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Inledning
Detta gestaltningsprogram utgör en av planhandlingarna för
detaljplan för del av Ösby 1:80 mfl. Gestaltningsprogrammet kommer
att knytas till planens exploateringsavtal som ska godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanen antas.
I gestaltningsprogrammet redovisas gestalting för socklar och entréer,
fasader, tak och balkonger, möte med berg, gator, landskap, gårdar
samt gångväg under separata stycken/rubriker. För varje stycke redovisas de planbestämmelser som reglerar utformningen.
Avsikten med gestaltningsprogrammet är att kommunen och byggaktörerna gemensamt formulerar bärande gestaltningsidéer för bebyggelsen inom planområdet. Gestaltningsprogrammet
tydliggör exploatörernas och kommunens intentioner avseende
kvalitet och gestaltning. Gestaltningsprogrammet innehåller riktlinjer
för den föreslagna bebyggelsen inom planområdet. Gestaltningsprogrammet skall vara vägledande vid bygglovgivning i detaljplaneområdets utbyggnad.
Detaljplaneförslaget innebär att Ösby 1:80, 1:176, 1:193,1:194 samt
1:195, som idag är industrifastigheter, bebyggs med bostäder och i viss
mån lokaler för centrumändamål.
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Bebyggelsestruktur och landskap
Planområdet ligger mellan Kråkberget i väster och Skogsbovägen
i öster. I norr finns bostäder på fastigheten Ösby 1:79 och i söder
pågår planarbete för bostäder inom Ösby 1:88.
I området föreslås bostäder och lokaler för centrumändamål.
Bebyggelsen utgörs av fem byggnader med sammankopplade
volymer som förskjuts i sidled i förhållande till varandra. Byggnaderna placeras i huvudsak med gavlarna mot Skogsbovägen och den
nya gatan i kvarteret. Entréerna placeras på husens långsidor mot
gårdarna respektive kvartersgatan.
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Fågelvy över området
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Gestaltningsprinciper
Området är planerat utifrån att variation skall skapa karaktären i området.
Våningsantalet i den tillkommande bebyggelsen varierar i förslaget mellan två
till åtta. De lägre byggnaderna placeras mot Skogsbovägen i öster och
bostadshusen i norr och de högre husen föreslås intill kråkberget berget i väster
och möter berget med souteräng och terrasseringar.
De enskilda byggnadskropparna skall variera i våningshöjd och taken ska
utföras som starkt lutande pulpettak. Syftet med de sammankopplade volymerna
är att hålla nere skalan, skapa variation i utttryck och att husen ska uppfattas
som smäckra.
Variation - form, höjd och taktilitet
Husens fotavtryck förskjuts gentemot varandra och ger en variation i
fasadliv, både mellan husen och inom byggnadsvolymerna. Dom olika
riktingarna på pulpettaken samt varierande byggnadshöjd förstärker detta och
bryter upp volymerna till mindre enheter. I ögonhöjd varieras socklarnas
utformning, med olika material, för att ge ytterligare variation i
gaturummet.

Elevation genom lokalgata med varierade hushöjder och takriktningar.

Elevation genom lokalgata med varierade hushöjder och fasadliv.

Exempel på varierande material i sockelvåning och fasad.
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Socklar och entréer
Förhöjd sockel
Husens sockelvåning mot kvartersgatan/gångvägen ska vara förhöjda, för att undvika insyn i bostäderna. Golvnivån i lägenheterna på bottenvåningen ska vara högre
än marknivån på kvartersgata/gångbana intill fasaden. Lägenheterna i bottenplan
ges möjlighet till terrasser som en förlängning av bostaden som skapar en upphöjd
privat zon (se möte mot gata/gångstråk). Hela sockelvåningen ges en mot fasaden
avvikande och mer genomarbetad materialitet, för hus C kan denna vara subtil.
Material f2
Husens socklar skall ha ett avvikande material som är vackert och omsorgsfullt
detaljerat. På så vis skapas en förhöjd kvalité i ögonhöjd för betraktaren. Olika hus
ges olika material som givetvis också måste harmonisera med ovanliggande våningar materialitet.
Exempel på material är:
-Naturligt trä som åldras vackert. Omsorg kring infästning som helst skall vara
dold.
-Fasadtegel som har en fin variation och struktur. Detaljering som känns
hantverksmässig och äkta, inga Siliconfogar från element eller synliga tunna kanter
från dekortegel.
-Natursten, kan användas för hela sockeln eller för att accentuera entréer eller andra
arkitektoniska element.
-Keramiska plattor av hög kvalité och estetik kan användas för att accentuera
entréer eller andra arkitektoniska element.
-Betong med matrisbehandling. Det viktigt att elementskarvar blir en del av designen. Samt att matriser och färger av betongelementen väljs med omsorg så att det
får en materialitet och taktilitet som känns exklusiv och gedigen.
Entréer - f2
Entrédörr till hiss och dörr till trapphus mot gatan/gångvägen ska utformas som en
helhet med en genomarbetad estetik och utformning. Dörrar och entréerna skall
accentueras via genomarbetad design som skapar en värdig och trygg entré till
bostaden. Det ska finnas uppglasade partier i anslutning till entrén för bra dagsljus på dagen och en trygg miljö på kvällen. Entrépartier skall ha en högre höjd än
standard 2100 mm.
Detaljering
Genomgående hög omsorg kring detaljering för sockelvåningarna,
hantverksnivån skall vara hög. Plåtdetaljer skall vara genomtänkta och i samklang
med designen. Skärmtak, räcken, handtag, numrering, belysning, terrasser, ventilationsgaller, elektriska eller andra nödvändiga detaljer skall hålla en hög estetisk
nivå.

Exempel på utförande av fasad med avvikande sockel.

Exempel på utförande av fasad med avvikande sockel.

Exempel på utförande av fasad med avvikande sockel.

Planbestämmelser
Färdig golvhöjd i huvudbyggnader ska utföras minst 0,5 meter över marknivå på angränsande
kvartersgata.
f2

Fasader ska utföras i puts eller trä utan synliga elementskarvar.
Sockelvåning ska vara tydligt markerad, genom att utföras med
avvikande fasadmaterial.
Entréer till trapphus och hissar ska vara tydligt markerade och
utformas med uppglasade partier.
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Fasader
Ovan sockelvåningen sakall fasaderna utföras med puts eller träbeklädnad, utan
synliga elementskarvar.
Material & Färg
För de putsade fasaderna gäller att huskropparna skall ha en individuell färgsättning
med sammanhållen färgpalett. Redovisade fasader har givits en lågmäld
färgsättning som har en fin relation till omgivande natur med mycket tallskog och
berg i dagen. Färgsättning skall varieras från hus till hus.
Alla hus utom hus C består av sammankopplade volymer, mellan volymerna görs en
sublim variation av färg och eller struktur. Färgen tillsammans med underliggande
struktur skall ha ett liv och inte kännas som en platt livlös yta.
Fönster
Fönster skall ha ett vertikalt utryck och kännas generösa på det viset ger det en fin
rytm till fasaden. Detaljer på fönster bör hållas så smäckra som möjligt och färgen
samordnas så den harmoniserar med fasadfärgen. Fönstren kan vara i aluminium
utvändigt och trä invändigt. Plåtar och droppbleck skall om möjligt matcha fönstren
i färg.

Färgpalett puts
Elevation från Skogsbovägen

Ockra

Bränd Terra

Planbestämmelser
f2
Fasader ska utföras i puts eller trä utan synliga elementskarvar.
Sockelvåning ska vara tydligt markerad, genom att utföras med
avvikande fasadmaterial.
Entréer till trapphus och hissar ska vara tydligt markerade och
utformas med uppglasade partier.
Zinkgrön

Bensvart

Grå

Vit
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Tak och balkonger
Tak - f1 , f2 och
25
Pulpettaken som lutar 25 grader är av viktig karaktär för området. Taken skall vara
i plåt med ett nervik om maximalt 600 mm på kanter, nerviket skall vara lika på
samtliga kanter. Avvattning sker på den lägre sidan med ett minimalt takutsprång
bara på den sidan. I bilderna illustreras hur avvattningen kan lösas snyggt, rektangulära hängrännor och stuprör är att föredra.
Taket kan färgas i en mörk kulör exempelvis RAL 7016. Oavsett val av kulör skall
alla detaljer som snörasskydd, tak säkerhet, luckor, huvar och andra installationer
på taket skall utföras i så lik kulör som taket som möjligt.
Ventilation skall om möjligt lösas utan stora huvar på taket. Mindre genomföringar som avluftning VA med mera skall placeras på ett organiserat och strukturerat sätt. Huvar skall vara i plåt och göras så små som möjligt. Stor runda plasthuvar
skall inte användas.

Elevation från lokalgata

Balkonger
Balkonger placeras på ett genomtänkt sätt som skapar en fin rytm i fasaden.
Undersidor av balkongplattor skall ha en relation till fasadmaterialen och kulören
på fasaden. Räcken skall ha en omsorgsfull detaljering och infästning. Material skall
vara genomtänkta och genomgående, ett mörkt räcke har också infästning i samma
kulör även bultar.
Övriga detaljer
I projekteringen skall synliga installationer av olika slag i fasaden undvikas så gått
det går. Alla detaljer som är synliga i fasader skall vara genomritade, ha en
medveten placering och en utformning som följer huset. Don och ventilationsgaller, skall ha en placering som känns logisk och inte störande, utformningen av
dem skall vara estetiskt tilltalande, inga synliga komponenter i plast skall användas.
Kulörer skall stämma överens med fasadens gestaltning. Plåtarbeten skall vara i
matchande kulörer, och hålas till ett minimum. Alla materialmöten och avslut skall
vara genomtänkta.

Exempel på väl utformat pulpettak med avvattning.

Exempel på väl utformade balkonger.

Planbestämmelser
f1
Taket ska utföras som pulpettak med lutning i pilens riktning. Pilen
pekar på byggnadens högsta del.
25
f2

Minsta tillåtna taklutning i grader.
Huvudbyggnader skall ha taktäckning av falsad plåt eller liknande material.

Balkonger får skjuta ut högst 2,2 meter från fasad. Balkong som kragar ut över kvartersgata
ska ha en fri höjd om minst 3,5 meter över underliggande mark. Balkonger får utgöra max en
tredjedel av fasadens längd.
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Möte med berg - n1
Mötet med Kråkberget blir väldigt viktigt för att få en harmonisk övergång
mellan naturen på berget och gårdarna på planområdet. Höjdskillnader tas
om hand med en terrassering mot garagebjälklaget.
Terrasseringen byggs upp med stödmurar. Utformningen av dessa skall vara
av hög kvalite, otan synliga fogar och harmonisera berget. Dessa fungerar
även som regnträdgårdar som fördröjer dagvatten.

Planbestämmelser
n1
Yta ska ansluta till marknivå på intilliggande korsmarkerat
område genom terrassering.
Snitt genom terrassering mot kråkberget.

Exempel på stödmur som harmoniserar med berget.

Snitt genom möte med Kråkberget.
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Gator
Körbara ytor på gårdsmark och parkeringsytor ska beläggas med genomsläppliga
material som möjliggör infiltration och fördröjning av dagvatten.
Den nya enkelriktade kvartersgatan ska utformas småskaligt, men ska uppfylla krav
för fordon för avfallshantering och räddningstjänst. Kantstensparkering planeras
längs gatan. Gatan ska kantas av trädplantering. Där kantstensparkering anläggs ska
träd planteras mellan parkeringsplatserna. Träd planteras, mm möjligt i förållande
till utrymme och p-norm, mellan var fjärde parkeringsplats längs gatan för att
gaturummet ska upplevas som grönt. Förutom att bidra med grönska till gaturummen ska träden planteras i skelettjord eller liknande som ger möjlighet till fördröjning av dagvatten från gatan.
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MÖJLIG PLANTERING

Exempel på genomsläppliga markbeläggningar.
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BRANDBILSUTSTÄLLNING
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Landskap och gårdar
Cykelparkeringar
Samtliga boende har tillgång till väderskyddade cykelparkeringar på gården, eller i
dess underliggande garage, vilka även bidrar till ett grönt helhetsintryck tack vare
sina växtklädda tak.
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Sociala ytor
De sociala ytorna utgör den givna mötesplatsen på gården med sina goda
sitt-, grill- och hängmöjligheter.
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Lek
Bostadsgårdens lekyta tillgodoser de yngre i kvarterets grundläggande lekbehov och
är intressant för flickor och pojkar i alla åldrar.
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Dagvatten
Gårdarna utformas med en serie öppna lösningar. Gårdarna har såväl upphöjda
som nedsänkta planteringsytor. De upphöjda tar primärt emot takvatten som renas
och fördröjs. Se Dagvattenutredning.
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Material
Gårdens material ska vara genomsläppliga för att underlätta infiltration och
fördröjning i överbyggnaden ovan bjälklaget. Gårdens gångar och cykelparkeringar
beläggs med stenmjöl. Marklägenheternas uteplatser har ett markmaterial av trä där
springor släpper igenom dagvatten. Under lekytor där fallskydd krävs finns
beläggning av strid sand. Under sociala ytor armeras gräsytan för att öka
slitagetåligheten.
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Exempel på gårdsutformning.
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Gångväg och trappa
äg
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Genom området går en gångstråk, som är allmän platsmark, från Skogsbovägen upp
mot Kråkberget. Höjdskillnaden mot Kråkberget tas upp med trappa.

en

Det skall vara en tydlig avgränsning mellan allmän platsmark och kvartersmark.
Detta skapas genom att använda markplattor och gräsarmering som kontrasterar
till kvartersmarkens häckar och gräsmatta.

armerat gräs
(fastighetsmark)

branduppställningsplats
5x12 m (delvis på
fastighetsmark)

platsbildning vid entré/ÖGS

armerat gräs,
bredd=0,5 m

fastighetsgräns

- En hög nivå gestaltningmässigt, så att gången upplevas
omhändertagen. Genom att 2 olika markplattor används och att
gångytan inramas av gräsarmering.

dagvattenplantering
beﬁntlig stig

dagvattenplantering,
bredd=1,5 m

möjlig förlängning
av trappväg/stig

granittrappa

gångväg, bredd=2,5 m
(betongmarksten)

armerat gräs

parkarmaturer
passager anpassas till
entréer/sittplatser

trappväg

- Dagvattenhantering. Dagvattenhateringen sker lokalt genom
infiltration i dagvattenplanteringen.

gångväg betongmarksten
stödmur

branduppställningsplats
5x12 m (delvis på
fastighetsmark)

beﬁntlig ek

detaljplanegräns

Plan, allmän gångväg
naturmark

handledare

beﬁntlig marklinje vid
föreslagen förlängning
av trappväg

stödmur mot naturmark

beﬁntlig marklinje vid
sektionsmarkering

beﬁntlig marklinje

tion D
ngtrappa och trappväg
1:200 (A3)

övergångsställe

detaljplanegräns

gräns för trappa i detaljplan

Sektion, trappa upp till Kråkberget

Trappväg anpassas till naturmarken

Dagvattenplantering, Norra Djurgårdsstaden

Dagvattenplantering med möjlighet till blomning

Armerat gräs av gjutjärn, GH Form

Materialmöten

Planteringar och armerat gräs längs gångväg,
Green alley, Detroit USA

Plan, trappa upp till Kråkberget
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Vy från Skogsbovägen.
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Vy från lokalgata söderut.
14/(20)

Elevationer
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Elevationer
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Fasader
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Fasader
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Fasader
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Fasader

A

D

B
E

C

20/(20)

