Väsby Entré/Stationsområdet

KVALITETSPROGRAM
Kontoret för samhällsbyggnad januari 2015
Godkänt av kommunstyrelsen 2015-03-02

Förord
Väsby Entré/Stationsområdet ska bli en av Väsbys stora samlingspunkter och vara
tillgängligt för alla. Här möts Väsbyborna, besökare och gäster. Resandet och kulturen
står i centrum och ska tillsammans med natur, kulturhistoria och samtida konstnärliga
uttryck göra stadsrummen rika på upplevelser.
Kvalitet handlar om att tillvarata, utveckla och skapa nya sociala, ekologiska, ekonomiska och fysiska värden. Kvalitetsnivån på de allmänna ytorna ska vara hög. Precis
som för den planerade bebyggelsen i Väsby Entré. Det är sampelet och mervärdena
som tillsammans skapar attraktionskraft.
En attraktiv kollektivtrafik bygger på god framkomlighet till stationen för alla trafikslag. Väsbybon ska kunna ta sig smidigt, tryggt och säkert till stationen och mellan
västra och östra sidan.
I Väsby Entré kommer det centrala stora torget ta plats, det som idag Väsby saknar.
De gröna inslagen av parker och i gaturummen skapar en kontrast till trafiken, en
växelverkan mellan rekreation och intensitet i Väsby Entré.
Vi bygger för aktivitet och möten, med Väsbyborna i huvudrollen.

Upplands Väsby i januari 2015
Mathias Bohman
Kommunstyrelsens ordförande
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Bakgrund

Syfte

Kvalitetsprogrammet tar sin utgångspunkt i Planprogram
för Väsby Entré/Stationsområdet (godkänt av kommun
styrelsen 2015-03-02). Planprogrammet anger att ett
kvalitetsprogram för allmänna ytor ska tas fram inför
detaljplaneskedet. Kontoret för samhällsbyggnad fick
den 15 oktober 2014 i uppdrag av projektets styrgrupp,
miljö- och planutskottet, att ta fram ett kvalitetsprogram.
Förberedande arbete har genomförts i under sommaren
och hösten 2014.

Ett kvalitetsprogram syftar till att:
• Säkerställa en hög kvalitet på de allmänna ytorna inom
programområdet.

Förslag till planprogram för Väsby Entré/Stationsområdet
har varit på programsamråd mellan den 10 februari till
och med den 5 maj. Synpunkterna som inkommit under
programsamrådet har sammanfattats i en samrådsredo
görelse (godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-02) där
kommunens ställningstagande till synpunkterna redovi
sas. Flertalet synpunkter har berört frågor som beskrivs
i kvalitetsprogrammet och dessa har därför använts som
underlag i arbetet med kvalitetsprogrammet.

Dokumentet ska:
• Beskriva förutsättningarna för att åstadkomma hög
kvalitet.
• Tydligt kommunicera kvalitetsnivån för byggintressen
ter, medborgare och andra aktörer inför den fortsatta
planprocessen.

Referenssystem: SWEREF99 1800 / RH2000
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Tema: Karta
Nivåer: Kommunkarta svartvit
Skala: 1:200000
Datum: 2014-09-15 11:03
Användare: LIGA71
5 km
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Avgränsning
Kvalitetsprogrammet behandlar huvudsakligen de allmän
na ytorna, det vill säga de allmänt tillgängliga stadsrum
men. Med allmänna ytor menas mark som kommunen är
huvudman för. I detaljplan benämns denna som allmän
platsmark.
Hur stadsrummet upplevs beror både på hur de allmänna
ytorna är utformade, hur den angränsade kvartersmar
ken utformas och själva gränsen mellan dessa. För att
åstadkomma stadsrum med hög kvalitet krävs ett samspel
mellan allmänna ytor och kvartersmark.
I avsnittet Fokusområden beskrivs hur utformningen av
kvartersmarken kan bidra till att dessa sex fokusområden
för stadsrummen uppfylls. I avsnittet Stadsrum applice
ras fokusområdena konkret på specifika platser och där
beskrivs förhållandet till angränsande kvartersmark.

Dokument

STADSRUM

IDENTITET

Samhällsbyggnadsprocessen
Arbetet med att genomföra projektet Väsby Entré/
Stationsområdet kommer att ske etappvis och under
en 10-årsperiod. Kvalitetsprogrammet ska vara ett stöd
genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från projektidéförstudie-planarbete-genomförande till drift- och under
hållsfasen.
Området kommer att bli föremål för ett antal detaljplaner
och planarbetet kommer att ske både i olika etapper och
parallellt. Kvalitetsprogrammet ska vara ett stöd i sam
ordningen mellan dessa och säkerställa att en hög kvalitet
uppnås inom allmän platsmark för samtliga detaljplaner.
Detaljplanen föregås normalt sett av en förstudie.
Kvalitetsprogrammet ska utgöra underlag för kommande
avtalsförhandlingar. Kvalitetsprogrammet ska refereras
till och bifogas i avtal som tecknas mellan kommunen
och byggintressenter. Det gäller upprättande av ramavtal
i samband med förstudie och markanvisningsavtal i sam
band med detaljplan.

Kvalitetsprogrammet för allmänna ytor är en fördjupning
av utvalda delar av planprogrammet. Precis som planpro
grammet är kvalitetsprogrammet inte rättsligt bindande
utan ett politiskt ställningstagande. Detta dokument ska
komplettera andra program som ska tas fram inom Väsby
Entré/Stationsområdet.

I markanvisnings-, projekt och arkitekttävlingar ska kvali
tetsprogrammet utgöra underlag i arbetet med att utforma
tävlingsprogram samt bedömningskriterier.

Kvalitetsprogrammet ska utgöra underlag för innehållet
i ett kvalitetsprogram för kvartermark (västra sidan) som
ska tas fram.

Kvalitetsprogrammet anger inriktningar som de olika
faserna projektidé-förstudie-planarbete-genomförande ska
följa, förhålla sig till och fördjupa. Avsteg från kvalitets
programmet är tillåtna vid fördjupat arbete, förutsatt att
det inte sänker kvaliteten eller frångår den övergripande
principiella strukturen för hela programområdet.

Ett särskilt program för resefunktionerna ska tas fram i
samråd med SLL Trafikförvaltningen och Trafikverket. I
programmet för resefunktionerna kommer gränssnitten
för resefunktionerna att förtydligas. Flera stadsrum ingår
både i kvalitetsprogrammet för allmänna ytor och det sär
skilda programmet för resefunktioner, exempelvis broarna
som är kommunikationsytor. Där de två programmen
skiljer sig åt ska programmet för resefunktionerna vara
styrande.
Planprogrammet och kvalitetsprogrammet för allmänna
ytor utgår från kommunens stadsmässighetspolicy
(”Stadsmässighet- definition för Upplands Väsby kom
mun”, godkänd av kommunfullmäktige 2013-06-17).

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET

Kvalitetsprogrammet ska ingå i de förstudier som tas fram
samt ingå i planhandlingarna för respektive detaljplan.

Kvalitetsprogrammet ska vara ett styrande dokument
för planering, projektering och anläggande av allmän
platsmark efter lagakraft-vunnen detaljplan. På så sätt
säkerställs kvaliteten på allmän platsmark.
Kvalitetsprogrammet ska vara ett stöd för kommande
drift- och underhållsarbete. Området kommer att ingå i
kommunens övergripande drift- och underhållsplan som
kommer att vara styrande.
Kvalitetsprogrammet ska vara utgångspunkt för arbetet
med fortsatta medborgardialoger.
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Kvalitetsbegreppet
Kvalitetsbegreppet är mångfacetterat. I kvalitetsprogram
met beskrivs kvalitet som en synonym till värden. Värden
inom programområdet kräver kvalitet.
Kvalitet handlar om att tillvarata och utveckla befintliga
och skapa nya sociala, ekologiska, ekonomiska och fysiska
värden.

Figuren har tagits fram för kvalitetsprogrammet och
baseras på den så kallade värderosen (framtaget av Ekolo
gigruppen AB). Värderosen är ett verktyg för att belysa de
olika hållbarhetsperspektiven.
Kvalitetsprogrammet beskriver kvalitet för brukaren,
för miljön och för de som äger, genomför, förvaltar och
underhåller området.

EKONOMISK HÅLLBARHET
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Stadsmässighet
Ett bra samspel mellan en rad kvaliteter krävs för att
åstadkomma en attraktiv, funktionell och hållbar stad.
En attraktiv stadsmiljö är synonymt med ett befolkat
stadsrum som är enkelt att orientera sig i, tryggt att vistas
i, enkelt att röra sig i och som är rik på upplevelser.
Att bygga stad handlar om att skapa förutsättningar för
ett levande gaturum. Bebyggelsens innehåll och utform
ning utgör en avgörande faktor i arbetet med att uppnå en
attraktiv stad.
Ett stadsmässigt gatunät är ett finmaskigt nät utan änd
punkter som syftar till att sprida trafikflöden, ge korta
avstånd och fler valmöjligheter och skapa korsnings
punkter (noder). Förutsättningar för händelser – som
handel, platser, viktiga funktioner uppstår vid noderna.
Parker, torg och andra platsbildningar behövs med jämna
mellanrum. Det ska vara nära till båda oavsett var i staden
man bor eller befinner sig. Gatunätet ska knytas ihop med
övriga stadsdelar för att öka tillgängligheten och rörelsen
mellan olika stadsdelar.
Kommunen har tagit fram en policy för begreppet stads
mässighet, som syftar till att ge en bild av kommunens
syn på stadsbyggande.1 Policyn utgör ett styrdokument
för planering. Följande grundläggande principer tas upp i
definitionen av en stad:

1

Stadsmässighet – definition för Upplands Väsby kommun, 2013

• Befolkade och tilltalande stadsrum – gator och torg,
som är stadens mötesplatser, och parker, som är stadens
lungor och rekreationsrum.
• Gränsen mellan vad som är allmänt tillgängligt (gata,
park, torg) och vad som är privat (kvarterets innergård,
tomtmark) är tydligt gestaltad och naturligt begriplig.
• Staden är orienterbar, som besökare förstår jag natur
ligt hur jag finner de största stråken och de viktigaste
platserna.
• Staden är öppen och trygg, inbjuder till kontakt och
dialog och ger en känsla av trygghet.
• Variation och mångfald i bebyggelsen, både innehålls
mässigt och utformningsmässigt.
• Bottenvåningar i form av verksamheter bidrar till ett
levande gaturum.
• Bostads- och verksamhetsentréer vända mot stadsrum
met.
• Kvartersutformning som syftar till att uppnå en fin
maskig gatunätstruktur.
• Bebyggelse som utgår från stads- och gaturummets
proportioner och skala.
• Behovet av ”ögon ” i form av bostäder som bidrar till en
trygg stadsmiljö.

Illustration som visar hur gatuplansverksamheter (blått) direkt interagerar med gående på trottoaren samt hur bostäder (gult) bidrar med
passiv övervakning genom visuell kontakt med gatan. Illustrationen kommer från ”Stadsmässighet – definition för Upplands Väsby kommun”.

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET
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Planprogram – Mål och Vision
Mål
Det övergripande målet: Skapa en ny stadsdel och
utveckla stationsområdet till en av kommunens bärande
centrumpunkter genom att forma:
• En kapacitetsstark och komplett
kommunikationsnod med egen identitet

Väsby station med 15 000 dagligen av- och påstigande
tågpassagerare och 9 000 busspassagerare ska stärkas som
regional och lokal bytespunkt. Stationen ska utformas
för en framtida utökad kollektivtrafik med nya tåg och
bussförbindelser med möjlighet för såväl pendel- som
regionaltåg att angöra Väsby. Stationen ska vara en säker,
trygg och effektiv bytespunkt som är attraktiv för resenä
ren, en station med mervärde. Väsby Entré ska vara en av
kommunens portar och tydligt visa Väsbys identitet och
kvalitet.
• En tät och funktionsblandad stad
med utvecklade stråk

Väsby Entré ska utvecklas till en tät och funktionsblan
dad stadsdel med god arkitektur som binder samman
Runby med centrala Väsby. Området ska innehålla en hög
andel bostäder samt lokaler för kontor, handel och andra
verksamheter. Väsby Entré ska vara en stark mötesplats
för såväl invånare som besökare. Väsby Entré ska präglas
av god stadsmiljö som bygger på idén att stadslivet sker i
det offentliga rummet
– gator, torg, och parker – med medvetet utformade och
kontinuerligt sammanhängande utblickar och stråk. Kom
mersiella lokaler tillsammans med resefunktioner, kultur,
skola, bostäder med mera ska bidra till att göra stadsmil
jön levande, intressant och rik på upplevelser. Tillgänglig
het till och i Väsby Entré ska vara god med goda förbin
delser för gående, cykel, kollektivtrafik och bil. Tydliga
och gena gång- och cykelstråk till och från stationen samt
över järnvägen ska knyta ihop den västra sidan med den
östra. Passagerna över järnvägen ska göras attraktiva och
reducera järnvägens barriäreffekt. Rekreationsstråken/upp
levelsestråken som löper på båda sidor om järnvägen ska
integreras i den nya stadsstrukturen.

ska ge förutsättningar för flexibla stads- och bebyggelse
strukturer som tål att förändras och utvecklas på längre
sikt. Väsby Entré ska ha en hög ambition vad gäller
hållbar stadsutveckling bland annat genom att formas som
en klimatanpassad stadsdel där grön- och blåstruktur tas
tillvara och utvecklas och där en miljövänlig byggnads
standard förordas. Väsby Entré ska vara ekonomiskt
realistiskt för såväl offentliga som privata intressen.

Vision 2040
Väsby Entré är och ska även i framtiden vara navet i Upp
lands Väsby kommun. Väsby Entré blir en ny stadsdel i
Väsby och blir ännu mer än idag ett centrum för resande,
kunskap, kultur och näringsliv i den moderna småstaden.
Den självklara mötesplatsen för väsbyborna, regionala
besökare och internationella gäster och en språngbräda
till lokala, regionala och internationella in- och utblickar.
Väsby station nyttjas redan idag av 24 000 tåg- och
bussresenärer dagligen. Antalet resenärer kommer att öka
kraftigt med ökat antal boende och arbetande i kom
munen och en s uccessiv övergång från bil till kollektiva
färdmedel.
Väsby ska fortsätta utvecklas som en plats med hjärta. En
trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i med
en mångfald av folkliv, företag, välfärds- och kommersi
ell service samt verksamheter inom kunskap, kultur och
fritid. I Väsby Entré kommer det att finnas värdefulla
gröna och blå kvaliteter med fornlämningar, Väsbyån,
järnvägsparken och härlig natur. Arbetet med att förnya
stationsområdet påbörjades i denna omgång på 1990-ta
let. Det senaste tillskottet, Messingenhuset, gav platsen en
ny upplevelse. Framtidens Väsby Entré skapar nu nya och
förstärker befintliga värden.
Vår vision är att Väsby Entré ska utvecklas som en plats
där färgstarka människor möts och som gör avtryck på
den som passerar, besöker, arbetar eller bor i Väsby.
Väsby vågar och gör.

• En stadsdel som bidrar t ill en hållbar utveckling

Väsby Entré ska bidra till en hållbar regional och lokal
utveckling, socialt, ekologiskt, fysisk och ekonomiskt,
genom en tät och funktionsblandad stadsdel i kollek
tivtrafiknära läge. Utifrån de förutsättningar som platsen
medför, t.ex. den livgivande men också störande Ostkust
banan, skapa en bra stads- och boendemiljö. Väsby Entré
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Följande virtuella visionssamtal är inspirerat av de medborgar
dialoger i olika former som hållits mellan 2010 och 2012.

...som studenter valde jag och min ﬂickvän
Väsby eftersom det fanns bra möjligheter
att få studentlägenheter vid stationen.
Väsby ligger mittemellan KTH och Uppsala
universitet vilket gör att vi kan studera på
olika ställen men ändå bo tillsammans.

...jag jobbar i den höga byggnaden på
Runbysidan. Jag bor i grannkommunen
men brukar passa på att handla mat och
gå förbi biblioteket i Messingen och låna
några böcker innan jag tar bussen hem.
Mycket smidigare än att åka hem och
ta bilen till aﬀären.

...jag bor i övre Runby och numera
tar jag cykeln till stationen. Att slippa
den där eländiga backen på vägen hem
när benen är trötta är skönt.

...jag brukar träﬀa mina kompisar vid
caféet i parken. På somrarna brukar
vi hänga på uteserveringen ända tills
det stänger. Det ﬁnns alltid någon bekant
som man får syn på som kommer från
tåget så det blir alltid lite spontanhäng.

...jag gillar att ha utsikt över vad som
händer i stan. Alla människor, tåg och
bilar som passerar. Det blir lättare att
kila ner spontant som 70+ och säga hej.
Dessutom slipper jag sköta ogräset i
trädgården.

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET

...jag spelar handboll i Messingen tre
dagar i veckan. Jag tränar på ganska
sena tider och då vill man bara ta sig
hem snabbt och duscha. På vintern är
det skönt att kunna stå inne i vänthallen
och slippa frysa när bussen är sen.

...vi pluggar på gymnasiet i Messingen.
På luncherna och håltimmarna brukar
vi kolla läget på stan och ta det lugnt i
parken.

…vi bestämde oss för att byta villan
i Bollstanäs mot lägenhet vid stationen.
Med tonårsbarn vars kompisar bor runt
om i länet, kändes det bättre att bo nära
pendeln och bussarna. Nu kommer jag
även iväg på ﬂer träﬀar med barndomsvännerna i Uppsala.

...vår förening brukar anordna
aktiviteter på torget tillsammans med andra
Väsbyföreningar. Det är många som passerar
och därför är det perfekt att stå här i
blickfånget.

...jag brukar promenera hela Runby
runt, en eller två dagar i veckan.
Det är skönt med variationen av skog
och stad, aktivitet och lugn. På vintern
gillar jag att gå där det är mer upplyst
och på sommaren brukar jag strosa mer
i grönområdena.

...eftersom jag reser mycket i mitt
arbete så känns Väsby rätt, på ett
bra och nära avstånd till ﬂygplatsen.
Att slippa en extra restid mellan ﬂygplatsen och hemmet betyder mycket,
mer kvalitetstid med barnen.
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Markanvändningskarta från Planprogram för
Väsby Entré/Stationsområdet
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Bilaga till markanvändningskarta från Planprogram
för Väsby Entré/Stationsområdet
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FOKUSOMRÅDEN
I Väsby Entré ska en attraktiv stadsmiljö med människan i fokus skapas. Sex
fokusområden har identifierats, aktivitet, trygghet, tydlighet, tillgänglighet, komfort
och identitet. De ska vara vägledande för gestaltningen av den nya stadsdelen och
utvecklingen av stationsområdet.Tyngdpunkten på de olika fokusområdena varierar
från plats till plats, men trygghet och tillgänglighet är alltid centralt. För en väl
fungerande plats bör alla sex områden uppmärksammas.

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET
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Aktivitet

Mötande rörelser

Tät och funktionsblandad

En levande stadsmiljö bygger på mänsklig aktivitet i
stadsrummen. Aktiviteterna kan delas in i tre olika typer;
nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter. Utformningen
av stadsrummen har stor påverkan på de valfria och
sociala aktiviteterna.

Rekreation

Idag finns ett fåtal målpunkter och aktivitetsskapande
platser i programområdet men det är oftast bara ett om
råde att passera. Planprogrammet har möjliggjort för en
livfull stadsmiljö med aktivitetsskapande platsbildningar
och funktionsblandad bebyggelse.

Hur skapas förutsättning för aktivitet genom utformning av stadsrummen?

Exempel på hur utformning av kvartersmark kan
bidra till aktivitet?

Platser som uppmuntrar till vistelse skapas genom:
• att utforma platsbildningar/målpunkter.
• strategiskt placerade sittytor som bänkar och infor
mella sittplatser.
• multifunktionella möbler.
• att främja socialt samspel
• att skapa möjlighet för lek.
• att locka olika åldersgrupper.
• utrymme för aktiviteter som evenemang, handel/
marknader, utställningar.
• utrymme för aktiviteter under dag- och kvällstid
året om.
• täta upplevelser i gatumiljön.

Genom:
• transparens i fasadens bottenvåning.
• verksamheter i gatuplan och entréer mot gatan.
• platser på kvartersmark som är allmännt tillgängliga,
exempelvis trappor till bostadsgårdar från gatan som
blir allmänna vistelseytor.

Rörelser som bidrar till aktivitet skapas genom:
• stråk av varierade karaktärer och upplevelser.
• goda förutsättningar att ta sig fram.
• korsande rörelser som ger upphov till möten.
• att skapa och koppla samman målpunkter inom
området.

18
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Trygghet
i
TAXI

Inga baksidor

Bemannat

Trygghet är en känsla av välbefinnande. Att förstå sin
miljö och känna sig välkommen är viktigt för tryggheten.
Hur människor upplever trygghet är olika men grund
principen är att känslan av trygghet skapas genom närvaro
av människor.
Området är idag starkt förknippat med pendling

Befolkat

och är inte besökt i någon större utsträckning av andra
anledningar. Trygghetsfrågan har i programområdet
varit en viktig aspekt. Tillsammans med bostäder, lokaler
för kontor och handel samt övriga verksamheter ska de
blandade funktionerna bidra med att skapa en trygg plats
under dygnets alla timmar.

Hur skapas förutsättning för upplevd trygghet
genom utformning av stadsrummen?

Exempel på hur utformning av kvartersmark kan
bidra till upplevd trygghet?

Genom:
• multifunktionella platser som attraherar många
olika målgrupper.
• utrymme för aktiviteter under dag- och kvällstid
och året om.
• att skapa naturlig genomströmning av människor.
• omhändertagna allmänna platser.
• överblickbara stadsrum, inga dolda utrymmen.
• väl planerad belysning.
• säkra trafikmiljöer med tydlig utformning.
• placering av taxizoner med god överblick av stads
rummet.

Genom:
• bebyggelse utan baksidor eller skymda utrymmen.
• bostäder som har god utblick över vad som sker i
stadsrummen.
• transparens i fasadens bottenvåning.
• verksamheter i gatuplan och entréer mot gatan.

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET
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Tydlighet

Tydligt allmänna stråk genom kvartersmark

Tydliga gränser

Tydlig gatuhierarki och
sammankopplande stråk

Tydlighet i utformningen av stadens allmänna rum
skapar förståelse för omgivningen. Genom tydlighet
förhindras osäkerhet och trygghet skapas. Det bidrar till
orienterbarhet och ökar omsorgen genom att tydliggöra
skötselansvaret.

20

Hur skapas tydlighet i området genom utformning
av stadsrummen?

Exempel på hur utformning av kvartersmark kan
bidra till att öka tydligheten?

Genom:
• orienterbara gatunät
• sammankopplade stråk som skapar logik i rörelse
mönstret.
• en gatuhierarki där man enkelt utskiljer huvudstråk
och sekundära stråk.
• att allmänna stråk som genomsilar kvartersmark får
en sådan karaktär.
• visuell ledning genom exempelvis landmärken eller
effektbelysning.
• ett väl utformat stadsrum som tydliggör att flera
olika trafikslag samsas på en gemensam yta.
• väl definierade gränser mellan allmänt och privat.
• att de juridiska gränserna mellan kvartersmark och
allmän platsmark är synliga genom den fysiska
utformningen.
• skyltning som är ett effektivt kommunikationsme
del utöver den fysiska utformningen som beskrivs
ovan.

Genom:
• tydligt utformad gräns av kvartersmark till allmän
platsmark så att osäkerhet inte uppstår. Bebyggelse,
staket, vegetation är exempel på sådana gränser.
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Tillgänglighet

café
Trygg miljö

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet bidrar till en attraktiv miljö vilket
handlar om att alla ska kunna röra sig fritt i staden.
Tillgänglighet inrymmer såväl upplevd som fysisk
tillgänglighet. Det allmänna rummets utformning avgör
hur god den fysiska och den upplevda tillgängligheten
är. För upplevd tillgänglighet är trygghet en viktig
aspekt, känner man sig inte trygg finns risken att platser

Högkvalitativa gång- och cykelstråk

undviks. Fysisk tillgänglighet handlar om hur väl
framkomligheten är.
Området har en naturlig nivåskillnad mellan den östra
och västra sidan av järnvägen. I planprogrammet beskrivs
hur rörelsen underlättas och minskar barriäreffekten
mellan den östra och västra sidan genom bland annat en
ny bro över järnvägen.

Hur skapas tillgänglighet genom utformning av
stadsrummen?

Exempel på hur utformning av kvartersmark kan
bidra till att öka tydligheten?

Genom:
• att stråk knyts ihop inom området och med omgiv
ningen.
• framkomlighet i stadsrummen med tydliga och
högkvalitativa gång- och cykelstråk.
• utformning som främjar framkomlighet exempelvis
tillgänglig markbeläggning.
• plana ytor, när nivåskillnader inte kan undvikas
utjämnas de med trappa eller ramp.
• att nivåskillnaden mellan den västra och östra sidan
jämnas ut med trappor, ramper, vilplan, sittytor.
• att lutningar större än önskvärd största lutning
enligt Vägar och gators utformning (VGU) till
gänglighetsanpassas för de olika trafikslagen med
exempelvis vilplan, sittytor, lastzoner eller uppställ
ningsplatser för uttryckningsfordon.
• ledstråk utan glapp vid öppna platser såsom exem
pelvis torg samt ledstråk i gaturum.
• kontraster och markeringar.
• framkomlighet för alla trafikslag.
• att forma en trygg miljö.

Genom:
• att ledstråk i gaturum skapas med naturliga ledytor
som exempelvis fasader, staket och vegetation samt
genom utformningen av gränsen mellan kvarters
mark och allmän platsmark.
• att allmänna stråk som genomsilar kvartersmark.

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET
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Komfort

Bra mikroklimat

För att skapa en behaglig stadsmiljö behöver flera kompo
nenter uppmärksammas. Komfort handlar om att forma
miljön så att den blir trivsam genom att skapa platser i
mänsklig skala och platser designade för ett gott mikro
klimat. Det handlar även om att forma en stadsmiljö med
god luftkvalitet och en attraktiv ljudmiljö.
Idag är hela området påverkat av buller från olika typer

22

Mänsklig skala

Behaglig ljudmiljö

av trafik. Den rekreativa strukturen behöver stärkas.
Planprogrammet möjliggör för en bättre miljö genom
högkvalitativa grönområden, medveten bebyggelseut
formning som främjar god luftkvalitet, utsikt, solljusinfall
och tillvaratagande av natur och kulturtillgångar och
avskärmning mot buller.

Hur skapas förutsättning för komfort genom utformning av stadsrummen?

Exempel på hur utformning av kvartersmark kan
bidra till att öka komforten?

Genom:
• platser i soliga lägen.
• träd som skuggar.
• väderskydd i form av tak.
• lä på vindutsatta platser.
• robusta och bekväma material.
• grönska i stadsrummen.
• tillämpa åtgärder som bidrar till att skapa bra luft
kvalitet.
• utformning av gaturum som sänker hastigheterna
och dämpar ljudet från trafiken.
• markbeläggning på körytor som inte ger upphov till
buller.
• väggar och multifunktionella möbler som absorbe
rar buller och dämpar ljudnivån.
• naturljud som maskerar trafikbruset.

Genom:
• fasad som skyddar för väder och vind, exempelvis
entrénischer, arkader och skurna kvartershörn.
• indragna fasader som ger upphov till mindre plats
bildningar.

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET

INLEDNING

FOKUSOMRÅDEN

FYSISK STRUKTUR

STADSRUM

IDENTITET

Identitet
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Effekt belysning

Kulturhistoria

För en stad är det viktigt med en stark identitet, det får
människor att identifiera sig med sin omgivning. En stad
är en allmän plats som är öppen för alla vilket också är
grundstenen i demokrati. Därför är medskapande viktigt
för att forma identitet i stadsdelen. Det handlar om fysisk
utformning genom sociala processer.
Stationsområdet har under de senaste tusen åren

a

ia

Sociala processer

utvecklats och är en historisk betydelsefull plats i Väsbys
historia. Här finns spår från epoker som det fornhistoriska
landskapet, bylandskapet, stationssamhället och industri
orten samt förortssamhället. Planprogrammet slår fast att
platsens historia ska tillvaratas och lyftas fram på olika
sätt.

Hur skapas förutsättningar för identitet i området
genom utformning av stadsrum?

Exempel på hur utformning av kvartersmark kan
bidra till att stärka identiteten?

Genom:
• arkitektoniska uttryck.
• konstnärlig utsmyckning
• kontraster och dynamik.
• effektbelysning av träd, konst, byggnader mm.
• att förstärka platsers egna förutsättningar och egen
skaper.
• att brukarna deltar aktivt i processen om utform
ningen.
• att lyfta fram kulturhistoria som möter den framtida
utformningen.
• temporära installationer.
• temporära aktiviteter.

Genom:
• att bebyggelsens uttryck reflekterar tankarna kring
identitet där kulturhistoria möter framtid.
• arkitektoniska uttryck.
• konstnärlig utsmyckning.
• kontraster och dynamik.
• att förstärka platsers egna förutsättningar och egen
skaper.
• temporära installationer.
• temporära aktiviteter.
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FYSISK STRUKTUR
Väsby Entré ska bli en klimatanpassad stadsdel där grön- och blåstruktur tas tillvara
och utvecklas. Det ska finnas goda förbindelser för gående, cykel, kollektivtrafik och
bil. Väsby Entré ska präglas av god stadsmiljö med attraktivt stadsliv. I det här avsnittet
beskrivs kvalitet för:
•
•
•
•
•

Grönstruktur
Blåstruktur
Trafikstruktur
Markbeläggning
Möblering och Belysning
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Grönstruktur
”Naturparken” (sidan 74)
•
Ca 3 ha
•
Bostadsnära park
•
Naturpark
•
Artrikedom
•
Tallskog med inslag av alm och lönn
•
Inslag av lekfulla element
•
Del i ett upplevelsestråk
•
Ladbrostenen

CEN

TRA

Messingen
Runby
torg

ROVÄ
GEN

INDU

STRIV
ÄGEN

OP

TIM

”Åparken” (sidan 68)
•
Ca 2 ha
•
Urbant parkstråk kombinerat med blå/
grönt parkstråk
•
Vattenkontakt
•
Aktiviteter
•
Kulturhistoriska byggnader
•
Del i ett upplevelsestråk

LADB

Torg med trädplanteringar
(sidan 64 respektive 66)
Upplevelsestråk (sidan 76)

Ekologisk koppling
Länk mellan det norra och södra
naturområdet med träd, buskar, örter
och ängsvegetation (sidan 78)
Ladbrostenen (nuvarande läge)

MÄLAR
VÄGEN

Jätteträd

Fullvuxen storlek av träden utmed stadsdelens gator
Antal prickar i bredd = antal trädrader
Större 12–15/15–20 meter

100 m

n

Avgränsning programområde
Befintliga byggnader
Planerad bebyggelse

Mellan 9–12/12–15 meter

Yta för funktionsblandad bebyggelse
Broar

Mindre 5–7/9–12 meter
Trädplanterade gator samt perenn- och buskplanteringar

Vägkopplingar
Kulturhistoriska byggnader
Spårområde
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”Terrängparken” (sidan 72)
•
Ca 2 ha
•
Bostadsnära park
•
Naturpark kombinerat med anlagd park
•
Ädellövskog med jätteträd
•
Sammanhängande gravfält
•
Villaträdgård med fruktträd integrerad i
parkmiljön
•
Öppen dagvattenhantering
•
Aktiviteter
•
Del i ett upplevelsestråk
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Miljö- och ekosystemtjänster

Grönstrukturen är betydelsefull ur ett ekologiskt perspek
tiv och för att frambringa miljö- och ekosystemtjänster.
Den har stor betydelse för människors hälsa och väl
mående. I programområdet är det därför viktigt att arbeta
med mångfunktionella ytor som både kan omhänderta
dagvatten, rena luft, sänka temperaturen, bidra till
rekreation och bevarandet av biologisk mångfald.
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IDENTITET

20 Större

10

Gaturummen

Grönstrukturen i stadsdelens gaturum bidrar till att
skapa en attraktiv stadsmiljö. Gatuträd med sekvenser av
undervegetation bidrar till att ekologiskt koppla samman
den bebyggda marken med naturområdena. En väl
planerad grönstruktur i stadsdelen bidrar med miljö- och
ekosystemtjänster och blir en förlängning av närnaturens
ekologiska system som främjar för pollinatörer och
underlättar fröspridning. Trädplanteringar bidrar till ett
behagligt lokalklimat och fyller en viktig funktion som
luftrenare och dämpar till viss del buller. Träden spelar
en viktig roll för att forma intressanta stadsrum och kan
användas som stadsbyggnadselement. Olika arter, storle
kar och placeringar av träd skapar karaktärsrika gatumil
jöer och förtydligar stadens struktur.
Större 12–15/15–20 meter

För att rena luft, dämpa buller och ge stadsdelen en
inramning placeras större träd närmast spårområdet och
en något mindre trädstorlek på motstående sida som tar
ner skalan mot bebyggelsen.

(m)

spårområde

20 Mellan

10

Mellan 9–12/12–15 meter

I stadskvarteren används mellanstora träd. Det bidrar
med att signalera småskalighet vilket hjälper till att sänka
hastigheterna. Genom att variera arter och placeringar
skapas rumslighet och identitet. I de fall där träd placeras
nära fasad bör smalkroniga träd väljas. Det är även möjligt
att annonsera entréerna till stadsdelen genom exempelvis
pelarformiga träd vilka fungerar som utropstecken.

(m)

20 Mindre

Mindre 5–7/9–12 meter

Genom att välja mindre trädstorlekar längs lokalgatorna
samt variera avstånden skapas omväxling i rytm och
rumslighet och flöden bromsas upp vilket genererar i lägre
hastigheter. Placeringen och trädens karaktär ska förmedla
en intim känsla och ge varje gata en egen identitet.

10

(m)
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Artvariation

Ett varierat trädbestånd ger karaktärsfulla gatumiljöer, är
identitetsskapande och ger ökade upplevelsevärden.
Genom att värna redan uppvuxna träd skapas en upp
levelserik och dynamisk grönstruktur. Till följd kan en
åldersvariation i trädsammansättningen skapas och en
högre grad av naturvärden uppnås. Ett varierat trädval vid
planeringen av gatumiljöerna skapar en mångfald av arter
vilket gör trädbeståndet mindre sårbart för sjukdomar.
Det är dock viktigt att välja träd som tål stadsmiljö. Om
val finns ska e-märkta träd väljas i första hand. E-planta
är ett kvalitetsmärke som säkrar att träd av en viss sort
eller art alltid har samma ursprung och egenskap, är friskt
och passar för det svenska klimatet. Trädplanteringar kan
också reducera partikelhalterna. Egenskaper att beakta är
kronans densitet, kronutbredning och bladens yta, där
partikeldepositionen är effektivare om bladen/barren har
fina hår eller är räfflade. Här har också trädplanteringens
utformning och omfattning betydelse. Viktigt att upp
märksamma är också att olika trädarter har olika betydelse
för alstring av pollenallergen som kan påverka hälsotill
ståndet negativt bland befolkningen.
Trädexempel

Nedan följer exempel på träd som kan användas utmed
gator eller torg i Väsby Entré. Samtliga träd tål stads
miljö och klarar växtzon 3 eller 4. Stor vikt har lagts vid
årstidsvariation och varierade storlekar för att bidra med
upplevelsevärden och funktioner till stadsdelen.

5–7 m
Prunus accolade – knap hill körsörsbär
Trattformad krona med sirligt lätt hängande grenverk. Rosa
blommar tidig vår. Bladen är först bronsröda, sen gröna för att
till hösten övergå i gul/röda färger. Placeras i soligt läge.
Prunus x yedoensis – tokyokörsbär
Bredkronigt träd med öppet, platt krontak. Vit/rosa doftande
blommor tidig vår. Höstfärgerna är gul/röda. Placeras i sol till
halvskugga.
9–12 m
Fraxinus ornus – manna ask
Trädets krona är oval och barken är grå och slät. Blommar i
juni med doftande plymer av vita blommor. Bladen har då
hunnit slå ut och bildar bakgrund till de många blomklasarna.
De mörkgröna bladen övergår på hösten till höstfärger i
nyanser från gult till purpur. Placeras soligt.
Magnolia 'Galaxy' – rosenmagnolia
Trädet har ett pyramidalt växtsätt med många tunna, långa
uppåtriktade grenar. Stora rosa blommar i maj, knopparna är
djupt mörkrosa och som utslagna blommor övergår färgen i
ljusrosa. Placeras i sol till halvskugga.
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Carpinus betulus 'Frans Fontaine' – smalkronig avenbok
En smal konisk formad krona som lämpar sig väl till platser
med ont om utrymme, vind- och skuggtålig. Gröna blommor i
april och blir gult höstfärgad.
Gleditsia triacanthos 'Inermis' – korstörne
Ett snabbväxande träd med doftande gröna vårblommor med
ett glest, gracilt och något pyramidalt växtsätt. Bladen är
ormbunkslika, klargröna och sammansatta med många små
delblad, med sin öppna siluett silar ljuset genom bladverket.
Placeras soligt.
12–15 m
Acer saccharinum- silverlönn
Storvuxet träd med mjukt svepande grenverk. Bladen är djupt
flikade och ljust gröna på ovansidan, medan undersidan är
tydligt vitsilvrig det ger liv åt trädet när grenarna vajar i vinden.
Får nyanserade höstfärger i gula, orangea och röda toner.
Placeras i sol till halvskugga.
Quercus palustris – kärrek
Kärreken har ett pyramidalt växtsätt med rak stam och
horisontella, något nedåthängade grenar. Höstfärgen går
i starkt rödvioletta toner och vintertid syns det speciella
grenverket. Trädet gör sig väl där det finns plats att breda ut
grenarna. Placeras i soligt till halvskuggigt läge.
Betula utilis var. jacquemontii 'Doorenbos' – himalayabjörk
Himalajabjörken har en ljus stambark som kontrasterar mot
det mörkt gröna bladverket. Bladen sitter kvar relativt länge
på hösten innan de faller i en klargul färg. På vintern lyser
himalajabjörken med sina ljusa stammar och grenverk. Placeras
i soligt läge.
15–20 m
Corylus colurna – turkhassel
Turkhasseln har ett pyramidalt växtsätt med en rak
genomgående stam vars brungråa bark flagnar på ett dekorativt
sätt. Den får ätliga hasselnötter i stora knippen med flikiga
svepeblad. Trädet bör placeras med plats att breda ut sig.
Karaktärsfull vintersiluett. Trivs i sol till halvskugga.
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' – flikbladig silverlönn
Trädet har ett överhängande växtsätt med långa grendraperier
som hänger ner i kronans yttre del. Bladen på sorten är
utpräglat djupflikiga med en ljus undersida, det ger ett
karaktärsfullt uttryck både när man ser bladens silhuetter mot
himlen och när bladen sedan faller gula till marken. Trivs i sol
till halvskugga.
15–30 m
Pinus sylvestris – tall
En inhemsk tallart. Högt träd med rak stam. Kronan hos yngre
träd är konformad och hos äldre träd mera tillplattad. Barken
är först blekgrå med flagande åsar, fjällig och orangeröd upptill.
Hos äldre träd är barken uppsprucken nedtill i små plattor men
ljust rödbrun i barken i kronans övre del. Barren är blågröna
och upp till 6 cm långa. Placeras i sol till halvskugga.

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET

INLEDNING

FOKUSOMRÅDEN

FYSISK STRUKTUR

STADSRUM

IDENTITET

Rätt förutsättning

För att utvecklas normalt och må bra behöver träd ordent
ligt med utrymme såväl under som över mark. Det ger
stadsträden förutsättning för en naturlig utveckling och
minimerar behovet av extra skötselinsatser som beskärning
på grund av utrymmesbrist. Olika typer av träd behöver
olika stort utrymme under mark. Generellt sett behöver
trädens rötter minst lika stort utrymme som storleken
på kronan. Det är också viktigt för trädens utveckling att
undvika täta material som förhindrar rötternas gasutbyte
och förmåga att ta upp vatten. För träd i hårdgjord yta,
det vill säga träd som omges av täta, kompakta ytor och
markmaterial krävs en speciell markbyggnad som klarar
såväl trafik som trädrötternas behov – skelettjord.

FASAD

Luftbrunn

Betongram

Trädgaller

KÖRBANA

Växtjord

Dagvattenbrunn

Markbeläggning

G/C VÄG
Luftigt bärlager

Bärlager

5

Skelettjord

Dräneringsledning
4

Terass

Sektion som visar hur skelettjord är ett sätt att bygga stabilt samtidigt som goda förutsättningar för gatuträdens utveckling skapas. Dagvattnet som leds ner till skelettjorden blir en resurs för träden och är ett hållbart sätt att ta hand om och rena dagvatten.
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+3.4

Blåstruktur
+5.0

Dagvatten

Dagvattnet i området ska i
möjligaste mån tas om hand
lokalt. Dagvattenhanteringen ska
följa kommunens dagvattenpolicy.
Marken i programområdet domi
neras av lerjordar vilket ger mycket
små infiltrationsmöjligheter. Vid
planering av det nya området är
det därför angeläget att fördröja
vattenflöden och att ordna vatten
vägar där vattnet kan rinna vid
mycket kraftiga regn. Dagvattnet
som rinner längs stadsdelens gator
leds till brunnar och vidare till
trädplanteringar med skelettjordar
där det filtreras och renas. Över
skottsvattnet leds därifrån via kom
munens ledningsnät till Väsbyån,
från västra sidan via ett antal led
ningar under järnvägen. Dagvatten
från programområdet avvattnas
på det sättet till Väsbyån som är
belägen öster om spårområdet. För
effektiv ytavrinning i området lutar
gator och övrig mark i nordlig eller
sydlig riktning mot Väsbyån. Det
förhindrar instängda områden som
kan översvämmas.
För att omhänderta större mäng

+21.7

+18.0

+4.0
+9.0

+12.1

+4.6
+13.4
+4.5

+12.7

CEN

TRA

+4.5
+12.7

+12.2

Messingen

OP

TIM

USV
ÄG
EN

Runby
torg

INDU

STRIV
ÄGEN

+3.3

LADB

ROVÄ
GEN

+3.0

+5.2

Ytavrinning dagvatten
Utlopp dagvatten

+10.0

MÄLAR
VÄGEN

+3.3

Utlopp dagvatten (möjlig)
+0.0

Plushöjd

100 m

n

Lågpunkt
Avgränsning programområde

Dike för dagvatten

Öppen dagvattenhantering med parkkaraktär
Gata med skelettjordar

ÅN

Befintliga byggnader

VÄS
BY

Svackdike för dagvatten

Planerad bebyggelse
Yta för funktionsblandad bebyggelse
Broar
Vägkopplingar

Planutsnitt, se sid 32
Väsbyån
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EN

Kulturhistoriska byggnader
Spårområde
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der nederbörd förläggs ett fördröjningsmagasin på västra
sidans södra del i höjd med VA-ledningarnas passage
under järnvägen i form av en öppen dagvattenhante
ring med parkkaraktär. I den norra delen av området
på den västra sidan kommer dagvattnet att ledas norrut
till Väsbyån. Vid gränsen mot naturområdet i nord/väst
skapas ett dike för rening och fördröjning. I diket släpps
även dagvatten på från uppströms belägna delar av Runby.
Reningseffekten hos gräsbevuxna diken kan variera bero
ende på vattnets uppehållstid i diket, jordens infiltrations
kapacitet och mättnadsgraden i jorden. För att behålla
sin funktion kräver dessa diken regelbundet underhåll.
För ytterligare fördröjning utformas ett svackdike mellan
Runby och programområdets bebyggelse.
Skelettjord

Dagvattenavrinning från gator, torg, gång- och cykel
banor avleds via brunnar eller öppna avrinningsstråk till
trädplanteringar med skelettjord. Avrinning ur skelett
jorden sker via genomsilning i sidan till vägdräneringen
som ansluts till dagvattennätet. Där inte tillräcklig
magasinsvolym finns bräddas överstigande flöde direkt
till dagvattenledningen. Genom större magasinsvolym
kan utflödet minskas. För att öka magasinsvolymen kan
ytan mellan träden och området för gång- och cykelbanor
stenfyllas. Där skelettjordar inte finns kan rening av gatu
dagvatten ske i filterförsedda brunnar. Vid infiltration av
förorenat dagvatten i skelettjord avskiljs partiklar genom
filtrering i marklagren innan det leds vidare via ledningar
till Väsbyån.

STADSRUM

IDENTITET

Öppen dagvattenhantering i gatumiljön

Öppna avrinningsstråk och fördröjning i gaturummet
innebär utjämning och uppbromsning av vattenflöden.
Öppna dagvattensystem är ett positivt inslag i stadsbilden
och skapar mervärden i den urbana miljön. I gatornas
möbleringszoner gestaltas därför öppna dagvattensystem/
anläggningar som både fördröjer och synliggör vattnet.
Väsbyån

Den drygt fyra kilometer långa Väsbyån rinner norrut
från Edsjön genom stationsområdet, där den delvis är
kulverterad, och vidare ut i Oxundasjön. I samband med
de stora sjösänkningarna på 1800-talet och tillkomsten av
Arlandabanan på 1990-talet grävdes ån om och rätades
ut i stort sett i hela sin sträckning. Åsträckningen var
tidigare betydligt mer slingrande genom landskapet. Trots
omgrävningen är ån ett levande vattendrag och ett mycket
värdefullt inslag för rekreationen i centrala Väsby. Den har
höga naturvärden som är knutna till vattenmiljön. Här
finns ett rikt fågelliv och varje vår vandrar stora mängder
fisk uppför ån, främst abborre och mört. Den art som
uppmärksammats mest är den rödlistade fisken asp som
leker i ån över grusiga och steniga åsträckor. Även bäver
har observerats.
Väsbyån är en del av Väsbys identitet. Den kulverterade
delen genom stationsområdet kommer att lyftas fram som
en kvalitet i stationsmiljön. Den kommer att synliggöras,
löpa utmed Industrivägen och den nya bussterminalen
och sedan vidare över det östra stationstorget till Åparken.
Överdäckning är endast aktuellt vid bussarnas in- och
utfart till terminalen. Gångbroarna över ån utformas så att
vattenkontakten inte bryts.
Väsbyån utmed Industrivägen

Industrivägens gaturum ska bidra med upplevelser som
gör att människor vill stanna upp eftersom det främjar
livet i gatumiljön. Väsbyån blir en del av Industrivägens
gaturum, därför är åfårans gestaltning betydelsefull. Ån
har ett långsamt porlande och upplevelsen av vatten i
rörelse kan förstärkas ytterligare genom att punktvis skapa
rinnanade vatten utmed åfårans väggar. Åns vattennivå
fluktuerar stark över året, för en attraktiv åfåra är det
därför viktigt att gestalta även för låga vattennivåer.

Dagvattnet
som leds ner
till skelettjorden blir
en resurs
för träden
och är ett
hållbart sätt
att ta hand
om och rena
dagvatten. För
beskrivning
se sidan 29.

Väsbyån genom östra stationstorget

5

4
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Från Industrivägen löper ån vidare genom östra stations
torget och Åparken. Ån ska länka samman torg och park
och vara ett tydligt inslag i miljöerna. Svämytor som kan
översilas vid kraftig nederbörd och höga vattennivåer ska
formas närmast ån. Det är viktigt att gestaltningen av
åfåran över torget samspelar med gång och cykel rörelser
na till och från stationen samt att torget blir flexibelt och
ändamålsenligt för att klara av olika roller som exempelvis
evenemang och torghandel.
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A1

A2

Cykelparkering med tak

A1
Be�intlig Väsbyå

Överbyggd Väsbyå

Frilagd Väsbyå

Entré

Kulverterad Väsbyå

50 m

Entré

Entré

Pollare

Entré

Entré

Planutsnitt: Illustration av Väsbyåns placering utmed den nya bussterminalen.

Väsbyån genom Åparken

Genom parken ska ån att kantas av gradänger. På så sätt
skapas informella sittplatser och möjlighet komma nära
vattnet. Det bidrar även med en förlängning av park
miljön. Gradängerna ska även fungera som svämytor vid
höga vattennivåer.
Urban karaktär med miljömässiga värden

Åsträckningen ska vara av urban karaktär genom stads
miljön, men det visuellt estetiska och miljömässiga bör
samspela. Marken runt ån bör gestaltas så att den kan
översilas vid höga vattennivåer och kraftiga skyfall. Viktigt
är också att inte skapa några vandringshinder för fiskarna
och arbeta med att förbättra lekplatsen för aspen. Genom
meandring och beskuggning förbättras vattenkvaliteten
och större förutsättning för biologisk mångfald skapas.
Meandring av vattnet kan exempelvis skapas genom
variation i marknivå och åfårans väggar samt stenar på
botten. Beskuggning kan ske med träd, broar och ut
skjutande gradänger. Vatten är ett rofyllt och levande
element som genererar i upplevelserika miljöer. Väsbyån
skapar förutsättningar för spännande naturupplevelser i
den centrala stadskärnan.

Väsbyån utmed Industrivägen kantas av träd. (Hammarby Sjöstad,
Stockholm.)
Gradänger och träd
beskuggar ån vilket hjälper
till öka den biologiska
mångfalden och förbättra
vattenkvaliteten.
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FOTO: LISELOTT GARNELL

Inspirationsbilder blåstruktur

FOTO: LISELOTT GARNELL

Bilden visar hur Väsbyån kan gestaltas genom Åparken.Växtlighet
som framhäver vattendraget med stenig botten för meandring.
(Väsbyån.)
FOTO: LISELOTT GARNELL

En öppen dagvattenhantering av parkkaraktär gestaltas intill
Ladbrovägen direkt nedanför det syd/västra naturområdet.

Gradänger stärker vattenkontakten och skapar informella sittplatser.
(Hammarby Sjöstad, Stockholm.).
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Meandring kan även skapas genom variation i utformningen av
åfårans väggar. (Veijle, Danmark.)
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+3.4

Trafikstruktur
+5.0

LADBR
OVÄG
EN

Trafikstrukturen ska medge ett väl
fungerande samspel mellan alla
trafikanter och trafikslag. Gatumiljöerna
i området utformas med en intim och
småskalig karaktär för att skapa mjuka
och säkra trafikrörelser.

+21.7
LA
LIL
EN
ÄG
GV
HA

+18.0

+4.0
+9.0

Västra sidan

+12.1

Ladbrovägen löper genom program
områdets västra del, på lång sträcka går
den längs med spårområdet. Ladbro
vägen ingår i huvudvägnätet för biltrafik
och föreslås i söder få en ny anslutning
till Mälarvägen. Gatan förses med
gångbanor på båda sidor och med en
separerad cykelbana på den västra sidan.

+4.6
+13.4
+4.5

+12.7

AC
K

E

+4.5
+12.2

BI

LL

SB

12.7+

Till Ladbrovägen ansluter lokalgator
som leder trafik till och från fastigheter
na i stadsdelen. Lokalgatorna utformas
med gångbanor på båda sidor och med
gemensam körbana för bil och cykel.

INDU

STRIV
ÄGEN

+3.3

Ladbrovägen leder biltrafik till
parkeringsdäcket för infartsparkering
intill Väsby station. Det finns två in- och
utfarter till parkeringsdäcket, en söder
om och en norr om stationen. Detta gör
att trafiken till och från parkeringsdäcket
inte behöver ledas genom den centrala
delen av området.

LADB

ROVÄ
GEN

+3.0

+5.2

Huvudväg i området

+3.3
+10.0

30 km/h
40 km/h
100 m

n

60 km/h
Gångfartsområde
Separerad cykelbana

Avgränsning programområde
Befintliga byggnader
Planerad bebyggelse

Gång- och cykel kombinerad
Utredningsområde för shared space

Yta för funktionsblandad bebyggelse
Broar
Vägkopplingar
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Hastighetsdämpande åtgärder krävs

Kulturhistoriska byggnader

Hastigheter baseras på kommunens trafikplan.

Spårområde
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Genom kärnan av stadsdelen omges vägen på båda sidor
av flerbostadshus med verksamheter i bottenvåningarna.
Här kan Ladbrovägen ges en annan karaktär. Hastighets
begränsningen föreslås vara 30 km/timme. Där gatan
passerar torget, mitt för stationsentrén, kan ytan komma
att delas av flera trafikslag med shared space för att sänka
hastigheterna och dämpa buller.

STADSRUM

IDENTITET

Shared space

Flera gatukorsningar utmed Ladbrovägen bör utformas
så att bilisternas hastigheter begränsas. Upphöjd markyta,
pollare, avsmalning eller markering med träd kan bidra
till att sänka hastigheterna.

Låga hastigheter och ett väl fungerande samspel mellan
trafikanter är resultatet av en shared space lösning med
lyckad utformning. Utformningen ska annonsera att man
anländer till en annan miljö än den man tidigare färdats
i. Avsmalning vid infarten, upphöjning av ytan med en
avvikande markbeläggning understryker det. Markytan
utformas med material som blir en enhetlig matta utan
särskilda markeringar för körytor. I anslutning till shared
spaceytan placeras träd, vattenspel, bänkar eller lekfulla
element som konst för att signalera att människor vistas
här. Genom att samtliga trafikanter samsas på samma yta
visas hänsyn och hastigheterna dämpas. Förutsättningar
för att tillämpa shared space kommer att undersökas på
två platser i programområdet, det östra- och det västra
stationstorget.

Östra sidan

Ljudmiljön

Två av västra sidans lokalgator, Bills Backe och Lilla Hag
vägen, föreslås utformade som gåfartsområden.
Hastighetsdämpande åtgärder

Industrivägen ingår i lokalvägnätet för biltrafik och är en
del av ett större busstråk. I det här gaturummet kommer
många människor att röra sig. Både förbipasserande,
väntande resenärer och resenärer som byter transport
medel mellan de olika trafikslagen. Vägen utformas med
gångbanor på båda sidor. På del av sträckans västra sida
finns en separerad cykelbana. En del av Industrivägen
kan komma att utformas med en shared space lösning för
att generera mjuka trafikrörelser, övriga delar föreslås en
hastighetsbegränsning på 30 km/timme.

En tyst gatumiljö ska eftersträvas i programområdet.
Buller från vägarna kan minskas avsevärt genom att
markbeläggningar på körbanor alstrar minimalt med
däckbuller. Då däck-vägkontakten utgör en större del av
ljudalstringen är det viktigt med valet av markbeläggning
på körytan. Exempelvis kan tyst asfalt eller marksten med
ofasade kanter vara ett sätt att dämpa ljudet. Även shared
space har en positiv inverkan på ljudmiljön eftersom det
genererar i mjuka accelerationer och trafikrörelser.

Hugo Sabels Torg. Shared spaceyta i centrala Väsby med tyst markbeläggning i form av slät marksten som ger minimal ljudalstring.

Shared space har en positiv inverkan på ljudmiljön då hastigheterna
sänks och accelerationerna blir lugnare. Men däremot är smågatsten
som markbeläggning en källa till buller. (Skvallertorget, Norrköping.)
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Markbeläggning

LIL

Ladbrovägen som ingår i huvudvägnätet
löper genom programområdets västra del.
Körytorna består av asfalt (alternativt tyst
asfalt), de längsgående parkeringarna av
marksten, cykelbana av asfalt, gångbana
och möbleringszon av markplattor.

LA
E
ÄG
GV
HA
N

Två lokalgator, Bills Backe och Lilla Hag
vägen, ansluter till Ladbrovägen och är ut
formade som gåfartsområden vilket innebär
att det inte finns någon nivåskillnad mellan
körytor och gåzoner. Körytorna består av
marksten och gångbanor samt möblerings
zoner av markplattor.

CEN

TRA

LVÄG
EN

E
Messingen

B

TIM

USV
ÄG
EN

Runby
torg

K
AC

SB

ILL

OP

Markbeläggningarna på västra sidans
gatunät ska förtydliga gatuhierarkin och
inte inbjuda till gena rörelser av motor
fordon genom bostadsområdet.

LADB

ROVÄ
GEN

INDU

STRIV
ÄGEN

Torg- och shared spaceytorna ska förses
med en avvikande markbeläggning vars
egenskaper ska vara robust, tyst och
samtida. Robust för att hålla över tid och
för tyngre trafik. Tyst för att minimera
ljudalstringen. Samtida för att ge ett urbant
uttryck som samspelar med den nya
bebyggelsen.
En del av Åparken, järnvägsparken, ska
ha ett markmaterial som medger genom
silning av människor. Här kan materialet
vara stenmjöl, markplattor/sten. Viktigt är
att valet av markmaterial framhäver den
kulturhistoriska miljön.
MÄLAR
VÄGEN

Markplattor/marksten
Gåfartsgata, gång- och möbleringszon,
samt kantstensparkering
Asfalt alternativt tyst asfalt
Kör- och cykelbana
Stenmjöl/grus
Parkstråk
Torg/shared space (utredningsområde)
avvikande markbeläggning med egen
karaktär
Åparken
urbant parktorg, ex. stenmjöl, markplattor/sten
som framhäver den kulturhistoriska miljön
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Avgränsning programområde
Befintliga byggnader
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Inspirationsbilder markbeläggning

Lokalgator är utformade som gåfartsområden utan nivåskillnad
mellan gå- och körzon där markbeläggningen är marksten och
markplattor.
FOTO: MIKAEL LEVANDER

Parkstråken är belagda med grus eller stenmjöl. (Frösunda, Solna.)

Exempel på markbeläggning med avvikande karaktär och uttryck för
shared space/torgytor. (Täby torg.)
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Exempel på markbeläggning med avvikande karaktär och uttryck för
shared space/torgytor. (Sjövikstorget, Stockholm.)
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Möblering och belysning
Möblering

CEN

TRA

Messingen
Runby
torg

TIM

Belysning

LADB

ROVÄ
GEN

INDU

STRIV
ÄGEN

OP

All belysning sker enligt kommunens
belysningsprogram. Allmän belysning
i stadsdelen samordnas så att ljussätt
ningen ger en funktionell och trivsam
helhetsmiljö. Belysningens syfte är att
bidra till ökad säkerhet och trygghets
känsla, underlätta orientering och till
gänglighet, ta vara på platsens identitet
och skapa atmosfär. Effektbelysning av
enskilda element är ett positivt inslag i
gatu-, torg- och parkmiljöerna och ska
finnas med i gestaltningen. De östra och
västra stationstorgen samt båda järn
vägsbroarna förses med värmeslingor i
marken för att underlätta vintertid.

MÄLAR
VÄGEN

Gatuarmatur
Parkarmatur
Maxavstånd mellan sittplatser 25 meter
Maxavstånd mellan sittplatser 75 meter
Unik karaktär i möblering och armatur/belysning
gäller för broar, torg, järnvägsparken
Effektbelysning, punktbelysning för entréer
Effektbelysning, spritt över ytan
Värmeslingor
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LVÄG
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USV
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I programområdets gatumiljö ska
möbleringen ha ett samlat gestaltnings
uttryck. Möblerna kan se olika ut men
det ska finnas en röd tråd som stärker
sambandet. Viktigt är att möbleringen
inte hindrar framkomligheten för
personer med funktionshinder. Utmed
stråk med frekvent genomströmning av
människor bör avståndet mellan sittplat
serna inte vara längre än 25 meter. Inom
övriga delar samt parkstråk gäller 75
meter. Intill varje sittplats ska det finnas
en papperkorg. De östra och västra sta
tionstorgen samt Åparken har möblering
med egna karaktärer.

100 m

n

Avgränsning programområde
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Inspirationsbilder möblering och belysning

Torg och park ska ha möblering med unika karaktärer som skiljer
sig från gatumöbleringen. (Uppsala resecentrum.)

Sittplats nära grönska. (Israels Plads, Köpenhamn.)
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FOTO: LISELOTT GARNELL

FOTO: LISELOTT GARNELL

Effektbelysning i stadsmiljö. (Uppsala).

Sittplats i soligt läge. Unikt utformad bänk, infälld i mur vilken
fungerar som en informell sittplats. (SLU, Uppsala).
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STADSRUM
Väsby Entré ska utvecklas till en tät och funktionsblandad stadsdel. Området kommer att
innehålla en hög andel bostäder samt lokaler för kontor, handel och andra verksamheter.
Väsby Entré ska bli en stark mötesplats för såväl invånare som besökare och präglas av
en god stadsmiljö som genomsyras av det hållbara samhället. I det här avsnittet beskrivs
förutsättningarna för att åstadkomma hög kvalitet på de allmänna ytorna i:
•
•
•
•

Gaturummen
Broarna
Torg och parker
Upplevelsestråken
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Gaturummen
F1

Gatustrukturen ska medge ett väl
fungerande samspel mellan alla
trafikanter och trafikslag.

A1

G1

C1

E3
A2

B1

CEN

TRA

E2
E1

Messingen

USV
ÄG
EN

Runby
torg

OP

TIM

Intill den nya bussterminalen på den
östra sidan av spårområdet löper Indu
strivägen. Vägen ingår i lokalvägnätet
och är en del av ett större busstråk. I
det här gaturummet kommer många
människor att röra sig både förbipasse
rande, väntande resenärer och resenärer
som byter transportmedel mellan de
olika trafikslagen, därför är det viktigt
att arbeta med upplevelsemässiga värden
som samtidigt tillåter större flöden av
människor.

A3

INDU
ROVÄ
GEN
LADB
MÄLAR
VÄGEN

Ladbrovägen
”Torggatan”
Lilla Hagvägen

n

Avgränsning programområde
Befintliga byggnader

”Skogskantvägen”

Planerad bebyggelse

Väsbyvägen
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100 m

Bills Backe

Industrivägen

LVÄG
EN

D1

STRIV
ÄGEN

Västra sidans huvudgata är Ladbrovägen
med separerade gång- och cykelstråk
därtill kommer lokalgator som leder
trafiken till och från fastigheterna i
stadsdelen. Ladbrovägen löper utmed
spårområdet och genom stadsdelen
där vägen ändrar karaktär och definie
ras av flerbostadshus på båda sidorna
med verksamheter i bottenvåningarna.
Gaturummen i stadsdelen ska utformas
så att en intim och småskalig karaktär
med upplevelsemässiga värden skapas.

Yta för funktionsblandad bebyggelse
Broar
Vägkopplingar

Framtida vägkopplingar

Kulturhistoriska byggnader

Sektionsmarkeringar

Spårområde
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FOTO: LISELOTT GARNELL

Utformning av gaturummet

Hur gaturummen utformas är betydelsefullt för trygg
heten, tillgängligheten samt aktiviteten. Gaturummen
ska betraktas som ett rum för vistelse och möten snarare
än bara ett transportrum. Här ska människor kunna
mötas och umgås. Gaturummet ska erbjuda variation i
intressanta upplevelser som stimulerar de olika sinnena.
Möbleringszonen

Verksamheter i husens bottenvåningar aktiverar gatumiljön.

FOTO: LISELOTT GARNELL

Gaturummens möbleringszoner kan liknas vid trivsamma
vardagsrum som ger identitet till platser i stadsdelen.
De ska vara rumsbildande men genomsläppliga. Ledord
för gestaltningen är småskaligt och trivsamt. Gatu
rummen hålls samman gestaltningsmässigt av armatur,
markbeläggning samt möblering. I möbleringszonen
ska det finnas inslag av sittytor, vegetation, sekvenser
av mindre cykelparkeringar, öppen dagvattenhantering
samt integrerade lekfulla element och konst. Det även
viktigt med verksamheter i husens bottenvåningar, entréer
mot gatan, varierade fasader, utsmyckning, portaler eller
gluggar mellan husen för att aktivera gatumiljön. En ny
upplevelse inom några få steg gör att gatumiljön uppfattas
spännande.
Markmaterialet

Markmaterialet på gång- och möbleringszon ska bidra till
känslan liknande en gågata. Här ska en typ av markplatta
utgöra basen med inslag av andra markmaterial som ger
variation. Kantstensparkeringar är belagda marksten
medan cykel- och körbanor är asfalterade.
Vegetationen

Vegetationen ska ge gatorna karaktär och identitet. Arter
och storlekar på träden varieras. Planteringsbäddarna har
funktionen av att infiltrera och ta hand om dagvatten
lokalt.

Samma sorts markplattor utgör basen på gångbana och möbleringszon. Rektangulära markplattor i ett varierat mönster.

FOTO: LISELOTT GARNELL

I det här avsnittet visas exempel på karaktärer och
principer som illustrerar stadsdelens gator. Mindre lokal
gator är inte definierade.

Inslag av varierande markmaterial och mönster gör gatumiljön
upplevelserik.

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET

43

INLEDNING

FOKUSOMRÅDEN

FYSISK STRUKTUR

STADSRUM

IDENTITET

FOTO: MIKAEL LEVANDER

Inspirationsbilder gaturummen

Kombination av vegetation, belysning och konst ger ett lekfullt
uttryck. (Hammarby Sjöstad, Stockholm.)
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FOTO: LISELOTT GARNELL

Trädplanteringar med undervegetation. (Centralvägen,Väsby.)

FOTO: LISELOTT GARNELL

Lekvänlig konst. (Annedal.)

Tydlig gräns kan skapas av markbeläggning.
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FOTO: LISELOTT GARNELL

INLEDNING

Varierad växlighet i gatumiljön skapar identitet och ekologisk
mångfald.

Glugg mellan kvartershusen bidrar med aktivitet till gatumiljön samt
skapar ett genomsläppligt gatunät för gående. (Upplands Väsby.)

Lekvänlig konst. (Hammarby Sjöstad, Stockholm.)

Öppen dagvattenhantering i gatumiljön. (Lomma Hamn.)
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23.00

Beskrivning
Ladbrovägen ingår i huvudvägnätet där säkerhet för
gående och cyklister samt framkomlighet för k ollektivoch biltrafik prioriteras. Här har vägen enkelsidig
bebyggelse med bullerskydd mot spårområdet utmed
den andra sidan. För ett upplevelserikt gaturum krävs att
bullerskyddet mot spårområdet utformas med omsorg.
Det kan göras med konst, effektbelysning eller med
vegetation, så kallade gröna väggar (exempel se sidan
58). Vägen utformas med hastighetsdämpning i form av
refuger och avsmalnade partier. Utmed sträckningen finns
gångbanor på båda sidor och dubbelriktad cykelbana på
vägens västra sida.

Stödmur
0.80

Gång
2.00

Träd/
Parkering
2.50

Köryta
3.50

Köryta
3.50

Träd/
Parkering
2.50

Distanszon
1.00

Cykel
3.00

Möbleringszon
2.00

Gång
3.00

Ladbrovägen norr A1

(m)

Markmaterial
Körbana: asfalt (alternativt tyst asfalt)
Parkeringsytor: naturgrå betongmarksten, ofasade med
struktur
Cykelbana: asfalt
Gångbana/möbleringszon: naturgrå betongplattor,
varierade storlekar med struktur och ofasade kanter
Kantsten: råhuggen granit
Gatuträd
Höjd 9–12 m närmast bebyggelse ex. smalkronig avenbok
Höjd 15–20 m närmast spåret ex. flikbladig silverlönn
Möblering
Sittplatser, cykel-P, öppen dagvattenhantering, konst,
inslag av lekfulla element, papperskorgar
Belysning
Enligt belysningsplan. Standard armatur CitySoul Philips
samt effektbelysning
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23.00

Beskrivning
Den södra delen av Ladbrovägen kantas av det syd/västra
naturområdet och bullerskyddet mot spårområdet. Buller
skyddet utformas med omsorg för att skapa ett upplevelse
rikt gaturum vilket kan göras med konst, effektbelysning
eller med vegetation, så kallade gröna väggar (exempel se
sidan 58). Då vägen har en rak sträckning blir refuger och
avsmalningar som dämpar hastigheten viktiga detaljer.
Utmed vägen finns gångbanor på båda sidor och dubbel
riktad cykelbana på vägens västra sida.

Stödmur
0.80

Gång
2.00

Träd/
Parkering
2.50

Köryta
3.50

Köryta
3.50

Träd/
Parkering
2.50

Distanszon
1.00

Cykel
3.00

Möbleringszon
2.00

Gång
3.00

Ladbrovägen söder A3

(m)

Markmaterial
Körbana: asfalt (alternativt tyst asfalt)
Parkeringsytor: naturgrå betongmarksten, ofasade med
struktur
Cykelbana: asfalt
Gångbana/möbleringszon: naturgrå betongplattor,
varierade storlekar med struktur och ofasade kanter
Kantsten: råhuggen granit
Gatuträd
Höjd 12–15 m närmast naturområdet ex. silverlönn
Höjd 15–20 m närmast spåret ex. turkhassel
Möblering
Sittplatser, öppen dagvattenhantering, konst, inslag av
lekfulla element, papperskorgar
Belysning
Enligt belysningsplan. Standard armatur CitySoul Philips
samt effektbelysning
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Gång
3.00

Träd/
Parkering
2.50

Köryta
3.50

Köryta
3.50

Träd/
parkering
2.50

Distanszon
1.00

Cykel
3.00

Möbleringszon
6.00

Gång
2.50

Ladbrovägen mitt A2

26.50

Beskrivning
Här ändrar Ladbrovägen karaktär och definieras av fler
bostadshus på båda sidorna med verksamheter i botten
våningarna. Bostadshusen har varierande arkitektur,
uttryck och volym. Träden längs den mest centrala delen
är av mindre storlek än träden i den norra och södra delen
av vägen. Bebyggelse på ömse sidor om vägen, verksam
heter i byggnadernas gatuplan, varierande arkitektur och
mindre storlekar på träd kommer tillsammans att skapa en
småskalighet som sänker hastigheterna genom stadsdelen.

(m)

Markmaterial
Körbana: asfalt (alternativt tyst asfalt)
Parkeringsytor: naturgrå betongmarksten, ofasade med
struktur
Cykelbana: asfalt
Gångbana/möbleringszon: naturgrå betongplattor,
varierade storlekar med struktur och ofasade kanter samt
inslag av kontrasterande markmaterial och mönster
Kantsten: råhuggen granit
Gatuträd
Höjd 9–12/12–15 m ex. kärrek
Möblering
Sittplatser, cykel-P, varierad vegetation, öppen dagvatten
hantering, konst, inslag av lekfulla element, papperskorgar
Belysning
Enligt belysningsplan. Standard armatur CitySoul Philips
samt effektbelysning
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19.30

Beskrivning
Gatan är enkelriktad med infart från söder. Den servar
stationen med funktioner som in- och utfart till parke
ringsdäcket, cykelparkeringar i den södra och norra delen
samt plats för korttidsparkering, taxi, ”Kiss and Ride” och
ersättningsbussar. Gaturummet definieras av byggnaden
i väst och bullerskyddet mot spårområdet i öst. I bygg
naden kan en större servicebutik inrymmas, viktigt är att
byggnaden får en transparent fasad eftersom det bidrar
med sociala ögon och passiv övervakning vilket skapar en
trygg gatumiljö.

Stödmur
0.80

Gång
4.80

Bhpl/Köryta
3.50

Köryta
3.50

Längsgående
parkering
2.50

Möbleringszon 5.00

”Torggatan” B1

(m)

Markmaterial
Körbana: asfalt (alternativt tyst asfalt)
Parkeringsytor: naturgrå betongmarksten ofasade med
struktur
Gångbana/möbleringszon: naturgrå betongplattor,
varierade storlekar med struktur och ofasade kanter
Kantsten: råhuggen granit
Gatuträd
Höjd 9–12/12–15 m ex. manna ask
Möblering
Sittplatser, cykel-P, öppen dagvattenhantering, konst,
inslag av lekfulla element, papperkorgar
Belysning
Enligt belysningsplan. Standard armatur CitySoul Philips
samt effektbelysning
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15.00

Beskrivning
Lokalgatan leder trafiken till och från fastigheterna i
stadsdelen. På grund av gatans relativt kraftiga lutning
mot stationen uteblir kantstensparkering. Gatan utfor
mas som en gårdsgata där marknivån är samma över hela
ytan. Gaturummet definieras av byggnader med fasader i
skiftande material, uttryck och volym. Här finns verksam
heter i gatuplan samt entréer mot gatan.

Gång
2.00

Möbleringszon
2.00

Träd/
galler
2.50

Köryta
2.75

Köryta
2.75

Gång
3.00

Lilla Hagvägen C1

(m)

Markmaterial
Körbana: naturgrå betongmarksten ofasade med struktur
Gångbana/möbleringszon: naturgrå betongplattor,
varierade storlekar med struktur och ofasade kanter samt
inslag av kontrasterande markmaterial och mönster
Gatuträd
Höjd 9–12/12–15 m ex. korstörne
Möblering
Sittplatser, cykel-P, varierad vegetation, öppen dagvatten
hantering, konst, inslag av lekfulla element, papperkorgar
Belysning
Enligt belysningsplan. Standard armatur CitySoul Philips
samt effektbelysning
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15.00

Beskrivning
Lokalgatan leder trafiken till och från fastigheterna i
stadsdelen. Gatan utformas som en gårdsgata där mark
nivån är samma över hela ytan. Gaturummet definieras av
byggnader med fasader i skiftande material, uttryck och
volym. Här finns verksamheter i gatuplan samt entréer
mot gatan.

Gång
3.00

Köryta
2.75

Köryta
2.75

Träd/
galler
2.50

Möbleringszon
2.00

Gång
2.00

Bills Backe D1

(m)

Markmaterial
Körbana: naturgrå betongmarksten ofasade med struktur
Parkeringsytor: naturgrå betongmarksten ofasade med
struktur
Gångbana/möbleringszon: naturgrå betongplattor,
varierade storlekar med struktur och ofasade kanter samt
inslag av kontrasterande markmaterial och mönster
Gatuträd
Höjd 9–12/12–15 m ex. rosenmagnolia
Möblering
Sittplatser, cykel-P, varierad vegetation, öppen dagvatten
hantering, konst, inslag av lekfulla element, papperskorgar
Belysning
Enligt belysningsplan. Standard armatur CitySoul Philips
samt effektbelysning
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11.75

Beskrivning
Vägen gränsar mellan den nya stadsdelen och det nord/
västra naturområdet och fungerar som en skarp gräns
mellan natur och stad. Vägen lutar mot spårområdet
och kantas av ett dike som utformas för att samla upp
dagvatten och främja biologisk mångfald. Belysning av
gatumiljön är viktigt men för att upplevas trygg krävs
även belysning och urglesning av skogsbrynet. Fasader i
varierande uttryck, volym och material med verksamheter
i gatuplan samt entréer mot gatan präglar gatumiljön.

Gång
2.75

Köryta
2.75

Köryta
2.75

Träd/
parkering
2.00

Gång
1.50

”Skogskantvägen” F1

(m)

Markmaterial

Körbana: asfalt (alternativt tyst asfalt)
Parkeringsytor: naturgrå betongmarksten ofasade med
struktur
Gångbana/möbleringszon: naturgrå betongplattor,
varierade storlekar med struktur och ofasade kanter
Kantsten: råhuggen granit
Gatuträd

9–12/12–15 m ex. himalayabjörk
Möblering

Sittplatser, cykel-P, öppen dagvattenhantering, konst,
inslag av lekfulla element, papperskorgar
Belysning

Enligt belysningsplan. Standard armatur CitySoul Philips
samt effektbelysning

52

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET

INLEDNING

FOKUSOMRÅDEN

FYSISK STRUKTUR

STADSRUM

IDENTITET

Industrivägen E1

Ny bussterminal

Kvartersmark

Ny bussterminal

29.15

Beskrivning
Industrivägen genom programområdet kantas av den
nya bussterminalen och kultur och kunskapscentrumet
Messingen. Vägen ingår i lokalvägnätet och är en del av
ett större busstråk. Utmed vägnätet prioriteras god fram
komlighet för gående och cyklister med minimal påverkan
av biltrafiken. Här kommer många människor att röra
sig därför kräver gaturummet en utformning för ett väl
utformat samspel mellan fotgängare, cyklister, b ussar
och bilar. Gatan kan delvis få en shared space lösning.
Det kommer även att behövas på- och avstigningsplatser
för bussresenärer och för ”Kiss and Ride”. En attraktiv
gatumiljö är lika viktig som en väl fungerande trafikfunk
tion därför ska stort fokus ligga på att skapa sociala och
upplevelsemässiga värden i gatumiljön.

Gång
3.55
Gång
3.55

Köryta
4.00
Köryta
4.00

Parkering/Parkering/
träd
träd
2.00
2.00

Köryta
4.00

29.15

Köryta
4.00

Kiss and Kiss and
ride/träd ride/träd
2.00
2.00

Cykel/gång
Cykel/gång
bredd bredd
varierar varierar
4.60
4.60

Å
5.00
Å
5.00

Trädrad Trädrad
1.00
1.00

Gång
3.00

Gång
3.00

Kvartersmark

(m)

(m)

Markmaterial
Körbana: naturgrå betongmarksten ofasade med struktur
Parkeringsytor: naturgrå betongmarksten ofasade med
struktur
Gång- och cykel samt möbleringszon: naturgrå betong
plattor, varierade storlekar med struktur och ofasade
kanter samt inslag av kontrasterande markmaterial och
mönster
Gatuträd
Höjd 5–7 m utmed Väsbyån ex. tokyokörsbär
Motstående sida befintliga lindar
Möblering
Sittplatser, cykel-P, varierad vegetation, öppen dagvatten
hantering, konst, inslag av lekfulla element, papperskorgar
Belysning
Enligt belysningsplan. Standard armatur CitySoul Philips
samt effektbelysning
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Industrivägen E2

29.15

Beskrivning
Industrivägen genom programområdet kantas av den nya
bussterminalen och kultur och kunskapscentrumet Mes
singen. Vägen ingår i lokalvägnätet och är en del av ett
större busstråk. Utmed vägnätet prioriteras god framkom
lighet för gående och cyklister med minimal påverkan av
biltrafiken. Här kommer många människor att röra sig
därför kräver gaturummet en utformning för ett väl utfor
mat samspel mellan fotgängare, cyklister, bussar och bilar.
Gatan kan delvis få en shared space lösning. Det kommer
även att behövas på- och avstigningsplatser för bussresenä
rer och för ”Kiss and Ride”. En attraktiv gatumiljö är lika
viktig som en väl fungerande trafikfunktion därför ska
stort fokus ligga på att skapa sociala och upplevelsemäs
siga värden i gatumiljön.

Köryta
3.25

Pollare
1.50

Köryta
3.25

BHPL
3.00

Gång
1.85

0.70

Pollare
1.50

Köryta
3.25

BHPL
3.00

Gång
1.85

0.70

29.15

Köryta
3.25

Yta för Yta för
avlämningavlämning
3.00
3.00

Å
5.00

Gång
3.00

Cykel/gångCykel/gång
bredd
bredd
varierar varierar
3.60
3.60

Messingen

Å
5.00

Ny bussterminal

Trädrad Trädrad
1.00
1.00

Messingen

Gång
3.00

Ny bussterminal

(m)

(m)

Markmaterial
Körbana: asfalt (alternativt tyst asfalt)
Avlämningsytor: naturgrå betongmarksten ofasade med
struktur
Gång- och cykel samt möbleringszon: naturgrå betong
plattor, varierade storlekar med struktur och ofasade
kanter samt inslag av kontrasterande markmaterial och
mönster
Hållplatskantstöd: betong, höjd 16 cm
Gatuträd
Höjd 5–7 m utmed Väsbyån ex. tokyokörsbär
Motstående sida befintliga lindar
Möblering
Sittplatser, cykel-P, varierad vegetation, öppen dagvatten
hantering, konst, inslag av lekfulla element, papperskorgar
Belysning
Enligt belysningsplan. Standard armatur CitySoul Philips
samt effektbelysning
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18.00

Beskrivning

Gång
3.00

Köryta
3.50

Köryta
3.50

Taxizon/
Parkering
2.50

Distanszon
0.80

Cykel
2.70

Gång
2.00

Industrivägen E3

(m)

Markmaterial

Körbana: asfalt (alternativt tyst asfalt)
Parkeringsytor: naturgrå betongmarksten ofasade med
struktur
Gångbana: naturgrå betongplattor, varierade storlekar
med struktur och ofasade kanter
Kantsten: råhuggen granit
Gatuträd
Möblering
Belysning

Enligt belysningsplan. Standard armatur CitySoul Philips
samt effektbelysning
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Väsbyvägen G1

Köryta
2.75

Köryta
2.75

Träd/
galler
2.50

Gång
3.00

Åparken

11.00

(m)

Åparken

Beskrivning
Väsbyvägen övergår i en lokalgata som löper mellan
Åparken och den nya bebyggelsen. Vägens utformning ska
förbinda dessa två med varandra och förmedla känslan av
att parken fortsätter till fasaden. Den ska utformas så att
den upplevs vara en del av parken. Med samma markma
terial över hela vägens yta och utan nivåskillnader skapas
mjuka trafikrörelser. Biltrafiken kommer inte vara omfat
tande med däremot kommer en frekvent rörelse av gångoch cykeltrafikanter att finnas. Det ska finnas möjlighet
att ansluta till befintlig bebyggelse, Henriksborg, och en
vändzon kommer att skapas.
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Markmaterial

Körbana: Natursten ex. granit
Gångbana/möbleringszon: Natursten ex. granit
Gatuträd

Höjd 9–12/12–15 m ex. smalkronig avenbok
Möblering

Sittplatser, cykel-P, öppen dagvattenhantering, konst,
inslag av lekfulla element, papperskorgar
Belysning

Enligt belysningsplan. Standard armatur CitySoul Philips
samt effektbelysning
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Idéskiss för utformning av en multifunktionell stadsgata som är modern och innovativ med rekreativa värden och mötesplatser. Idéprojektet
kallas ”Vasagatan RGB” och är framtaget av Landskapsarkitektkontoret URBIO. Digital skiss: Landskapsarkitektkontoret URBIO

Vid ihållande regn förvandlas de nedsänkta aktivitetszonerna till fördröjningsmagasin för dagvatten. Digital skiss: Landskapsarkitektkontoret
URBIO
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FOTO: VEGTECH

INLEDNING

Bullerskyddet mot järnvägen kan formas med en grön, urban akustikskärm. Skärmen på bilden ”Urbana akustikskärmar för hållbar
stadsutveckling” är ett projekt som handlar om att via konstnärliga experiment och fullskaletester utforma skärmar som kan integreras i
en urban miljö och som klarar estetiska, arkitektoniska, akustiska och funktionella krav. Fokus ligger på miljöeffekter i form av en kvalitativ
urban ljudmiljö, vilket i en förlängning skapar utrymme för stadsförtätning, i enlighet med dagens samsyn om hållbar stadsutveckling.

Gaturummens möbleringszoner kan liknas vid trivsamma vardagsrum som ger identitet till platser i stadsdelen. De ska vara rumsbildande
men genomsläppliga samt ha inslag av markmaterial som ger variation. (Uppsala.)
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Broarna
Två broar kommer att binda samman
den västra med den östra sidan och
länka mellan tågstation och busstation
samt med infartsparkeringar för bil och
cykel.
Norra bron
Norra bron

CEN

TRA

Messingen

Enligt Länsstyrelsens riktlinjer ”får
platsen ej utformas så att den uppmunt
rar till stadigvarande vistelse”. Möjlig
heten till småskaliga verksamheter i
anslutning till tågstationen/entréhallen
som t.ex. kafé ska undersökas i detaljpla
neskede.

USV
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INDU

STRIV
ÄGEN

OP

TIM

Bankes bro

LADB

Bankes bro

Den södra bron är den sekundära
passagen över järnvägen och den sekun
dära entrén till tågen. Den allmänt till
gängliga ytan på bron bör vara cirka 6–7
meter för gång- och cykeltrafik. Bron
förses med väderskydd för komfort och
för att underlätta snöröjning. Bostäder
på västra sidan ska ha en god översikt
över bron (passiv övervakning). Bron ska
erbjuda utblickar i nordsydlig riktning,
till största delen norrut.

MÄLAR
VÄGEN

100 m

n

Avgränsning programområde
Befintliga byggnader
Planerad bebyggelse
Yta för funktionsblandad bebyggelse
Broar
Vägkopplingar
Kulturhistoriska byggnader
Spårområde
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Den norra bron är den primära bron
och den primära entrén till tågen. Större
delen av bron ska utformas som öppen
bro och gestaltas efter principerna att
vara en huvudentré och en huvud
passage. Väderskydd mellan tågstation
och busstation i form av en takkon
struktion ska finnas för komfort och för
snöröjning. Takkonstruktionen får inte
dominera bron så att den förhindrar en
god sikt/överblick. Bostäder på västra
sidan ska ha en god översikt över bron
(passiv övervakning). Bron ska erbjuda
utblickar i nordsydlig riktning, till
största delen norrut. Sittytor, belys
ning och grönska ska finnas på bron.
Den allmänt tillgängliga ytan på bron
bör vara cirka 8–12 m för gång- och
cykeltrafik.

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET

INLEDNING

FOKUSOMRÅDEN

FYSISK STRUKTUR

STADSRUM

IDENTITET

Transparenta väggar på bron blir ett väderskydd som medger utblickar och genom sin transparens skapar trygghet. (Stratford, UK.)

Broarna är delvis försedda med tak för väderskydd och för att underlätta snöröjningen. (Umeå C.)
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Torg och parker

CEN

TRA

Messingen
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100 m

”Naturparken”
”Östra stationstorget”

n

Avgränsning programområde
Befintliga byggnader
Planerad bebyggelse
Yta för funktionsblandad bebyggelse

”Västra stationstorget”
”Terrängparken”

Broar
Vägkopplingar
Kulturhistoriska byggnader

”Åparken”
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Runby
torg

LADB

För att forma livfulla stadsmiljöer
behövs en mångfald av målpunkter och
mötesplatser som är väl sammankopp
lade med omgivningen. Det genererar
i att människor stannar upp och inte
endast skyndar förbi. Vid den primära
järnvägsövergången, på var sida om sta
tionen, planeras två torg. Torgen blir nya
målpunkter och viktiga entréer när man
anländer till Väsby med tåg eller buss.
De blir passager till och från stationen
och en viktig del av det öst/västliga
stadsstråket vilket skapar ett flöde av
människor. För att skapa levande torg
miljöer är det viktigt med aktiva kant
zoner såsom verksamheter som öppnar
upp sig mot torgen, entréer direkt till
och från torgen och transparenta fasader.
De två torgen ska komplettera varan
dra och tillsammans med järnvägsbron
uttrycka en helhet. Det kan exempelvis
göras med formspråk, material, belys
ning och möblering. Torgen ska ha en
stark profil och det bör finnas varierande
miljöer inom ytorna. Det ska finnas
plats för sådant som främjar livet på
torgen såsom evenemang, torghandel,
serveringar och informella sittplatser.
Element som uppmuntrar och inspirerar
till lek ska integreras i torgmiljöerna.
Torgen är en del av kommunikations
noden vilket innebär att det kommer
finnas ett större antal cykelparkeringar
med tak och belysning på torgytorna. I
programområdet kommer det att finnas
tre parker av olika karaktär och innehåll.
De har alla till uppgift att skapa aktivitet
och att ge plats för rekreation.

Spårområde
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Inspirationsbilder torg och parker

I parkmiljöerna ska flera funktioner och målpunkter inrymmas.
(Marcusplatsen, Nacka.)
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FOTO: LISELOTT GARNELL

Upphöjd plantering, omgärdad med mur skänker grönska samtidigt
som det skapar informella sittplatser. (Silverdal, Sollentuna.)
FOTO: LISELOTT GARNELL

Sittplats i soligt läge intill uteservering bidrar till att skapa folkliv
och att ge människor möjlighet att vistas i stadsrummen utan att
konsumera. (Resecentrum, Uppsala.)

Torghandel bidrar till en levande torgmiljö. (Köpenhamn.)
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”Västra stationstorget”
Torgytan som även inrymmer en del av Ladbrovägen är
cirka 5 000 kvadratmeter. Ytan är utredningsområde för
shared space. Rörelserna över torget kommer att bestå av
buss- och biltrafik samt gång och cykel. Torget inrymmer
två busshållplatser och definieras av den nya funktions
blandade bebyggelsen. Den planerade högre byggnaden
och trafiken innebär att torget kräver en omsorgsfull
gestaltning för att bli en bra mötesplats. Därför är små
skalighet och platser med ett gott mikroklimat viktigt.
Behagliga platser skapas i soliga lägen, skyddade från vind
och nederbörd samt närhet till grönska. Det även viktigt
CEN
Tmed
RALV attraktiva ljudmiljöer. Exempelvis kan mångfunktio
ÄGE
N
nella möbler
med ljudabsorberande skärmar eller vatten i
rörelse maskera trafikbruset.

Aktivitet
• bänkar, multifunktionella möbler, informella sittplatser
• lekfulla element
• utrymme för evenemang, torghandel, utställningar
• utrymme för aktiviteter under dag- och kvällstid och
året om
• aktiva fasader utmed torgets kantområden

STRIV
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OPLISELOTT GARNELL
FOTO:

Messingen

Torget kantas av byggnader med aktiva och transparanta fasader som har
verksamheter samt entréer vända mot torgen. (Linköping.)

Tydlighet
• visuell ledning till omgivande funktioner
• god läsbarhet av torgets funktioner
• tydliga juridiska gränser
FOTO: LISELOTT GARNELL

LADB

ROVÄ
GEN

INDU

Trygghet
• locka olika åldersgrupper
• bra belysning
• överblickbar, inga dolda utrymmen
• ytor för fotgängare enbart

Tillgänglighet
• god framkomlighet
• tillgång till plana ytor
• ledstråk i markbeläggningen
• ytor för fogängare enbart
Komfort
• skapa platser med bra mikroklimat
• främja god ljudmiljö med markbeläggning,
hastighetsdämpning, skärmar samt naturljud
• arbeta med mänsklig skala och täta upplevelser

Lekfulla element integreras i torgmiljön.
(Sickla köpkvarter, Nacka.)

Identitet
• konstnärlig utsmyckning
• kulturhistoria
• lokal förankring
• temporära installationer och aktiviteter

100 m
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Ytan

Markmaterial med ett sammanhållet uttryck håller ihop
torget. På ytan korsas trafikrörelser av olika slag vilket
innebär att stor omsorg i utformningen krävs.

La

nd

Byggnader som definierar torgytan ska bidra med att akti
vera torgets kantzoner. Därför är det viktigt med transpa
renta fasader och lokaler i bottenvåningarna som öppnas
upp mot torget.
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Rörelse

Rörelserna över torget kommer bestå av buss- och biltrafik
samt cykel och gående.

Gång
Cykel
Motortrafik
Busshållplats
Cykelparkering

Möbleringszoner

Gestaltningen av torgmiljön ska samspela med rörelserna
över torget. Det är viktigt att torget är flexibelt och
ändamålsenligt. Utformningen av torget ska inbjuda till
vistelse. Därför är det viktigt att möblera torgytan så att
mindre platser med ett gott mikroklimat skapas. I zonerna
kan vegetation, sittytor och lekfulla element tillföras. Ett
vattenspel centrerat på torgytan ger liv till torgmiljön. I
dessa zoner bör även torghandel inrymmas.
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”Östra stationstorget”
Här skapas stadens stora torg som ska gestaltas flexibelt
och ändamålsenligt med plats för olika evenemang och
aktiviteter. Torgets yta sträcker sig mellan den nya buss
terminalen, Åparken och Messingen/Kulturhuset. Den
totala arean är cirka 3 800 kvadratmeter. Här passerar
såväl buss- som biltrafik samt cyklister och gående. Torget
och åparken ska samspela och blir stadsrum som grad
vis övergår i varandra. Väsbyån blir ett tydligt inslag i
torgmiljön. Genom att forma marken i nivåer, platåer och
trappsteg runt ån kan rumslighet och informella sittplatser
CEN skapas, samtidigt stärks vattenkontakten. Det är dock
TRA
LVÄG att gestaltningen av torget samspelar med gångviktigt
EN
och cykelrörelserna till och från stationen och det hålls
genomsläppligt så att större flöden av människor tillåts.
Messingen

LADB
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Aktivitet
• bänkar, multifunktionella möbler, informella sittplatser
• lekfulla element
• utrymme för evenemang, torghandel, utställningar
• utrymme för aktiviteter under dag- och kvällstid och
året om
• aktiva fasader utmed torgets kantområden

Det ”östra stationstorget” blir ett torg där olika typer av aktiviteter
och evenemang kan ta plats. (Upplands Väsby.)

Trygghet
• locka olika åldersgrupper
• bra belysning
• överblickbar, inga dolda utrymmen
• ytor för fotgängare enbart
Tydlighet
• visuell ledning till omgivande funktioner
• god läsbarhet av torgets funktioner
• tydliga juridiska gränser
Tillgänglighet
• god framkomlighet
• tillgång till plana ytor
• ledstråk i markbeläggningen
• ytor för fogängare enbart
Komfort
• skapa platser med bra mikroklimat
• främja god ljudmiljö med markbeläggning,
hastighetsdämpning, skärmar samt naturljud
• arbeta med mänsklig skala och täta upplevelser

Levande vatten tillför aktivitet och maskerar trafikbruset.
(Hammarby Sjöstad, Stockholm.)

Identitet
• konstnärlig utsmyckning
• kulturhistoria
• lokal förankring
• temporära installationer och aktiviteter

100 m
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Ytan
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Park

Markmaterial med ett sammanhållet uttryck håller ihop
torget. På ytan korsas trafikrörelser av olika slag vilket
innebär att stor omsorg i utformningen krävs.
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Byggnader som definierar torgytan ska bidra med att
aktivera torgets kantzoner. Därför är det viktigt med
transparenta fasader och lokaler i bottenvåningarna som
öppnas upp mot torget. Ytan definieras även av en större
trappa som leder upp till järnvägsbron. Det är viktigt att
parken och torget samspelar med varandra så ett större
rum i rummet bildas.

Rörelse

Rörelserna över torget kommer att vara buss- och biltrafik
samt cykel och gående.
Gång
Cykel
Motortrafik
Busshållplats
Cykelparkering

Blå/
park grönt
stråk

Möbleringszoner
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Gestaltningen av torgmiljön ska samspela med rörel
serna över torget. Det är viktigt att torget är flexibelt och
ändamålsenligt. Utformningen av torget ska inbjuda till
vistelse. Därför är det viktigt att möblera torgytan så att
mindre platser med ett gott mikroklimat skapas. Nivåer
där platåer och trappsteg som skapar informella sittplat
ser ska prägla torget. I zonerna kan vegetation, sittytor
och lekfulla element tillföras. Ett vattenspel centrerat på
torgytan ger liv till torgmiljön. I dessa zoner bör även
torghandel inrymmas.
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”Åparken”

järnvägsparken

CEN

Centralt och i anslutning till stationen utmed den östra
sidan av spårområdet ligger Åparken. Den södra delen,
som kallas järnvägsparken, bestod tidigt 1900-tal av ett
fåtal tomter och än idag finns tre villor med förrådsbygg
nader kvar från den tiden. Villatomterna är omgärdade
med staket och vegetation. Området har senare delvis
formats till en park med slingrande, grusade gångstigar.
Detta innebär att järnvägsparken idag består av två delar.
Karaktären på de skilda delarna avspeglar sig i vegeta
tionen, medan villatomterna präglas av fruktträd och
prydnadsbuskar har parkmiljön frodiga planteringar med
inslag av prydnadsgräs och exotiska trädarter. Utmed
parkens västra sida rinner Väsbyån som till viss del präglar
parkmiljön. Den norra delen av parken karaktäriseras av
gräsytor med inslag av träd. Allra längst norrut i program
området intill Väsbyån finns ett stenparti med vilda
kryddväxter. Utmed åfårans kanter växer strandvegeta
tion. I Åparken är flera träd i dåligt skick och behöver
ersättas. För att skapa dynamik och ge känslan av en
redan uppvuxen park bör äldre träd i den möjligaste mån
sparas. I direkt anslutning till parken planeras det för ny
bebyggelse.

LVÄG
EN

FOTO: LISELOTT GARNELL

COPYRIGHT © 2014 [DESIGN: KAZ BREMNER/JEREMIAH DEUTSCHER
PHOTO: LATREILLE DELAGE PHOTOGRAPHY ]. ALL RIGHTS RESERVED.
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Urban Reef, the social catalyst. Multifunktionella bänkar som
genererar folkliv och inspirerar till lek.
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Målpunkter med aktiviteter. På bilden en paviljong med boulebana
och träd integrerat.
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Utveckling av parken

Parken ska bestå av två övergripande karaktärer som
gradvis övergår i varandra. En öppen, genomsläpplig
karaktär med inslag av vegetation där markmaterialet är
plattor, sten eller grus (orange pil). Utmed ån skapas en
blå/grön parkkaraktär med fokus på nära vattenkontakt
(grön pil). Parken ska som helhet ge upplevelser kopplade
till årstidsvariationer.
Blå/gröna parkstråket

Längs hela åsträckningen ska fokus ligga på att skapa blåa
och gröna värden. Gradänger ner till ån och vegetation
som är vanligt förekommande vid vattendrag som exem
pelvis hägg, sälg, gråal och olika videarter ska bidra med
att skapa en vattennära känsla. Men även vattenspel i ån
som bidrar med händelser i parken och med att syresätta
vattnet i Väsbyån signalerar närhet till vattnet. I den norra
delen av parken föreslås aktiviteter och urbana odlings
kvarter.
Urbana parkstråket

Den centrala delen av parken, mellan de kulturhisto
riska byggnaderna, det östra stationstorget och den nya
bebyggelsen ska präglas av en öppen, genomsläpplig
karaktär. Här ska finnas inslag av träd, planteringar samt
sittytor och markmaterialet ska bestå av plattor, sten eller
grus. Gestaltningen av parkstråket ska lyfta fram den
kulturhistoriska miljön. Ytan bör utformas så att evene
mang, utställningar eller torghandel kan ta plats.
Genomsläpplig

Parken ska vara en del i ett större sammanhang genom att
den vävs in och binds samman med omgivningen.
Magneter

Platsbildningar, händelser och målpunkter ska leda män
niskor in i och genom parken. De ska utformas så att
aktiviteter skapas och lockar olika målgrupper.
Aktiva kanter

De nya byggnaderna bör i bottenvåningarna ha verk
samhetslokaler som är öppna mot parken. På detta sätt
aktiveras parkens kanter. Gatustråk ska inte skära av
kontakten mellan byggnader och park utan utformas på
ett sådant sätt att de binder samman området. Mark
beläggningen bör framhäva de historiska byggnaderna. De
nya byggnadernas fasader bör i proportioner och detalje
ring utgå från människan, vegetationen och de historiska
byggnaderna. De bör genom material, färger och volymer
lyfta fram och förtydliga de historiska byggnaderna.

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET

Utmed Väsbyån ska nära vattenkontakt skapas. (Marievik, Stockholm.)

Aktivitet
• vara en del i stadsväven
• varierande miljöer inom parken
• lekfulla element, bänkar, multifunktionella möbler,
informella sittplatser
• plats för rofylldhet
• utrymme för aktiviteter under dag- och kvällstid och
året om
Trygghet
• främja rörelse genom parken
• hela parken ska vara allmänt tillgänglig
• locka olika åldersgrupper
• bra belysning, överblickbar, inga dolda utrymmen
Tydlighet
• visuell ledning till parkens funktioner
• tydliga juridiska gränser mellan allmänt och privat
Tillgänglighet
• god framkomlighet
• tillgång till plana ytor och tillgänglig markbeläggning
• knyta ihop stråk inom området och med omgivningen
• forma en trygg miljö
Komfort
• skapa platser med bra mikroklimat
• främja god ljudmiljö med skärmar och naturljud
• arbeta med mänsklig skala och täta upplevelser
Identitet
• framhäva den kulturhistoriska miljön
• konstnärlig utsmyckning och arkitektoniska uttryck
• lokal förankring
• temporära installationer och aktiviteter
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Genomsläpplig
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Inspirationsbilder ”Åparken”

Målpunkter i form av lekfull konst ska finnas i parken. (Örestad,
Köpenhamn.)

Tillfälliga installationer i parken kan skapas med mobila stolar.
(Örestad, Köpenhamn.)

Hela parken ska genomsläpplig och allmänt tillgänglig.
(Berlin, Tyskland.)

FOTO: LISELOTT GARNELL

Levande vatten tillför aktivitet och maskerar trafikbruset.
(Markfontän, High Line, New York.)
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Entré
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En blockrik terräng med en askdominerad olikåldrig
ädellövskog av lågörttyp med inslag av alm och lönn
samt en lång obruten skoglig kontinuitet präglar detta
område. Här finns så kallade jätteträd som är viktiga för
Entré
det biologiska kulturarvet och för många hotade djur och
växter. Här finns även fornlämningsområden.
Utveckling av parken

Naturområdet blir en mötesplats som ska stimulera
till aktivitet och skapa plats för rofylldhet. Parken ska
locka till vistelse i naturen samt bidra med miljö- och
ekosystemtjänster. Här ska finnas varierande karaktärer
och a ktiviteter kopplade till årstiderna. Fornlämnings
områdena ska integreras och lyftas fram i parkmiljön.
Park
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Aktivitet
• varierande miljöer inom parken
• lekfulla element
• bänkar, multifunktionella möbler, informella sittplatser
• utrymme för aktiviteter under dag- och kvällstid året om
Trygghet
• locka olika åldersgrupper
• främja rörelse genom parken
• bra belysning
Tydlighet
• tydliga entréer
• visuell ledning till parkens funktioner
• tydliga juridiska gränser mellan allmänt och privat
Tillgänglighet
• god framkomlighet
• tillgång till plana ytor och tillgänglig markbeläggning
• knyta ihop stråk inom området och med omgivningen
• skapa kontraster och markeringar i trappor och ramper
• forma en trygg miljö
Komfort
• skapa platser med bra mikroklimat
• främja god ljudmiljö med skärmar och naturljud
• arbeta med mänsklig skala och täta upplevelser

En anlagd parkdel som står i kontrast med den vilda
naturen. Parken sträcker sig mellan Bills Backe och
Ladbrovägen och vidare söderut. Nivåskillnaden gestaltas
med platåer, trappor och ramper. Där parken gränsar mot
ny bebyggelse är det viktigt med en gräns som tydliggör
privat och allmän mark.
Villa Karlsro

I parkens övre del ligger villa Karlsro med tillhörande
tädgårdsmiljö vilken ska bevaras, förstärkas och öppnas
upp för allmänheten. Villan ska inrymma verksamheter
som bidrar med liv och rörelse till parken.
Dagvattenpark

Delar av parken kommer att hantera och fördröja en del
av stadsdelens dagvatten. Vattenstråket förses med bryggor
och gångvägar med möjlighet för vattenlek. Det är viktigt
att gestalta för en miljö som är attraktiv även vid torrt
väder.
Stråken

Genom parken löper stråk av olika karaktär. Stråken
mellan Hembygdsgården och villa Karlsro är delar av ett
längre upplevelsestråk genom kommunen (se sidan 76).
Det är möjligt att antingen välja ett tillgänglighetsanpassat
stråk eller ett som löper genom en blockrik, kuperad
terräng. där man rör sig över marken på arkitektoniskt
utformade bryggor och trappor. En utsiktplats och tydliga
entréer till parken ska utformas.

Identitet
• konstnärlig utsmyckning och arkitektoniska uttryck
• lokal förankring
• temporära installationer och aktiviteter
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FOTO: LISELOTT GARNELL

FOTO: LISELOTT GARNELL

Inspirationsbilder ”Terrängparken”

FOTO: MIKAEL LEVANDER

FOTO: LISELOTT GARNELL

En utsiktplats ska finnas i parken. (Sudgelende, Naturpark i Berlin,
Tyskland.)

Villa Karlsro. Trädgårdsmiljön bevaras och förstärks samt öppnas
upp för allmänheten.

Nivåskillnaden i parken tas upp av karaktärsfulla ramper och trappor. (Telefonplan, Stockholm.)
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Platser för lek i naturinspirerad design. (Park am Gleisdreieck,
Berlin, Tyskland.)
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”Naturparken”
Ladbrostenen

Naturområdet i den nordvästra delen av programområdet
är en tallskog av grästyp med inslag av ädellövträd och har
en lång obruten skoglig kontinuitet. Tallarna är generellt
mycket gamla. Här förekommer den rödlistade arten
tallticka.
Utveckling av parken

Naturområdet blir värdefull närnatur och rekreationsom
råde för boende och besökare och ska inspirera till fysisk
aktivitet. Det bidrar med miljö- och ekosystemtjänster
för den bebyggda marken omkring. Naturområdet kom
mer i stor utsträckning att bevaras och utvecklas med en
tydlig entré, stråk och integrerad lek i natur. Området
kommer i viss utsträckning skyddas mot buller från spår
området av den nya bebyggelsen.
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Aktivitet
• lekfulla element
• bänkar
• plats för rofylldhet
• varierande miljöer inom parken
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Tydlighet
• tydliga entréer
• visuell ledning till parkens funktioner, siktlinjer
• tydliga juridiska gränser mellan allmänt och privat
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Tillgänglighet
• god framkomlighet
• tillgång till plana ytor och tillgänglig markbeläggning
• knyta ihop stråk inom området och med omgivningen
• forma en trygg miljö
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GEN

Komfort
• skapa platser med bra mikroklimat
• arbeta med mänsklig skala och täta upplevelser
Identitet
• konstnärlig utsmyckning
• arkitektoniska uttryck
• lokal förankring
• temporära installationer och aktiviteter
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Naturområdet kompletteras med olika typer av konstnärliga
installationer. (Sudgelende, Naturpark i Berlin, Tyskland.)
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Trygghet
• locka olika åldersgrupper
• främja rörelse genom parken
• bra belysning längs stråket
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Inspirationsbilder ”Naturparken”

Naturområdet är en tallskog av grästyp med inslag av ädellövträd
och har en lång obruten skoglig kontinuitet. Tallarna är generellt
mycket gamla.

Naturområdet kompletteras med olika typer av lekfulla element.
(Park am Gleisdreieck, Berlin, Tyskland.)
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FOTO: LISELOTT GARNELL

Naturområdet tillgängliggörs genom grusade stråk som är formade
av och följer den befintliga naturen. (Upplands Väsby.)

Naturområdet kompletteras med olika typer av lekfulla element.
(Park am Gleisdreieck, Berlin, Tyskland.)
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Ladbrostenen
(nuvarande läge)

”Naturparken”

Upplevelsestråken genom stadsdelen
är en bit av en fyra mil lång slinga runt
kommunen. Stråken länkar till kultur
landskapet och har ett rikt djur och
växtliv. De är i första hand inte av
sedda som transportsträckor utan, som
namnet antyder, till för att ge människor
upplevelser. De är anlagda som grusade
gång- och cykelvägar på naturens
villkor. Syftet med stråken är att locka
människor att röra sig ute i naturen
och för de som önskar finns länkar till
kommunens ytterområden och angräns
ande kommuner.
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Upplevelsestråken
100 m

Övergångar mellan natur och stad
som kräver omsorgsfull gestaltning

n

Avgränsning programområde
Befintliga byggnader
Planerad bebyggelse

Ekologisk länk

Yta för funktionsblandad bebyggelse
Broar

Kulturhistoriska platser utmed stråken

Vägkopplingar
Kulturhistoriska byggnader

Fornlämningsområden
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Den östra sidans upplevelsestråk blir ett
blå/grönt stråk som löper längs med den
långsamt porlande Väsbyån. Förbi den
nya bussterminalen och genom stations
området får sträckan en urban karaktär
med stadsmässiga upplevelsevärden. Här
dominerar hårdgjord yta därför blir ån
samt tillförd grönska den östra sidans
ekologiska länk. Vidare löper stråket
genom Åparken och förbi den historiska
handelsboden Henriksborg. Viktiga
punkter att uppmärksamma som kräver
omsorgsfull gestaltning är övergångarna
mellan natur och stad.

”Åparken”

LADB

Östra Upplevelsestråket

Henriksborg

Spårområde
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Blommande körbärsträd kantar ån utmed bussterminalen.
(Upplands Väsby.)
FOTO: LISELOTT GARNELL

Alternativa övergångar är ett spännande inslag både visuellt och för
utforskande. (Berlin.)

FOTO: LISELOTT GARNELL

FOTO: LISELOTT GARNELL

Inspirationsbilder för östra sidans upplevelsestråk

Gröna inslag i och utmed ån skapar en kontrast mot den urbana
karaktären och hjälper till att ekologiskt länka samman de gröna
områdena. (Berlin.)
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Utmed bussterminalen kantas ån av körsbärsträd.
(Hammarby Sjöstad, Stockholm.)
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Sektion ekologisk länk
– västra sidan

Markmaterial gång/cykel:
stenmjöl
Växtmaterial:
ängsvegetation samt växtmaterial
inspirerat från de två intilliggande
naturområdena
Möblering:
rumsbildande böljande mur för
sittplats och möjlighet till lek
kvartersmark

vegetationszon
-mått varierar

mur

gång och cykel
-mått varierar

kvartersmark
5.00 m

Belysning:
effektbelyst mur och träd,
parkarmatur

Västra Upplevelsestråket

Det västra stråket är rikt på kulturhistoria. Här leds
vandraren mellan fornlämningar, runstenar och historiska
boendemiljöer. Här finns även värdefulla naturmiljöer
med så kallade jätteträd. Stråket löper förbi hembygds
gården genom Terrängparken med villa Karlsro. Genom
stadsdelen präglas stråket av det urbana stadslivet. Här
skapas en länk som blir den ekologiska kopplingen mellan
naturområdena. Stråket löper sedan vidare genom den
talldominerade naturparken och förbi den historiska
Ladbrostenen.
Ekologisk länk, västra sidan

Naturområdena kopplas samman genom en ekologisk
länk. Länkens vegetation utformas med inspiration från
naturområdena, en sådan länk skapar bra spridningsvägar
för djur och natur. Länkens raka sträckning kan mjukas
upp genom en böljande låg mur i betong. Muren ska
inspirera till lek, bilda mindre platser och fungera som en
bänk att sitta på. Länken skär genom två bostadsgårdar
och blir en genväg för gång- och cykel. Viktiga punkter
att uppmärksamma som kräver omsorgsfull gestaltning är
övergångarna mellan natur och stad.

Aktivitet
• vara en del i stadsväven
• lekfulla element, bänkar, informella sittplatser
• plats för rofylldhet
Trygghet
• främja rörelse
• vara och upplevas allmänt tillgängliga
• locka olika åldersgrupper
• bra belysning
Tydlighet
• visuell ledning genom siktlinjer
• tydliga juridiska gränser mellan allmänt och privat
Tillgänglighet
• god framkomlighet
• tillgång till plana ytor och tillgänglig markbeläggning
• knyta ihop stråken med omgivningen
• forma en trygg miljö
Komfort
• skapa platser med bra mikroklimat
• främja god ljudmiljö med skärmar och naturljud
• arbeta med mänsklig skala och täta upplevelser
Identitet
• framhäva den kulturhistoriska miljön
• konstnärlig utsmyckning och arkitektoniska uttryck
• lokal förankring
• temporära installationer och aktiviteter
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RIKTLINJER IDENTITET
Väsby Entré ska vara en av kommunens portar och tydligt visa Väsbys identitet och
kvalitet.Väsby Entré ska utvecklas till en av kommunens stora mötesplatser. Detta
avsnitt avser att ge riktlinjer för hur identiteten kan stärkas i stadsrummen och hur man
bör arbeta vidare med frågan.
• Medborgardeltagande
• Kulturhistoria
• Temporära projekt
• Fysisk utformning
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Medborgardeltagande
Tidig medborgardialog syftar till att involvera medbor
gare i ett tidigt skede med möjlighet till insyn och att
påverka ett projekt. Upplands Väsby kommun arbetar
aktivt med tidig medborgardialog i samhällsutvecklings
projekt. Tidiga medborgardialoger har hållits under 2010
och i samband med projektet Väsby Entré 2011-2012.
Programsamrådet som hölls under våren 2014 resulterade
i många inlämnade synpunkter kopplade till identitet.
Frågan engagerar.
I den fortsatta planeringen och utformningen av de
allmänna ytorna är det viktigt att klargöra hur med
borgarna kan stärka identiteten på en plats (utöver att
använda stadsrummen i det vardagliga livet). Att involvera
medborgarna och uppmuntra till att vara aktivt delaktiga
i skapandet av en plats innebär att delta i:
• Arbetet med den fysiska utformningen
• Organiserade temporära aktiviteter
Medborgarnas möjlighet att stärka en plats identitet sker:
• I plan- och genomförandeprocessen när platsens spe
cifika utformning arbetas fram. Utrymme för diskus
sioner om behov och önskemål ska finnas. Kontoret
för samhällsbyggnad ansvarar för denna process.
Utformningen/gestaltningen måste betraktas i ett brett
perspektiv och tillåta medborgare och olika kompeten
ser att bidra med kunskap.
• När platsen är färdigställd och när platsen börjar använ
das av människor. Organiserade temporära aktiviteter är
ett sätt att bygga vidare på en plats identitet. Väsbyfesti
valen är ett exempel på ett återkommande arrangemang
och Hugo Sabels torg är ett exempel på en specifik plats
som har daglig torghandel och månadsmarknader. Planoch genomförandeprocessen måste säkerställa att det
finns fysiska förutsättningar för organiserade temporära
aktiviteter. Detta ansvarar kontoret för samhällsbygg
nad för.

82

KVALITETSPROGRAM VÄSBY ENTRÉ/STATIONSOMRÅDET

INLEDNING

FOKUSOMRÅDEN

FYSISK STRUKTUR

STADSRUM

IDENTITET

Kulturhistoria
Avtryck och intryck från Asar till Arlanda

Den som idag färdas med tåg mellan Stockholm och Uppsala möter inte bara dagens moderna Väsby.
Järnvägen tar oss fram genom ett låglänt odlingslandskap avbrutet av skogklädda höjder och glittrande
sjöar.
Förr hängde sjöarna ihop och bildade en mäktig vattenyta där dagens höjder var öar. Havet länkade
samman öar och fastland med resten av världen. Arkeologiska fynd vittnar om handel med länder långt
borta, men självfallet var utbytet större än vad man kan räkna i pengar. I denna tid rörde sig människor
och idéer över stora avstånd. I mötet mellan olika kulturer skapades det som en gång skulle bli vårt Väsby.
Vår bygd var en del av en värld som förändrades och utvecklades och dåtidens Väsbybo var med både
på hemma- och bortaplan. Ragnvald från Eds gård blev chef för den bysantinske kejsarens livvakt i
Konstantinopel. Samtidigt hemma på våra stora gårdar i Väsby börjar ätter formas som så småningom
skulle bli drivande när nationalstaten Sverige bildades. Under medeltiden skulle betydelsefulla personer
träda fram ur dessa ätter som exempelvis den heliga Birgitta.
Det mäktiga vattnet skulle så småningom krympa ihop till det som vi idag kallar Väsbyån men
kontakterna med världen fortsatte och bygdens stora gårdar behöll sin betydelse. Traktens rikedom och de
internationella influenserna förändrade och moderniserade löpande gårdarnas utseende.
Behovet av fortsatt utbyte med världen gjorde att järnvägen drogs fram genom Uppland på 1800-talet. På
detta sätt fick vårt Väsby en rejäl skjuts in i den industriella tiden. Vår bygd kunde på det sättet behålla
sin dynamiska prägel, ta nya intryck och göra avtryck i ångkraftens tidsålder.
Vår station kom att läggas nära platsen för medeltidens Ladbro. Invid stationen anlades också Wäsby
Verkstäder och vårt tegelbruk. Tillsammans bildade de motorn i det stationssamhälle som växte upp där
ån och järnvägsspåren nästan gick ihop. Det är vid denna tid som makten förskjuts från gårdarna och
slotten till städerna och industrierna. Vårt lilla stationssamhälle får här ta över den spännande roll som
bygden alltid haft men nu med järnvägsstationen som ett nytt centrum. Här möttes människor och här
spreds nyheter. På stationen började också verkstädernas varor sitt segertåg över jorden – resor som ibland
nådde slutstation på ryggen av kameler och elefanter.
Allt eftersom försäljningen ökade i världen blev det allt fler människor som bidrog till Verkstädernas och
vår orts framgång. Väsbyborna kunde med rätta känna stolthet över sitt arbete och sin ort. Många hade
kommit långväga ifrån. I jakten på arbete hade man funnit en yrkestolthet och en ny gemenskap i det nya
moderna samhället.
Här skapar vi ett modernt samhälle på historisk grund där öppenhet för nya idéer skapade välstånd
och trygghet. Denna väsbyanda lever kvar efter att verkstadsindustrin har gått ur tiden. Kanske för att
den var tusen år äldre än industrin och alltid kommer att hitta nya former när världen förändras. I
vår kommun fortsätter allt fler invånare att hitta trygga hem samtidigt som man bara är ett steg från
stationen, Arlanda, världen och framtiden.
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I ”Stadsmässighetsdefinitionen för Upplands Väsby kom
mun” fastslås att stadsrummens koppling till kulturhisto
rien spelar stor roll för upplevelsen av stadens identitet.
Stationsområdet är en historisk betydelsefull plats i Väsbys
historia, och har de senaste 1000 åren utvecklats. Plan
programmet anger att platsens historia ska tas tillvara.
Planprogrammet fastslår att området ska genomgå en
omfattande förtätning. De kulturhistoriska sambanden på
platsen kommer delvis att brytas och landskapets läsbar
het försvagas. Följande tidsperioder visar sig på olika sätt
idag, vissa svårare att läsa av än andra:
• Fornhistoriska landskapet
• Bylandskapet
• Stationssamhället och industriorten
• Förortssamhället
Det finns flera sätt att arbeta med att få fram de historiska
tidsperioderna i området:
• Utveckla befintliga landskap, miljöer och byggnader.
• Tillgängliggöra platserna och öka förståelsen för kultur
historien.
• I gestaltning av helt nya stadsmiljöer, knyta an till
historiska tidsperioder.
Arbetet ska i den fortsatta processen ta fasta på att öka
läsbarheten och förståelsen de för tidsperioderna. Detta
ska genomsyra både de stadsrum som bevaras och de
platser som får en ny utformning. Ambitionen är att göra
väsbyborna medvetna om sin närmiljös kulturhistoriska
utveckling.
Fortsatt arbete med de allmänna ytorna

STADSRUM
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Den nya gatorna på den västra sidan har möjlighet att
knyta an till den fornhistoriska tiden på olika sätt. Ga
tunamn och fasta installationer i möbleringszonen är ex
empel. Västra sidans nya torg blir en entré och där finns
möjlighet att accentuera den fornhistoriska tiden genom
gestaltning/utformning.
På den östra sidan ska stationssamhället och industrior
ten få genomsyra det fortsatta arbetet med att utforma
stadsrummen. Området ska knyta an till Messingenkvar
teren och de tidigare industrierna. Den äldre bebyggelsen
i Åparken ska bli ett centralt inslag i parkmiljön. Åparken
har från början inte varit en anlagd park när stations
samhället utvecklades utan bestått att ett antal privata
trädgårdar. Parken ska utformas till en allmänt tillgänglig
park med koppling till stationssamhället/industriorten.
Gatorna har möjlighet att knyta an till stationssamhället/
industriorten på olika sätt vilket man redan idag kan se
genom namnet på Industrivägen. Gatunamn och fasta
installationer i möbleringszonen är exempel på det. Upp
levelsestråket som går längs med Väsbyån har möjlighet
att stärkas genom koppling till kulturhistorien, antingen
punktvis eller på en längre sträcka. Det nya torget utgör
en entré till den östra sidan. Här finns möjlighet att ac
centuera stationssamhället och industriorten.
Dessa två sidor och tidsperioder ska knytas ihop. Här
ska dåtid också möta framtidens Väsby. Gemensamt för
dessa tidsperioder är det internationella utbytet och de
internationella influenserna, som har varit en stor del av
Väsbys historia och kommer att fortsätta prägla Väsbys
utveckling.

På den västra sidan ska det fornhistoriska landskapet
bestående av gravfält och runstenar samt kulturhistorisk
bebyggelse och sambandet mellan dessa får genomsyra
programområdet. Fokus ska ligga på att stärka sambanden
mellan de olika platserna. Det anlagda upplevelsestråket
på den västra sidan är ett sätt att binda samman de olika
historiska platserna Runby Nedra (Hembygdsgården),
Villa Karlsro, fornlämningsområdena och Ladbrostenen
vilket bidrar med att skapa en bättre tillgänglighet och
förståelse för historien.
Den västra sidans betydelse som en bo- och lastplats invid
farleden Väsbyån ska särskilt framhävas. Eftersom platsen
förtätas och det öppna landskapsrummet försvinner mins
kar också dalgången läsbarhet. Skogspartierna med grav
fält och runstenar utgör entréer till stadsdelen från norr
och söder och ska accentueras. På så sätt framhävs den na
turliga terrängen och nivåskillnaden mellan den östra och
västra sidan. Möjlighet till utblickar genom utsiktsplatser
är ett annat sätt att öka förståelsen för landskapet.
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Vad gör en attraktiv mötesplats? Idén om det allmänna
rummet bygger på att alla grupper känner sig välkomna
att vistas och ta plats. Människornas aktiviteter formar
delvis upplevelsen av stadsrummen. Stadsrummen måste
kunna skifta och förändras över tid. Det måste finnas
plats för spontana och temporära organiserade aktiviteter.
En planering för det oplanerade krävs. Fysiskt utrymme
för temporära arrangemang, evenemang och aktiviteter
i stadsrummen ska finnas. Temporära aktiviteter skapar
möjlighet för många olika typer av arrangemang under
olika tider på året och från år till år.

FOTO: STOCKHOLM STAD

Temporära projekt

(Årligt bokbord i Stockholm City)

Planprogrammet anger att Väsby Entré ska utvecklas till
en av kommunens större mötesplatser och bli ett cen
trum för resande och kultur. Det är viktigt att skapa en
mångfald av aktiviteter men samtidigt stärka fokuset på
kulturaktiviteter. Hembygdsgården på den västra sidan
och det planerade kulturhuset samt Messingen är exempel
på redan etablerade och kommande kulturaktiviteter i
området. Ett samspel mellan de publika byggnaderna och
stadsrummen ska eftersträvas.
I utformningen av stadsrummen ska möjlighet för sponta
na aktiviteter och temporära organiserade aktiviteter vara
en stor del, särskilt i de centrala större mötesplatserna/
stadsrummen, men också på mindre lokalgator.
(Utställning i Helsingborg.)

FOTO: LISELOTT GARNELL

Det finns flera exempel på aktuella temporära projekt
i Sverige där kommunen är huvudarrangör eller med
arrangör.

(Utställning i Köpenhamn, Danmark.)
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FOTO: LISELOTT GARNELL

Fysisk utformning
För en stad är det viktigt med en stark identitet som får
människor att identifiera sig med sin omgivning. Detta
kan stärkas genom fysisk utformning/arkitektoniska
uttryck/konstnärlig utsmyckning. Här följer identitets
skapande exempel.

Skulptur utanför Kymlingeskolan stora Ursvik Sundbyberg.
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FOTO: MIKAEL LEVANDER

Mönster från platsens tidigare byggnader vävs in i ny bebyggelse.
(Upplands Väsby.)

Skulpur i Stockholms tunnelbana.
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COPYRIGHT © 2014 [DESIGN: KAZ BREMNER / JEREMIAH DEUTSCHER
PHOTO: LATREILLE DELAGE PHOTOGRAPHY ]. ALL RIGHTS RESERVED.
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COPYRIGHT © 2014 [DESIGN: KAZ BREMNER/JEREMIAH DEUTSCHER
PHOTO: LATREILLE DELAGE PHOTOGRAPHY ]. ALL RIGHTS RESERVED.

Urban Reef, the social catalyst. Multifunktionella bänkar.

Optimuslampan. Design av belysningsarmatur som kopplar till
historien. (Upplands Väsby)
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Urban Reef, the social catalyst. Multifunktionella bänkar som genererar
folkliv.
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FOTO: MIKAEL LEVANDER
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Identitetsskapande markmaterial. (Köpenhamn, Danmark.)

88

FOTO: LISELOTT GARNELL

FOTO: LISELOTT GARNELL

Bänk med belysning. (Älvsjö torg.)

Temporära installationer. (Veijle, Danmark.)
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FOTO: MIKAEL LEVANDER

FOKUSOMRÅDEN

FOTO: LISELOTT GARNELL
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Design i parkmiljö. (Wij trädgårdar, Ockelbo.)

Ett av två glasrum. Projektet heter: Ett rum för ett träd, ett för dig
och ett för tanken, av konstnär Torbjörn Johansson. (Blåsut, 2013.)

Identitetsskapande byggnader. (Upplands Väsby.)
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Torg/mötesplats med unik karaktär. (Uppsala Konsert och Kongress.)

Identitetsskapande markbehandling. (Tensta konsthall.)

90

Torg/mötesplats med unik karaktär. (Superkilen, Köpenhamn.)
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Lekfullt element i torgmiljö. (Täby torg.)

Effektbelyst byggnad. (Uppsala.)
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Drift
Drift och underhåll av Väsby entré kommer att kräva mer resurser än vad som tidigare har krävts av exploaterings
områden i Väsby. Vi bygger ett stationsområde med stadskänsla som kräver utökade resurser för att kunna bibehålla det
mervärdet vi skapar.
Det kommer att kräva en ökning av drifttimmar på 400–500 %.

Driftområde
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Drifttimmar idag

Drifttimmar utökat

Sopning

1–2 gånger per vecka

2–3 gånger per vecka

Snöröjning

Vid behov

Vid behov

Belysning och värmeslingor

5 gånger per vecka

5 gånger per vecka

Renhållning

5–6 gånger per vecka

varje dag

Träd/planteringar

daglig tillsyn halvårsvis
(sommarmånaderna)

daglig tillsyn halvårsvis
(sommarmånaderna)

Väsbyån

1 gånger per år

4 gånger per år

Markbeläggningar (ogräsrensning)

2 gånger per år

4 gånger per år

Möbler och konst (tillsyn)

5 gånger per vecka

5 gånger per vecka

Dagvatten (rensning av rännor etc)

1 gånger per år

2 gånger per år

Blomsterarrangemang

1 gånger per vecka

2 gånger per vecka

Lekplatser/Aktivitetsparker (tillsyn)

1–2 gånger per vecka

varje dag
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Arbetsorganisation och underlag
Projektgruppen för Väsby Entré/Stationsområdet:
Anne-Sophie Arbegard, projektledare/exploateringsingenjör, kontoret för samhällsbyggnad
Janne Sandahl, bitr. projektledare, Janne Sandahl Consulting AB
Magdalena Lundberg, bitr. projektledare, kontoret för samhällsbyggnad
Eric Lindskog, projektledare infrastruktur, kontoret för samhällsbyggnad
Liselott Garnell, projektanställd för kvalitetsprogrammet, landskapsarkitekt, kontoret för samhällsbyggnad
Ann Storkitt, trafikplanerare, kontoret för samhällsbyggnad (Iterio AB)
Linn Borg, miljöplanerare, kontoret för samhällsbyggnad
Annica Karlsson, planarkitekt, kontoret för samhällsbyggnad
Erik G Olsson, bygglovchef, kontoret för samhällsbyggnad
Nils Odén, stadsträdgårdsmästare, kontoret för samhällsbyggnad
Birgitta Hillblom, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljö- och hälsoskyddskontoret
Jessika Krekula, senior kommunikatör,w stöd & process
Gösta Norén, tillväxt- och utvecklingschef, kontoret för samhällsbyggnad
Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef, kontoret för samhällsbyggnad
Kristofer Kvarnström, trafikingenjör, kontoret för samhällsbyggnad
Jörgen Wihler, gatuchef, kontoret för samhällsbyggnad

Kommunala planer, program policys och övriga dokument
VISION VÄSBY STAD 2040, 2013
Den moderna småstaden – Strategisk kommunplan 2005–2020, 2005, aktualitetsförklarad 2010
Trafikstrategi Upplands Väsby kommun, 2011
Trafikplan Upplands Väsby, 2013
Stadsmässighet – definition för Upplands Väsby kommun, 2013
Dagvattenpolicy, 2001
Avfallsplan, 2008 		
Planprogram Stationsområdet, 2007

Fotografier, illustrationer och kartor
Fotografi på framsida: Flygfoto Bergslagsbild AB.
Fotografier: Om inget annat anges, kommunen.
Arbete med kartor och illustrationer: där inget annat anges, Liselott Garnell, landskapsarkitekt.
Arbete med layout: Liselott Garnell, landskapsarkitekt, Linn Fransson, kommunikatör/grafisk formgivare.
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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

