som skydd
mot buller

skalan, då människor rör sig och uppehåller sig
i gaturummet. Bebyggelsen är högre i centrumkvarteren vid Ingrids torg men trappar ner i
skala mot norr och invid hembygdsgården.
Ladbrovägens sektion är bred och innehåller
både dagvattenhantering, trädallé, regnträdgårdar och ett separat cykelstråk. Mot spårområdet
finns slänt och regnbäddar.

Bostad i takvolym med
kupor eller indragen
våning

Parkeringshus
med omsorgfull
gestaltning mot
fornminnen i norr

Varierat uttryck
med tydligt
avläsbara
huskroppar
Variation och
aktivitet i
bottenvåningar

Högre centrumkvarter
med med uttrycksfull och
särskiljande gestaltning
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Sockelvåning i två
plan och tydlig
takfot

Norra delen av Ladbrovägen
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Bostad i takvolym med
kupor eller indragen våning
och tydligt markerad takfot

Generösa trappor
med siktlinjer mot
Stadsstråket

Tydligt avläsbara
huskroppar med med
tredelat fasadmotiv och
varierat uttryck

Variation och
aktivitet i bottenvåningar med
sockelvåning i två
plan

Öppet aktivt hörn
hörn mot trappgränd

Regnträdgårdar skiljer
körbana och trottar åt

Ladbrovägen mellan broarna

Tillbakadragen
bebyggelsefront
tydliggör dalgångens
topografi och siktlinjer
mot hembygdsgården

Regnträdgårdar skiljer
körbana och trottar åt
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Kulturmiljöstråket
tydliggör fornminnen i
Terrängparken

Trappkoppling mot
Terrängparken och
stråk vidare upp mot
hembygsgården

Bostad i takvolym
med kupor eller
indragen våning

Mur mot Terrängparken
utformas omsorgsfullt
med material av hög
kvalitet samt eventuellt
med konstnärlig
utsmyckning

Ladbrovägen söder om broarna
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Industrivägen
En av Industrivägens viktigaste funktioner är
som länk mellan de södra bostadsområdena,
stationsområdet och i förlängningen norrut mot
Väsbyvägen. Upplevelsestråket löper längs md
Väsbyån genom stadsrummet. Gatan ska ha en
tydlig offentlig utformning och god orienterbarhet. Stadsrummet kantas av bussterminalen på
ena sidan och bostadsbebyggelse på den andra.

Identitetsskapande
byggnad med
uttrycksfull och
särskiljande gestaltning

Terminalbyggnaden ska samspela med gaturummet i sin helhet och bidra till att skapa en
identitetsskapande framsida för hela Upplands
Väsby genom särskiljande arkitektur. Väsbyåns
synlighet varierar då den i delar av Industrivägen kommer att vara kulverterad. Passager över
ån ska göras så luftiga som möjligt för att inte
täcka över vattnet mer än nödvändigt.

Aktiva entréer, lokaler
och fönster till vänthall
samspelar med gatans
liv och rörelser

I stor utsträckning
bevarade träd med
öppna växtbäddar för
infiltration av dagvatten

Överbyggnad i flera våningar
med plats för centrumändamål
och/eller kontor

Varierat och
upplevelserikt
rörelsestråk

Offentlig
och aktiv
entrévåning

Väntkurer för buss ska formas
med stor omsorg. Gärna med
konstnärliga inslag

Gående och cyklister
åtskiljs genom användningen
av olika markmaterial

32

Där ån är synlig gestaltas
åtråget med omsorg där
belysning är en viktig del

GESTALTNINGSPROGRAM - VÄSBY ENTRÉ

Broarna över järnvägsrummet
Att överbrygga barriären, som järnvägen utgör,
är ett av målen för projekt Väsby Entré. Både
Ingrids bro (i norr) och Bankes bro (i söder)
knyter hop centrala Väsby med Runby.
Broarna har en särskiljande arkitektonisk
utformning och från båda håll en god
tillgänglighet för gående, cyklister och
kollektivtrafikresenärer.

Broarnas form tillför värden och är
identitetsskapande för Upplands Väsby på lokal
såväl som regional nivå. Likhet mellan broarna i
design samt exempelvis belysning understryker
detta. För tågresenärer som anländer till
stationen och tar sig upp från plattformen till
broarna är platsens identitet och särskiljande
karaktär tydlig hela vägen.

Plattform med
välgestaltade väderskydd

Tydlig
skyltning vid
perrong

Samspel mellan
broarna och platserna
intill brofästena

Terminalsbyggnad med
uttrycksfull och särskiljande
gestaltning

Tydliga gångoch cykelstråk

GESTALTNINGSPROGRAM - VÄSBY ENTRÉ

Tydliga entréer till
terminalbyggnaden

Broräckena formas
utifrån det övergripande
gestaltningskonceptet
för bron och anslutande
entréhall

Tydlig orienterbarhet
och tydliga siktlinjer
mot anslutande torg

Den gamla farleden
upplevs från bron historisk koppling kan
markeras med skylt
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Södra delen av Järnvägsparken
I söder möter Stationstorget Järnvägsparken.
Parken är en viktig kulturhistorisk miljö
med de tidigare villatomternas frodiga
trädgårdskaraktär. Bebyggelsen ger en bild
av Upplands Väsbys tidiga stationssamhälle.
Planteringar, större gräsytor och gångvägar
formas så att byggnaderna i parken och och den
öppna aktivitetsytan mellan byggnaderna får

Öppen aktivtetsyta med
planteringar, större grönytor
och gångvägar

god anslutning till Stationstorget. Parken blir en
attraktionspunk längs Kulturmiljöstråket och
ges även konstnärlig utsmyckning. Parken ska
vara en plats för aktiviteter, utifrån parkens,
bebyggelsens och platsens förutsättningar. Här
ska också finnas plats för lugn och ro. Mötet
mellan torgets urbana karaktär och den frodiga
parken skapar en dynamisk plats i sin helhet.

Befintliga gångvägar inom
parken bevaras och rustas
upp så långt som möjligt
Befintliga träd
bevaras om
möjligt

Cykelparkering samspelar
med parkens gestaltning

Sittytor i
anslutning till
årummet

Torgets golv består av en
markbeläggning av eller
med inslag av natursten.

Frodig växtlighet
tydlig kontrast till
torgets öppenhet
Sittplatser i övergången
mellan parken och torget

Kontakt med ån och dess funktion
som dagvattenhanterade vattendrag
markeras
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Fruktparken
Fruktparken utgörs av en sammanhängande
grön parkyta med plats för frukträd, odling,
och mindre lekutrustning med mera. Parken
utformas med möblering som uppmuntrar till
vila och vistelse, till exempel grupperade bänkar
och mindre bord. I väst finns Lamellhusbebyggelse med 4 - 4+1 våningar som möter befintliga
stjärnhus. Livslinjen, Upplevelsestråket och
Kulturmiljöstråket passerar genom parken. Frukt-

parken och Karlsros villamiljö utgör tillsammans med Terrängparken och hembygdsgården
en helhet. Parken lyfts i den nya strukturen som
en viktig kopplingspunkt mellan det nya övre
Stadsstråket på västra sidan och Terrängparken.
Parken är också viktig som en bärare av historien
kring 1900-talets bebyggelse, stationssamhället
och dess koppling till trädgårdsstadens natur
och kulturmiljö.

Tydlig siktlinje mot
Hagvägen genom
portik
Bostad i takvolym
med kupor eller
indragen våning
Variation och aktivitet
i bottenvåningar,
framförallt i
hörnlägen

Sammanhållen
markbeläggning

Gröna tak som
del i spridningssamband

Bebyggelsens
karaktär, skala och
volym ansluter till
stjärnhusen

Trappkoppling till
Karlsros trädgård

Villa Karlsro och
den huvudsakliga
trädgårdsmiljön
bevaras

Sammanhållen grön
parkyta med planterade
frukträd som förstärker
den befintliga
trädgårdskaraktären
Tydlig avgränsning och
omsorgsfull gestatning av
nivåskllnaden mot villa Karlsros
intima trädgårdsmiljö.

Trappa, gradänger
och/eller murar
med material av hög
kvalitet
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Elnätstation placeras där den delvis
döjs av terrängen och utformas med
hänsyn till parken och kulturmiljön
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Södra delen av Stadsstråket
Södra delen av Stadsstråket är ett grönt
stadsrum med stark lokal karaktär i hjärtat
av det nya Väsby. Stråket löper från Ingrids
torg till Fruktparken och leder besökaren
längs Kulturmiljöstråket som löper vidare mot
Karlsro, Terrängparken och hembygdsgården.
Stråket har starka gröna inslag för både
lek, vistelse, spridningssamband och
dagvattenhantering. Bebyggelsen utgörs på östra

Bostad i takvolym med
kupor eller indragen våning

sidan av sammanhängande kvartersbebyggelse
med i huvudsak 4+1 våningar som bullerskydd
mot järnvägen men bryts upp i volym och skala
västra sidan med lamellhusbebyggelse som
ansluter till stjärnhusens skala. Stråket har en
torgkaraktär med utformning och funktioner
som fungerar som de boendes vardagsrum och
som komplement till de omgivande kvarterens
gårdsyta.

Indraget kvartershörn
skapar platsbildning och
bullerskydd

Varierat uttryck
med tydligt avläsbara
huskroppar

Variation och aktivitet i
bottenvåningar, framförallt
i hörnlägen.

Fredade
gångytor
längsmed
fasader

Mindre platsbildningar i
Upplevelsestråket
Möbleringszon med
flyttbara planteringsytor,
cykelställ och sittmöbler
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Sammanhållet material
på kör- och gångbana,
material av hög kvalitet

Varierat och lekfullt
rörelsestråk med plats
för plantering och
dagvattenhantering
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Trappgränderna
Trappgränderna binder samman planområdets
nedre nivå vid Ladbrovägen med dess nya, högre nivå vid Stadsstråket, och har en viktig funktion dels för det lokala livet mellan kvarteren
dels för de mer övergripande flödena i området.
Trappgränderna utformas med en intim och
lokal karaktär där fotgängare och grönska prioriteras. Trappgränderna omges med sammanhängande kvartersbebyggelse med 4-4+1 våningar på

Varierat uttryck
med tydligt avläsbara
huskroppar

Bostad i takvolym med
kupor eller indragen våning

Variation och
aktivitet i
bottenvåningar.
Omhändertagen
gestaltning i
nivåskillnad mot
trappor

Portik mot gård
som urformas
omsorgsyullt för att
skapa trygghet

Större balkonger
och eller burspråk
som fungerar som
bulleravskärmning

Mindre platsbildningar
mot Stadstråket med träd
och bänkar som tar ner
skalan på rummet.

Möjlighet till
direktentréer

Fördröjning
av dagvatten i
regnträdgårdar

Trappa, gradänger
och murar med
material av hög
kvalitet

den övre nivån och i huvudsak 6+1 våningar i
den nedre nivån mot Ladbrovägen. Bebyggelsen
utformas med öppna aktiva fasader framförallt i
bottenvåningen för att förstärka tryggheten i de
relativt trånga stadsrummen. Mot gränderna har
gårdarna öppningar i form av portiker. Dessa
är viktiga dels för att leda ut dagvatten, dels för
ur ett trygghetsperspektiv öka rörelserna genom
kvarteren.

Öppet aktivt
hörn med
tvåvåningsmotiv

Generösa trappor med
siktlinjer mot Stadsstråket
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Stjärnhusstigen
Stjärnhusstigen löper på kvartersmark mellan den
nya lamellhusbebyggelsen med 4 - 4+1 våningar
och de befintliga karaktäristiska stjärnhusen.
Detta är ett viktigt stråk för såväl spridningssamband som för rörelser mellan kvarteren.
Stjärnhusstråket tar också hand om dagvatten
från gårdarna och leder det vidare mot Stadsstråket. Stadsrummets väggar, lamellhusbebyggelsen,
gestaltas med stor respekt för kulturmiljön och

Bebyggelsens karaktär,
skala och volym ansluter
till stjärnhusen

möter stjärnhusen på ett väl avvägt sätt. Här
upplevs och förstås platsens historia genom
50-talsbebyggelsen och de uppvuxna äldre tallarna. Gestaltningen är sammanhållen och småskalig. Gestaltningen är lika viktig mot Stadsstråket
som mot stjärnhusen. Det finns ingen fram och
baksida.

Variation och aktivitet i
bottenvåningar, framförallt
i hörnlägen

Gårdsmiljö avskiljs på
ett tydligt sätt

Småskalig
lamellhusbebyggelse
Biotoptak

Gemsamt aktivt och
lekfullt möte med rörelse
längs och mellan kvarter
(gemensamhetsanläggning)
Gårdsentréer
Dike för hantering
av dagvatten

Möjlig
handikapparkering
Möjlig cykelparkering
och gångstråk i släpp
mellan bebyggelsen
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Norra förskolan och Naturparken
Förskolegård med
naturkaraktär, tallar bevaras
i så stor utsträckning som
möjligt

Bullerplank mot järnvägen utformas på
ett omsorgfullt och lekfullt sätt - gärna i
samspel med förskolans funktioner
Förskolegård
Upplevelsestråket och
Livslinjen - ett varierat
och lekfullt rörelsestråk
med naturmarkskaraktär
och spridningssamband

Mur och slänt mot
gångstråk utformas
på ett omsorgsfullt
sätt för attt ahand
om nivåskillnad och
bevara naturmarken

Koppling mot
Naturparken och befintlig
bollplan
Huvudentré, angöring
samt varutransporter till
förskola
Kulturmiljöstråket - koppling
till Ladbrostenen
tydliggörs.

Södra förskolan och Pukslagargatan
Pukslagargatan utformas
med anpassning till gårdsmiljön
utan upphöjd trottoar

Gårdens ekonomibyggnader
bevaras och får en ny användning
Tydligt avgränsad
gårdsmiljö till bostäder

Förskolegård

Siktlinje ner längs
dalgången och mot
Väsbyån bevaras

Huvudentré, angöring
samt varutransporter till
förskola från Hagvägen
Småskalig lamellhusbebyggelse som
bullerskärm mot förskolegård. Gestaltas
ihop med hembygsgården som en
helhetsmiljö - skala och uttryck anpassas
till gårdens karaktär
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Siktlinje och stråk
mellan hembygsgården
och Zamores kulle

Angöring till
bostäder från
Pukslagagatan
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Upplands Väsby kommun
besöksadress: Dragonvägen 86

•

•

Väsby centrum

194 80 Upplands Väsby

•

•

telefon 08-590 970 00

upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se

•

www.upplandsvasby.se
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