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Gestaltning. Programmets syfte är att samordna gestaltningen av 
byggnader och den yttre stadsmiljön. Programmet ska förmedla stadsdelens 
vision för tillkommande byggherrar. 

Kvaliteter. Det ska också bidra till att området uppnår de stadskvaliteter 
som eftersträvas; resiliens samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.



ALSIKE
En varm och inkluderande stadsdel 

där alla kan känna sig hemma.
Gångavstånd till det mesta.
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Mötesplatser och 
mänsklig skala

Bakgrund och syfte
Kvalitets- och gestaltningsprogrammets syfte är att samordna gestaltningen av 
byggnader och den yttre stadsmiljön. Den ska klargöra ambitionerna med 
stadsdelen för tillkommande byggherrar samt utgöra ett underlag för områdets 
generella detaljplan. Det ska också bidra till att området uppnår de 
stadskvaliteter som eftersträvas; resiliens samt social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet.

För att säkra dessa kvaliteter reglerar programmet inte bara form utan även 
stadsbyggnadsprocessen i de delar den påverkar stadskvaliteter såsom social 
mångfald, funktionell och estetisk variation. 
Fyra grundläggande principer.
• Detaljplanen görs för hela området (inte per byggprojekt). 
• Varje kvarter delas i mindre fastigheter av varierande storlek. 
• Detaljplanen görs färdig innan marken säljs.  
• Marken tilldelas på kvalitet enligt en transparent process.

Denna typ av planprocess har visat sig spara tid, öka variationen och öka 
andelen mindre byggherrar.  (Referenser: Almere, NL, Tübingen, DE,  
Vallastaden, SE)

En av flera utgångspunkter för detta kvalitets- och gestaltningsprogram är den 
Översiktsplan för Alsike, Uppsala kommun som togs fram 1990, men som på 
grund av den ekonomiska krisen under 1990-talet aldrig genomfördes. Den 
upphävdes senare. Översiktsplanen är väl genomarbetad och måste för sin tid 
anses som mycket framsynt. Målet var: "Att bygga en egen stad i den svenska 
stadstraditionen på ekologisk grund". Redan här slogs fast att Alsike inte skulle 
planeras som en ny förort utan istället anknyta till det omfattande 
stadsgrundandet kring sekelskiftet 1900. Man ville skapa en traditionell svensk 
stad präglad av bebyggelse i måttlig skala längs gator och runt torg med täta och 
välavgränsade stadsrum.

Vision: Människor, myller och målpunkter.
Framtidens Alsike ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Det ska 
också vara en resilient och anpassningsbar småstad, dvs den ska klara av både 
sociala, ekonomiska och ekologiska förändringar på kort och lång sikt. Det kan 
röra sig om skiftande demografi, ekonomi eller klimatförändringar. Stadsdelen 
ger möjlighet för hushåll med olika ekonomiska resurser att bosätta sig inom 
samma kvarter och grannskap. En attraktiv och lockande stadsmiljö kan gå hand 
i hand med dessa mål. Alsike byggs i en mänsklig skala, där stadsmiljön bedöms 
utifrån den gående människans perspektiv, staden i ögonhöjd. I det förnyade 
arbetet med Alsike har vi utgått från devisen ”människor, myller och 
målpunkter”. Den mänskliga skalan innebär att planering av exempelvis 
gaturum har utgått från människors behov och rörelsefrihet, och låter biltrafiken 
anpassa sig till detta. Även husfasader och miljöer utformas för den gående 
människans skala och avstånd. Det medger smalare gator, barnvänligare miljöer, 
men också stadsmiljöer som gynnar handel, kultur och ekosystemtjänster. 

Ett komplement till dagens Alsike och Knivsta
Alsike domineras idag (2018) av villa- och radhusbebyggelse, med vissa inslag 
av flerfamiljshus.  Alsike saknar ett varierat utbud av bostäder samt urbana 
mötesplatser som kan främja lokalt näringsliv och sociala möten. Sådana platser 
kunde anläggas på olika punkter utmed huvudvägen, men också i den nya 
stadsdelen. Med rätt täthet och gestaltning skapas underlag även för kultur, 
kommunal service och kollektivtrafik. Stadsdelens gestaltning ska även gynna 
en hälsosam livsstil.

Dagens Alsike riskerar att bygga in sig i ett starkt bilberoende. För en hållbar 
utveckling bör stadsdelen framöver byggas så att invånarna inte görs beroende 
av biltransport. Detta är viktigt för att alla invånare ska ges jämlika villkor, även 
de utan bil: barn, ungdomar, vuxna som inte äger en egen bil, äldre som inte 
längre är bekväma med att köra bil. Alla dessa gruppers mobilitet ska gynnas.
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Urban
kvartersstad

Svensk småstad
Trädgårdsstad
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Referensbilder från 
kulturmiljöer i Knivsta

Knivsta stationshus i trä (1865), 
ursprunget till Knivsta 
stationssamhälle och kommun. 
Husets varma färger (ockragul och 
engelskt röd) är den ursprungliga 
färgsättningen som återskapats.

Fd apoteket på Apoteksvägen. 
Målat tegel ger levande fasad. 
Brutet sadeltak med lertegel. 
Bearbetad takfot och takutsprång.

Småskalig folkhemsarkitektur 
Smalhus på Gästgivarevägen 
1955-57. Fasader i varma 
jordfärger och sadeltak med 
lertegel. Huskropparna 
trapphusvis lätt förskjutna till 
varandra, utan helt räta vinklar 
vilket skapar trivsamma platser 
framför huset och ett bra gaturum. 
Husen fint inpassade i terrängen.

Apoteket 1919

Stationshuset 1865 Gästgivarvägen 1957



Kvartersstad
3-5 vån

Trädgårdsstad
2-4 vån

Den moderna småstaden

Alsike ska byggas som en terränganpassad rutnätsstad med 
inspiration från både svensk småstadstradition och utländska 
förebilder. Detta blir ett nytt stationssamhälle, liksom Knivsta en 
gång kom till. En planerad framtida järnvägsstation är Alsikes 
centralpunkt,. Denna nya station bör vända sig lika mycket åt både 
östra och västra sidan av järnvägen för att inte skapa 'baksidor'. 
Stationen utgör också en viktig förutsättning för en hållbar men tät 
exploatering, liksom för framtida näringsliv och arbetsmarknad.

Grundstrukturen är kvarter med flerfamiljshus blandat med 
stadsradhus. De centrala stadsdelarna närmast stationen samt 
utmed Brunnbyvägen får stadskvarter med i huvudsak 3-5 
våningar. Bebyggelsen kan påminna om de nya stadsdelar som 
byggs i andra svenska städer, men skalan är påtagligt lägre för att 
garantera goda ljusförhållanden och småstadskaraktär.  Här finns 
även lokaler för verksamheter och närservice. Stor omsorg läggs 
vid att skapa trivsamma, intima gaturum. Vid gatukorsningar kan 
små torgbildningar skapas.

Österut får bebyggelsen en prägel av trädgårdsstad med hus 2-4 
våningar och större inslag av stadsradhus. Gatorna är något 
bredare och kantas här av grön förgårdsmark. Det är till största 
delen bostadskvarter men lokaler i bottenvåning är tillåtna.
Bebyggelsen ligger i regel i gatulivet även i de yttre områdena. 
Trädgårdsstaden kombinerar det urbana med grönska och lokal 
odling. Gaturummen är medvetet gestaltade med fondmotiv i 
gatans kortända, och trädkantade gator som öppnar sig i torg. De 
mer slingrande gatorna anpassar sig till terrängen.
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Övergripande struktur

Från norr till söder går flera större sammanbindande stråk 
som korsas av smalare kvartersgator. I väster begränsas 
planområdet av Björkkällevägen som norrut leder till 
Uppsala. Därefter det centrala parkstråket med rekreation 
och dagvattenhantering.  Gröna och blå samband finns 
även via alla gröna gårdar och planterade gator. 

Ytterligare västerut slingar den breda kollektivtrafikgatan 
som även knyter ihop de två skoltomterna. Det är närmare 
eller lika nära till kollektivtrafiken som till bilparkeringen 
som samlas i mobilitetshus utmed Björkkällevägen.

De svagt krökta kvartersgatorna är optimerade för gång 
och cykeltrafik. Bilen har tillträde överallt, med 
handikapparkering och tillfällig angöring, men på de 
gåendes och cyklandes villkor. Gatornas krökning 
minskar trafikens hastighet, dämpar vindar och ger en 
stimulerande gatuvy för gående. Gatorna är trädplanterade 
på ena eller båda sidorna. 

Utspritt bland kvarteren finns ett nätverk av små torg och 
platsbildningar. Husen omgärdar inre kvartersgårdar och 
trädgårdar som är ett halvprivat rum för de boende. Släpp 
mellan husen kan tillåta inblickar. Gränsen mellan 
offentligt och privat rum markeras med staket eller plank i 
gatuliv som är brukligt i svenska småstäder. Husen nås via 
genomgående entréer mot gatan och gården.
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En kuperad stadsdel

Stadsdelen kommer präglas av höjdskillnaden där bebyggelsen och gator 
följer terrängen. Från vissa högre liggande punkter samt från balkonger och 

fönster kommer taklandskapet att bli framträdande. Gatornas karaktär 
kommer präglas av den kuperade terrängen i öst och den flackare i väst.

Skiss, 3D-modell Alsike Nord Etapp 2



Variation mellan smala gator, öppna platser.  Krökta gator skapar nyfikenhet och intresse. Bredare alléer och parker ger öppenhet och längre siktlinjer.
Fondmotiv i slutet av gatan underlättar orientering, skapar tydliga rum.  

Siktlinjer och fondmotiv
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Fondmotiv, exempel

Siktlinjer, exempel



Kvartersgata 12 m fasad till fasad i Alsike Nord Gata i öst-västlig riktning från parkstråket 
upp mot kullarna i öster. Här är övergångszonen mellan urban kvartersstad och 
trädgårdsstaden. Gaturummet är 8 m plus 2 meter förgårdsmark på vardera sida. Släpp mellan 
husen ger glimtar av gården. Plank och staket binder samman fasaderna som ligger i liv med 
gatan. Huskropparna tillåts trapphusvis delvis vika av från egenskapsgränsen utmed de krökta 

gatorna, då skapas små rumsligheter. Smala fastigheter låter husen trappas upp utan långa 
stödmurar.  Framför husens entréer finns terasser och farstutrappor att sitta på. Tillgängligheten 
löses genom gemensamma trapphus eller via gården som även nås genom grindar och portiker. 
Detta är gångfartsgator som tillåter biltrafik men utformas för en målhastighet på 5-7km/h.

Alsike Nord,  visionsbild. Erséus Arkitekter

Kvartersstad
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Gränd, smal kvartersgata 8 m Alsike inklusive en hybridzon (1m förgårdsmark) på vardera 
sida. Gångfartsgator som tillåter biltrafik men utformas för en målhastighet på 5-7km/h. 

Dubbelriktad cykeltrafik, enkelriktad biltrafik. Gatunät lämpligt både för bostäder och viss 
service och handel, beroende på hur centralt gatan ligger.

Alsike Nord,  visionsbild. Erséus Arkitekter
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Kvartersstad



Urban kvartersstad De centrala stadsdelarna närmast stationen samt utmed 
Brunnbyvägen får stadskvarter med i huvudsak 3-5 våningar. Bebyggelsen kan påminna 
om de nya stadsdelar som byggs i andra svenska städer, men skalan är påtagligt lägre, 3-5 
våningar istället för 6-8 våningar. Detta för att garantera goda ljusförhållanden och 

småstadskaraktär.  Här finns även lokaler för verksamheter och närservice. Stor omsorg 
läggs vid att skapa trivsamma, intima gaturum. Vid gatukorsningar kan små 
torgbildningar skapas.

Referens: Radhus på lägenhetshus, Rosendal. 
Arkitekter JägnefaltMilton

Referens: LeydenReferens: Amsterdam
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Kvartersstad

Referens, massivträhus med cederfasad.
 4, 5 våningar Arkitekter Kjellander 

Sjöberrg, Rosendal, Uppsala



Bakgator, Ginza, Tokyo

Shimokitasawaområdet, TokyoShimokitasawaområdet, Tokyo

Blandad småskalig stad, Tokyo
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Kvartersstad

Referens Tokyo, småskaligt men urbant. Även småskaliga miljöer kan upplevas som mycket 
levande och urbana. Exempelvis är större delen av Tokyo låga hus 2-3 våningar med smala 

gator som lämpar sig för gång och cykel. Dessa kvarter rymmer också inslag av mycket 
modern arkitektur i liten skala, vilket skapar spännande kontraster.



Trädgårdsstad

Svensk småstad
Bebyggelse i 2-4 våningar.
Enfamiljshus, parhus, radhus, lägenheter kan blandas.
Detta är alternativet till konventionellt villaboende i 
Alsike Nord Etapp 2.

Vadstena

Växjö Midsommarkransen
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Riktlinjer för trädgårdsstad. Trädgårdsstaden kombinerar det urbana med grönska 
och lokal odling.
• Hus nära gata
Husen placeras nära gatan på gemensam bygglinje och bildar ”väggar” i gaturummet. 
Djupa trädgårdar skapar avskildhet. Hus bildar ett fondmotiv i gatan. Gaturummen 
blir tydliga och sammanhållna.
•  Tydliga gränser
Hus, häckar eller staket skapar gränser mellan det
privata, gården och det gemensamma gaturummet. 

•  Grönska och trädgårdar 
Gemensamma grönytor i kvarteren, parker och trädgårdar.  Trädkantade gator, torg 
och platser. 
•  Blandade hustyper. 
Relativt låga hus (2-3 vån) med stor variation som ger möjlighet till blandning av 
t.ex. samhällsklasser, upplåtelseformer, familjekonstellationer, vilket kan hjälpa till 
att motverka social segregation.  
• Blandade funktioner. Bostäder, skolor, handel, kontor och viss produktion blandas 
inom gångavstånd.
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Referens Gamla EnskedeReferens Gamla Enskede

Trädgårdsstad, svensk småstad



Blandstadens fastighetsindelning. Att ensidigt fokusera på den fysiska 
gestaltningen av småstaden riskerar att fastna i en stilövning. I nuvarande 
program läggs även vikt vid den underliggande strukturen och funktionen, för 
att ge rätt förutsättningar för ett hållbart stadsliv. Värt att notera är exempelvis 
att kvarteren i både Nora och Askersund, liksom i de utländska förebilderna 
Almere och Tübingen, och i Stockholms innerstad alla är uppdelade i 4-10 
mindre fastigheter, ofta omkring 6-9 fastigheter Avsikten är i Alsike etapp 2 att 
parallellt med de större byggherrarna locka till sig en mängd små byggherrar: 
små lokala byggbolag, byggemenskaper och privatpersoner. Gynnandet av 
byggemenskaper regleras även i avtalet med staten kring utbyggnad till fyra 
spår.

Det genomsnittliga antalet bostäder per markanvisning bör inte vara för högt. I 
Stockholms stad ligger genomsnittet omkring 140 lägenheter per projekt. I 
Vallastaden i Linköping har man medvetet minskat detta så det i genomsnitt är 
30 bostäder per fastighet, med en variation mellan enfamiljshus och 
flerfamiljshus inom samma kvarter.  Detta ska ge en mer robust och resilient 
stadstruktur, exempelvis i tider av ekonomisk oro. Då finns en riskspridning och 
flera olika strategier som kan möta de nya förhållandena. Likaså ger en spridd 
ägarstruktur och ett brett deltagande och engagemang i den lokala miljön bättre 
förutsättningar att möta både lokala ekologiska och sociala utmaningar. 
(Principles of  Social-Ecological Urbanism, Barthel, Marcus et al (2013))

Många planer försöker återskapa bilden av och den yttre formen av en blandad 
stad, men inte dess blandade ägarstruktur. Att anlita flera olika arkitekter för att 
rita husen i ett kvarter är förvisso bra, det skapar variation i uttrycket. Liksom 
att se till att det finns en blandning av verksamheter och boende, samt olika 
upplåtelseformer: hyresrätter, enskilt ägande och bostadsrätter. Det är ännu 
bättre att även dela upp ägandet i små fastigheter, liksom att se till att hela 
planprocessen och markanvisningen inte stänger ute aktörer med små resurser.

Tomtbredd ca 6m-24 m Antalet fastigheter per kvarter kan variera beroende på 
kvarterets storlek och vilken typ av hus som byggs, men ligger ofta omkring 4-9 
fastigheter per kvarter för flerfamiljshus, men fler (4-12) för stadsradhus. Det är 
väsentligt att vi identifierar dessa möjliga platser för den typ av mindre 
fastigheter som kunde passa även mindre aktörer.  Tomternas minimala bredd är 
6-7 meter. Det ger utrymme för ett stadsradhus. Tomtbredderna kan därefter 
utökas eller dubbleras efter projektens behov. Exempelvis: 10m, 12 m, 20m, 
24m. Huvuddelen av husen blir individer mellan 10m och 24 m breda. Inga 

fastigheter bör vara bredare än cirka 40 meter. I varje kvarter eftersträvas en 
variation i tomtstorlekar, från små till stora. Processen för att åstadkomma detta 
kan hämtas från t.ex. Tübingen. De små tomterna skall helst vara fler till antalet 
än de stora för att skapa en god variation och anpassningsförmåga. Tomterna 
upplåts till fast pris. Marken anvisas efter kvalitet på projektet och de värden det 
tillför kvarteret och stadsdelen.
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Flera tomter per kvarter



”Skolan mitt i byn”. Två framtida grundskolor planeras. Grundskolorna 
(liksom en ev framtida gymnasieskola) bör få en framträdande plats och 
arkitektur för att signalera utbildningens centrala funktion i samhället.  Skolor 
och andra offentliga byggnader blir naturliga avbrott i rutnätsplanen. De kan 
anläggas i anslutning till parker eller på höjder.  De placeras för att inte bli 
målpunkter för bil som riskerar att dra in mycket biltrafik i bostadsområdet.

Södra skolan. En första skola och förskola placeras på höjden precis norr om 
Brunnbyvägen. Den blir ett synligt inslag i stadsbilden, men ändå avskild från 
trafik och med stora gröna friytor. Skolan nås enkelt med buss, gång och cykel. 
Den södra skolan planeras innehålla lokaler som också kan användas för kultur-, 
idrotts och föreningsverksamhet efter skoltid.  Det ökar trygghet, social 
hållbarhet och utnyttjar lokalerna väl över tid. Kommunen har brist på lokaler 
för kulturutövande och kulturproduktion: ateljéer, verktstäder och 
repetionslokaler.

Norra skolan. En skoltomt reserveras i planen i norra änden av parkstråket där 
dess hörsal blir ett fondmotiv och en viktig orienteringspunkt. Där finns plats för 
både grundskola och förskola. Skoltomten ligger också tillgänglig med 
kollektivtrafik och nära P-hus. Även denna skoltomt ansluter i norr till ett 
grönområde, samt har stora egna friytor. Mot Björkkällevägen i väster kan 
tomten avskärmas av skolbyggnaden, eller av en kombination av bostäder och 
verksamhetslokaler vilket också tillåts i planen. Det säkrar att skolområdet blir 
tryggt och levande dygnet om, och under lov.

Auditorium/Norra skolans hörsal är tänkt att bli en en multifunktionell 
offentlig byggnad som även kan användas för andra framträdanden, konserter, 
kongresser. Här skulle även en konsthall kunna rymmas, vilket kommunen 
saknar. I dess bottenvåning kan utåtråktad verksamhet och serveringar placeras 
för att öppna byggnaden mot gatan. Som refens finns offentliga byggnader som 
Stockholms stadsbibliotek eller Konstakademien som kombinerar offentlig 
funktion, värdighet och kommersiell verksamhet mot gatan.

En del av Alsikes identitet Skolorna ska byggas ut i samma takt, eller 
snabbare, än bostäderna. Alsike vill undvika de olyckliga baracklösningar som 
präglat många nybyggda stadsdelsområden under tidigt 2000-tal. I forskning 
kring social hållbarhet och integration framhålls ständigt skolans betydelse. Inte 
minst i dagens Sverige med ökande socioekonomisk segregation är skolan som 
sammanbindande kitt i samhället viktig. Skolorna och den lokala utbildningens 
kvalitet är även väsentliga för att knyta Alsike till universitetsorten Uppsala i 
norr, till universitet och högskolor i Stockholm, liksom till hela 
arbetskraftsregionen Stockholm.

Alsike Nord,  idéskiss.  Auditorium och skola bildar 
fondmotiv i slutet av parken.  

Norra skolan

Södra skolan
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 Fyra nivåer av kultur för invånarna
Kultur bygger individuella och gemensamma identiteter och 
relationer till platser. Kulturproduktion ses ofta som en viktig 
faktor för städers och regioners attraktivitet och 
konkurrenskraft. Cirka en femtedel, 20-25%, av 
arbetstillfällena i Stockholmsregionen är finns inom den 
kulturella och kreativa sektorn.

Kulturverksamheten ger en direkt nytta i form av konserter eller andra 
kulturupplevelser. Kulturen ger även en indirekt nytta i form av social 
sammanhållning, trygghet, demokrati, jämlika livsvillkor liksom kopplingen till 
kreativa näringar.

Social hållbarhet i förhållande till kultur kan förstås i termer av invånarnas 
närhet till kultur: både till lokalerna och till verksamheterna. Begreppet 
"kulturnärvaro" har etablerats av forskare vid KTH (Legeby, Koch, Abshrini). 
Det kan användas som verktyg för att förtydliga fyra perspektiv på social 
sammanhållning och hur kultur påverkar människor i stadsmiljön. 

1) Att (passivt) få till sig kultur: Arkitektur, parker, offentlig konst
2) Att delta i kultur: Bibliotek, teater, konsert, konsthall, museum
3) Att göra kultur: Ateljéer, bibliotek, samlingslokaler, kulturskola
4) Att uttrycka kultur: Scener, parkteater, kulturhus, gallerier/konsthall

Att göra handlar om att stadens invånare själva ska ha möjlighet att praktisera 
kultur. För detta behövs lämpliga lokaler på gång- och cykelavstånd: ateljéer, 
verkstäder, samlingslokaler för föreningar. Möjligheten att uttrycka sig med 
kultur innebär att "kommunicera vad man kan göra och hur man kan tycka, 
tänka och agera. Både rätten och möjligheten att uttrycka sig och exponeringen 
för andras uttryck är av betydelse för det kontinuerliga samhällssamtalet och 
för att bygga individuella och gemensamma identiteter".

Kulturell platsutveckling och tillfällig arkitektur kan användas under 
uppbyggnaden av Alsike. Begreppet platsutveckling har definierats som en 
samarbetsprocess för att maximera gemensamma värden kring en plats. 
Platsutveckling kan bidra till en mer kreativ och ekonomiskt hållbar användning 
av en plats och främja den fysiska, kulturella och sociala identitet som präglar 
den. 
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Hållbarhetsmål
Alsike fastighets. AB vill gynna en hållbar och inkluderande stadsdel genom att:
1. Uppmuntra en stadsdel i mänsklig skala, men med tillräcklig täthet för att ge 
underlag för lokal service och kollektivtrafik. 
2. Optimera markanvändning och underlätta via ett sammankopplat gatunät en 
trygg, effektiv och behaglig rörlighet med gång, cykel, kollektivtrafik och bil. 
Viktiga målpunkter ska ligga inom bekvämt gångavstånd. Minska bilberoendet.
3. Skapa lokala arbetstillfällen, lokal produktion och lokal konsumtion.
4. Tillhandahålla en variation av tomtstorlekar, hustypologier och 
upplåtelseformer för att möta behoven hos hushåll med varierande ekonomiska 
resurser. Minst 30% hyresrätt enligt avtal med staten, varav minst 3% billiga. 
Stor andel byggemenskaper. Finkornig social och ekonomisk blandning. 
20-50% av bostäderna i varje kvarter och grannskap bör enligt FN vara 
”affordable” (definition?). 

Målsättningar Alsike Nord Etapp 2 (kvantifiering av visionen)
Cirka 2000 bostäder
Cirka 4500 invånare
Cirka 200 000 kvm BTA bostäder

Verksamheter och offentlig service 
Cirka 50-75 000 kvm BTA lokaler (LOA) inkl offentliga lokaler. Den lokala 
ekonomin ska kunna fortsätta växa när fler etapper byggs runt stationen. Planen 
ska därför medge en framtid där minst 30% av BTA är olika verksamhetslokaler. 
Inledningsvis är det betydligt färre verksamhetslokaler i bruk.

4-5 förskolor
2 grundskolor
1 större livsmedelsbutik
1 vårdcentral
1 apotek
10-20 mindre butiker, kontor, hantverkslokaler
5-10 kaféer, restauranger
Arbetsplatser. Större kontor, co-working space, verkstad
Kulturproduktion: ateljé, replokaler
1 bibliotek 
1 sporthall
1 utställningslokal
1 konsertsal, samlinglokal

Nyckeltal
Som referenser att förhålla sig till har ett antal nyckeltal tagits fram. De baseras 
på följande rapporter: UN Habitat ”A New Strategy for Sustainable 
Neighbourhood Planning: Five Principles”, Urban Design Compendium (UK) 
samt Spacescape "Mäta stad" (2016)

Rekommenderad exploateringsgrad
Per kvarter (E= ca 2,0)  För planområdet (E=minst 0,75)

Antal bostäder/hektar 
Enligt FN (UN Habitat), minst 75 bostäder /hektar för hela planområdet
En bostad = 100kvm ink biytor
Antal bostäder = Total BTA /100

Antal invånare/hektar 
Enligt FN minst 150 inv/hektar

Funktionsblandning 
Andel lokalyta BTA/total BTA
Hammarby sjöstad, Södermalm = LOA 30%
UN Habitat rekommendation
Andel offentlig service= 10%
Andel handel, kontor, produktion = 40-60%
Andel bostäder = 30-50% 
Andel billiga bostäder = 20-50%

Andel utemiljö (minst 40% varav 50% solbelyst vårdagjämning kl 12)
Andel grönyta inom kvarteret (min 25% av utemiljö)

Offentligt rum/park 
Minst 15% offentlig plats varav 10% park
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Mötesplatser
Humanistiskt stadsbyggande
Ett humanistiskt inriktat stadsbyggande betonar vikten av vardagliga möten i det 
lokala grannskapet och det större offentliga rummet. Om fler människor 
verkligen vill vistas i våra gemensamma stadsrum så blir de trivsammare, 
tryggare och mer inkluderande. Detta beror i sin tur både på stadsrummens 
form, infrastruktur och sociala innehåll, liksom på ekonomiska faktorer som 
ägande och markanvändning. I Alsike byggs husen längs gator som utgör ett 
offentligt stadsrum för alla människors vistelse, möten och förflyttning. Husen 
omgärdar inre kvartersgårdar och trädgårdar. Husen nås från entréer mot 
gatan.  Antalet entréer är mycket viktigt för gatulivet. Entréerna görs 
genomgående så gården kan nås från trapphuset. Portiker kan i vissa kvarter ge 
en öppning till gården. Alla trafikslag är tillåtna på alla gatutyper men 
kvartersgator och gränder utformas som cykelfartsgator och gångfartsgator där 
gående och cyklande människor har företräder framför människor i bil.

Platsbildningar och torg
En central devis för den nya stadsdelen i Alsike är ”mötesplatser, myller och 
målpunkter”. Ett mål i modern stadsplanering är ofta att gator och torg ska 
kännas ”levande”.  Det behövs ett visst antal människor per kvadratmeter för 
att en plats ska myllra eller åtminstone inte kännas ”död”. Den ödsliga effekten 
börjar uppstå när varje person har mer än 30 kvadratmeter själv (Alexander, 
Gehl mfl). Om ett torg är 100x100 meter behövs det alltså minst 333 personer 
för att det inte ska kännas dött.  Man måste fråga sig hur ofta det kommer ske i 
Alsike. Om torget är 30x20 meter räcker det med 20 personer för att det ska 
kännas levande. Dessutom sitter, står och rör sig folk alltid utmed torgets 
kanter. Mitt på torget känner man sig utsatt. Traditionellt placeras i torgets mitt, 
(eller bättre något assymetriskt) gärna en fontän, damm, plantering, ett stort 
träd eller en skulptur. Den bildar då en ny trygg zon, eventuellt med möjlighet 
att sitta, och gör även torget mindre ödsligt. Ett litet torg kommer kännas 
tryggt och levande större delen av dygnet och större delen av året än ett stort 
torg.

Det finns många studier som visar att bra, levande torg är relativt små, det kan 
oftast räcka med så lite som 20 x 20 m, eller mindre än så.  Alternativt en 
triangel eller rektangel där den bredden är högst 20 m. På detta avstånd går det 
även att känna igen ansikten, tolka ansiktsuttryck och att enkelt ropa till 
varandra. På längden kan torget vara längre, vilket gäller många traditionella 
marknadsplatser. Observera att dessa mått tycks gälla även när man planerar 
handel och köpcentrum (Gibbs, Principles of Urban Retail). 

Alsike behöver alltså flera, men mindre, torg. Några intill varandra, några platser 
utspridda med högst 150 m mellanrum. Olika karaktär:  Vissa torg kan ansluta 
till strategiska korsningar och då ge underlag för handel och serveringar. 
Platsbildningar inuti kvarteren kan förväntas vara lugnare platser för lek och 
samvaro.  Det centrala torget vid parken och sporthallen vara större, tex 30-50 
meter i sida. Jämför med trivsamma och levande torg i Stockholm eller andra 
städer. Stortorget i Gamla stan är 1500 kvm (30x50m). Nytorget på Södermalm 
är 2500 m (50x50 m) men snarast en park med gräsmatta, damm och träd.

Mötesplatser och målpunkter
Gården, tvättstugor, gemensamhetslokaler
Kvartersgator och gränder
Kvartersparken, torget
Närbutiker
Hållplatser
Förskolor
Skolor
Samlingslokaler
Parkeringar
Centrala större butiker
Bibliotek, simhall, sporthall, konsthall
Vård och omsorg
Marknader
Järnvägsstationen
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GATA - KOPPLING PARK OCH  NATUR

170224

En bra stadsdel har 10 bra platser  

?

? ?

?

?

?

?
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En bra plats har 10 anledningar att besöka den. En bra stadsdel har 10 
sådana platser.  Den amerikanska organisationen Project for Public Spaces 
har tagit fram metoden ”Power of Ten”. Där anges att en bra plats har 
omkring 10 anledningar att besöka den. Både kommersiella och icke-
kommersiella: Vila, titta, grönska, leka, äta, marknad, kultur, handla, strosa, 
service, lära etc  Detta ger ett folkliv hela dagen, men även folk under alla 
årstider. Det handlar inte bara om stadsplanering i fysisk bemärkelse, utan 

platserna måste också ges liv genom organiserade aktiviteter året runt och 
genom att tänka på vilka verksamheter som lokaliseras i respektive hus.  
Alsike bör få ett flertal sådana små .platser (max ca 20x30m) i 
grändkorsningar som kompletterar parkstråket och stora torget. Ger nätverk 
av platser för att sitta, mötas, verksamhet, mikroparker, snöupplag mm. En 
”plats” måste inte var ett torg, kan vara en gränd, park mm.
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Hybridzon
0,5-2m från 

fasaden 
Här sker 

80% av alla 
informella

 möten
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Sockelvåningen utgör gaturummets väggar. "Bottenvåningen är kanske bara 
10% av huset men det ger 90% av upplevelsen". 

BCS. Detaljplanen anger bottenvåningarna som både bostad, 
centrumändamål, och ibland även skola.  I bottenvåningen kan också läggas 
service såsom förskolor och annan omsorg. Efterfrågan på barnomsorg är 

ofta hög när ett område är nytt. Senare kan lokalens verksamhet ändras. UN 
Habitat rekommenderar att minst 40% av golvytan i en stadsdel  för framtida 
ekonomisk verksamhet.

 

”offentliga rummet”

offentlig sfär

staden i ögonhöjd

privat
privat

sockelsockel

hybridzon



Gestaltningsprinciper
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Klassiskt grundackord. Alsike hämtar sitt grundackord från den småskaliga 
svenska, europeiska och globala staden, en livsmiljö som enligt både svensk och 
internationell forskning är väldigt uppskattad av många människor. 

Spännande kontraster Alsike lämnar också ett utrymme för olika inslag av en 
mer samtida urban arkitektur liksom för framtida uttryck som idag inte går att 
förutse. Gemensamt är dock den mänskliga skalan som är konstant.

Fasadgestaltning och stadsbild
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Fasaderna är varierade men följer samma spelregler så de 
harmonierar. Inom en gemensam arkitektonisk grammatik 
kan stor frihet råda.

Vertikala fönster, markerad sockel och takvåning. Högre 
våningar längst ner, lägre våningar högre upp i huset.  Jämn 
fönstersättning som följer fönsteraxlarna.

Stor frihet, gemensam grammatik

  2016, Jägnefält Milton Stortorget, Stockholm

Markerad sockel

Vertikala fönster

Markerad takvåning 

Små fönster högst 

Jämna fönsteraxlar
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4 m takhöjd
Möjlighet till lokaler 

Bottenvåning ges eget 
uttryck på hus över 2vån

Vertikala fönster

Små fönster högst 

Varierat taklandskap:
Gavlar, Frontespiser 
Sadeltak/mansardtak
Indragen takvåning

Tredelad fasad

3

2

1

Taket kröner fasaden

1-4 våningar bostäder

Sockelvåning ger stadga 

Jämn fönstersättning

Tredelad fasad. Översta våningen ges ett särskilt uttryck, liksom 
bottenvåningen på de hus som är mer än två våningar höga. Varje 
trapphusenhet betonas. Det kan ske på många sätt. Taken i huvudsak sadeltak 
och mansardtak. Platta tak eller pulpettak används på bodar och lägre 

byggnader, i undantagsfall på flerfamiljshus. Sockelvåningen utgör 
gaturummets väggar. "Bottenvåningen är kanske bara 10% av huset men det 
ger 90% av upplevelsen". 
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Jämn fönstersättning ger resiliens. Fönster ordnas i fönsteraxlar. Ofta i ett ojämnt antal vilket ger en balanserad symmetrisk fasad med en tydlig plats för huvudentrén. En 
jämn fönstersättning ger resiliens över tid då rummen kan disponeras om genom att innerväggarna enkelt kan flyttas. 

Markerad sockel

Vertikala fönster

Fönsteraxlar ger rytm

Fönsteraxlar

Jämn fönstersättning

  2016, Jägnefält Milton

Tak och takvåning 
kröner fasaden

Ofta 3, 5, 7 eller 9 axlar
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Genomgående. Entréer ska vara genomgående så att boende kan nå både gård 
och gata från trapphuset. Det är viktigt inte minst för barns utelek på gårdarna.

Tydlighet Att besökaren enkelt ska identifiera huvudentrén när den närmar sig 
en byggnad är en grundläggande funktion i ett hus. Entréporten har också en 
viktig symbolisk funktion. Där möter boende och besökaren byggnaden. Den bör 
ges en omsorgsfull utformning med rik detaljering och hållbara material som 
åldras väl. En förhöjd entré minskar även upplevelsen av fasadens höjd.

Antal Forskning visar att antalet entréer är väsentliga för gatulivets vitalitet, i 
synnerhet i bostadsområden som har få kommersiella lokaler mot gatan. Mellan 
5 och 15 entréer per 100 meter, dvs var 6:e meter till var 20:e meter. Minst 80% 
av entréerna vänds mot gatan.

Tillgänglighet Om det finns förgårdsmark framför husens entréer kan det finnas 
terasser och farstutrappor att sitta på. Tillgängligheten löses då genom 
gemensamma trapphus eller ingång via gården som kan nås genom portiker och 
grindar.

Port och entréer

Stockholm
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Gårdar och kvarter

Gårdarna är viktiga sociala ytor för rekreation och för gemenskap 
inom varje kvarter. Forskare har tagit fram riktlinjer för innergårdar (E. 
Minoura, J.Gehl) och gaturum bl.a. minst 20 kvm uterum till 100 kvm 
BTA, och gården får gärna vara stor och sammanhängande.  En lekplats 
per kvarter, åtminstone 100 kvm lekplats per per 10 000 kvm BTA. 
Minst 50% solbelyst gård vårdagjämningen. Minst 5 entréer per 100 m 
gata.

Smalhus ger ljusa lägenheter. Gårdarna i Alsike ska vara kringbyggda 
med i huvudsak smalhus 8m -12m djupa. I synnerhet mot de relativt 
smala kvartersgatorna ger grunda huskroppar bra dagsljus invändigt. 
Mot de större gatorna kan husen eventuellt vara djupare. Släpp i 
fasaderna ger glimtar och ljusinfall på gården. Gränsen mellan gata och 
gård hålls ändå tydlig med staket och plank.

Grönytefaktor 50%. Gårdarna är rikligt planterade mjuka miljöer som 
kontrast mot det större inslaget hårdgjord yta i gaturummet. Gårdarna 
bidrar även med ekosystemtjänster. Den grönytefaktor som uppnås ska 
vara balanserad mellan de olika funktionerna som eftersträvas: biologisk 
mångfald, sociala/rekreativa värden, klimatanpassning och buller. 
Grönytefaktor är ett stöd i planeringen för byggherrar och kommunen. 
(GYF - Grönytefaktor för kvartersmark, Stockholms stad, 2015)

Grus, plank och grönska. För småstadskänslan kan gång- och 
vistelseytor  gärna beläggas med grus, kompletterat med plattor för att 
säkra tillgänglighet. Planteringar, regntunnor, klängväxter, buskar och 
trädval bidrar också till både de sociala och ekologiska värdena.

Balkonger kan vara av större format mot innergården, 2,6 m x 1,4 m ger 
full tillgänglighet med rullstol.
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Plank och grindar

Släpp i fasaderna ger spännande glimtar in på innergårdar och trädgårdar 
och ger samtidigt mer dagsljus till gårdarna. Gränsen mellan privat och 
offentlig mark hålls ändå skarp med staket, plank och grindar. De gör 
också att gaturummet är lätt att uppfatta. Innanför plank planteras träd eller 
buskar så de syns i gaturummet. Ohyvlade plank och staket målas med 

slamfärger, t.ex. falurött, gulockra, umbra. Hyvlade målas i linoljefärger 
enligt färgprogram. Eventuella metallräcken görs i smide eller 
smidesliknande aliminium som målas svart eller i ton med fasad.

VadstenaVadstena Nytorget, Stockholm
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Trivsamma gränser

Utformningen av plank, grindar och staket har stor effekt på hur de 
uppfattas. Med en omsorgsfull gestaltning behöver de inte kännas 
uteslutande eller hotfulla utan uppfattas tvärtom som ett trivsamt inslag i 
gatubilden, i synnerhet i kombination med växtlighet.
Plank och staket konstrueras med stående brädor. Ett traditionellt plank 
byggs med stående ytterpanelbrädor, med en snedställd vattbräda som 

överliggare. Mer bearbetade plank får lockläkt och och ibland en 
avslutande bräda upptill. Avslutningsbrädan kan ges utsågade valvbågar. 
Staket av ”Vadstenamodell” byggs av fyrkanststavar sågade i fallande 
längder till ett böljande mönster.

VadstenaStockholm Vadstenastaket
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Referens från Paris 1850-1914 ”Paris Haussmann”. 
Ca 30% lokaler.  6 våningar och inredd vind. 23,5 m 
till takfoten, sjätte våningen.  Sockelvåningen 4 m i 
takhöjd och mezzanine 2,8 m i takhöjd. De två 
bottenvåningarna är sammankopplade med intern 
trappa. Ger flexibilitet att expandera och minska 
verksamheten över tid. 

Våningshöjder
I planen anges antal våningar, och ibland även nockhöjd. 
Gestaltningprogrammet kommer medge ovanligt generösa 
takhöjder: av flera skäl. 

Uppmuntra trähusbyggande. Enligt avtalet med staten ska 
Alsike Nord Etapp 2 innehålla ett stort inslag av trähusbyggande. 
Det kräver att det finns utrymme för tjocka mellanbjälklag.
Hög takhöjd kan ge bra ljus och ventilation. Med högt i tak kan 
det bli goda ljusinsläpp långt in i rummet. Likaså underlättas god 
ventilation.
Hög takhöjd ger resiliens Höga takhöjder gör lätt att etablera 
både butiker och kontor  på flera plan eftersom det finns utrymme 
för installationer.

Minimimått anges till 4 meter för förhöjda bottenvåningar. Måtten 
för maximal nockhöjd och maximal takfotshöjd är satta efter äldre 
byggnadstradition för att möjliggöra högre tak. Utöver nockhöjd 
tillåts tekniska installationer såsom ventilation. Dessa bör samlas i 
skorstensliknande volymer.

Takfotshöjd

Sex våningar: 21 meter
Fem våningar: 17,4 meter
Fyra våningar: 13,8 meter
Tre våningar:10,2 meter
Två våningar: 7,6 meter
En våning: 4 meter

Takkonstruktion 3,6 m

Nockhöjd

Sex våningar: max 24,6 meter
Fem våningar: max 21 meter
Fyra våningar : max17,4 meter
Tre våningar: max 13,8 meter
Två våningar: max 10,2 meter 
En våning: max 7,6 meter
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Småskaligt intryck. Genom att förskjuta taknocken mot gården är det möjligt att ha fyra 
hela våningar mot gården som är rymlig och ljus men tre våningar mot gatan som är 
smalare. Det ryms även en vindsvåning. Byggnaden räknas som fyra våningar.

Två våningar mot gata. Motsvarande lösning fungerar såklart för två våningar mot gata 
och tre mot gården. Då uppnås en mycket typisk småstadsskala på bebyggelsen. Enligt plan 
räknas byggnaden som tre våningar.

Referens: Skiss. S. Sourander.

TAKNOCKEN FÖRSKJUTS

GATA GÅRD
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Småskaligt intryck. En indragen takvåning mot gatan minskar intrycket av fasadens höjd 
men medger ändå en högre exploatering. Genom att förskjuta taknocken mot gården är det 

möjligt att ha fyra hela våningar mot gården och tre våningar mot gatan. Ett sadeltak eller 
mansardtak medger en vindsvåning som ger ytterligare yta.
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En gata med vertikalt uppdelade fasader upplevs som intressantare att gå utmed 
än gator där fasaderna är horisontellt markerade och utdragna. En människa som 

går (5 km/h) börjar söka ny visuell stimulans och variation efter cirka 4 
sekunder, cirka var 6 meter.  (Referens: Amsterdam, Gehl Architects)

Vertikala fasader

Markerad sockel

Vertikala fönster

Markerad takvåning 

Mindre fönster högst 
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Fasader i svenska småstäder präglas av vertikala element, även om husets fasad 
i sig är liggande då de sällan är mer än två våningar.  Träfasaden delas ofta av 
enkla pilastrar, s. k. lisener, som även förstärker relief och djupverkan. De bidrar 
till en visuell variation och rytm för den som promenerar förbi. 

Även de vertikala fönstren och fönsteraxlarna förstärker effekten. Samtida 
träfasader har sällan just lisener, men kan ha andra vertikala fasadelement som 
balanserar husets horisontella orientering.

Liggande fasader

NorrtäljeSigtuna

Lisener
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Färgsättningsprogram

Syftet med färgsättningsprogrammet är att stadsdelens färger och material ska 
bidra till att uppnå de stadskvaliteter vi eftersträvar, istället för att motarbeta det 
målet. Alsike ska upplevas som en varm, trygg och ombonad plats som 
underlättar sociala möten. Då är fasader, plank, staket, murar och vegetation 
viktiga, liksom marken. Det är stadsrummets väggar och golv. 

Materialverkan Fasaderna är i puts, trä, tegel och slammat tegel. Färger upplevs 
olika på olika material, exempelvis ser en färg mörkare ut på en putsfasad än på 

en träfasad. Samma material med olika textur ger också olika färgupplevelse. Det 
gäller både puts, trä och tegel. Likaså påverkas färgupplevelsen av en fasadfärg 
både av kringliggande fasaders färger liksom av färgen på fasadernas detaljer 
såsom dörrar, fönsteromfattningar, gavlar, tak och hängrännor. Färguppfattningen 
påverkas också av omgivande natur, väder och ljusförhållanden.  Därför ges här 
inga exakta direktiv, däremot riktlinjer och förslag på olika färgpaletter.  
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Fasadfärger

Varma fasader. Majoriteteten av fasaderna målas i varma ockrafärger, en gul-
orange-rödbrun färgskala. De kallas även jordfärger då pigmenten kommer från 
jord. Falu rödfärg är en sådan färg, med NCS-kod S 5040-Y80R. Stockholms 
fasader går traditionellt i toner av gult och ockra. Dessa mättade färger fungerar 
även bra då fasaden ligger i skugga liksom på gråmulna dagar. 

Svala pasteller. Ett mindre antal putsfasader har svalare färger; brutna gröna, blå 
och rosa toner. Dessa svala fasader fungerar som kontrastpunkter och får de övriga 

fasaderna att framstå som ännu varmare. Dessa pastelltoner liksom ljust cremegula 
kulörer passar också väl på locklistpaneler av trä. De kan samlas i hela pastelltonade 
gatumiljöer eller som accent i det varma

Fasader i vitt bör utgöra högst cirka 20% av en gatas totala fasadliv för att inte 
skapa en kall miljö.
Inga grå fasader. De kräver mycket av den omgivande miljön, detaljering och 
ytmaterialet för att komma till sin rätt.

Gestaltningsprogram Alsike Nord Etapp 2 180814

Faluröd 
mörk

Brutet vitt Gult Ockra Rödockra

Pastelltoner

Grönt och blått

Här ges inga exakta direktiv, däremot riktlinjer och förslag på olika färgpaletter.  Färgupplevelsen av en fasadfärg både av kringliggande fasaders färger liksom av färgen på fasadernas 
detaljer såsom dörrar, fönsteromfattningar, gavlar, tak och hängrännor. Färguppfattningen påverkas också av omgivande natur, väder och ljusförhållanden.

NCS S 7010-G70Y

Grönjord

NCS S3010-B

NCS S5040-Y80R

Engelskt röd

NCS S4050-Y30R

Guldockra

NCS S4040-Y70R

Rödockra

NCS S1005-Y50R

NCS S2020-Y20R

NCS S2030-Y20R



Puts

Putsfasaderna går i huvudsak i varma ockrafärger, en gul-orange-rödbrun färgskala som är 
vanlig i exempelvis Gamla stan i Stockholm liksom i många andra stenstäder. De kallas även 
jordfärger då pigmenten kommer från jord. Dessa mättade färger fungerar även bra då fasaden 
ligger i skugga liksom på gråmulna dagar. Ett mindre antal putsfasader har svalare färger; 
brutna gröna, blå och rosa toner. Dessa svala fasader fungerar som kontrastpunkter och får de 
övriga fasaderna att framstå som ännu varmare.

Detaljer såsom gavlar och fönsteromfattningar målas oftast i grå nyanser, eller i en mörkare 
variant av fasadfärgen. Dörrar och fönster målas ofta i gulockra, engelsk röd eller grå toner. De 
kan alternativt målas i komplementfärger, exempelvis röda toner mot gröna fasader, eller vice 
versa: grågröna detaljer på ett rött hus.

Inga grå fasader.
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Slammat tegel

Slamfärgat tegel Många uppskattade stadsmiljöer har olika varianter av slamfärgat 
tegel. Det ger en levande och taktil yta. Dessa fasader var särskilt populära under 1920-
talet men inspirerades av medeltida stadskärnor. De fick även ett visst uppsving i slutet 
av 1990-talet. 
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Tegel

Tegelfasader ger stadga och urbanitet till gatan. Tegel kan dock ha mycket olika uttryck, 
från väldigt levande till dött. Känslan i en tegelfasad beror inte bara på teglets färg och yta 
utan även på fogens bredd, färg och form liksom på vilket mönster teglet är murat i. Ögat 
uppfattar snabbt en fasadtegelmur med endast långsidor som mer monoton än en fasad 
med teglet i munkförband och breda fogar. Undvik stora fasader med slätt maskinslaget 

tegel med släta fogar i synnerhet i bottenplan. Olika mönsterkombinationer kan av enkla 
tegelstenar skapa mycket vackra murar. 
Inga synliga elementskarvar. Undvik fasadtegel över betong i stora sektioner med 
synliga skarvar. Fasaden ska upplevas som en gedigen enhet. Eventuella skarvar eller 
fogar mellan fasadelement ska döljas. Antalet dilationsfogar minimeras.
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Trä

Träfasadernas utformning inspireras av den materialverkan som finns i den 
skandinaviska trästaden; med varierande locklistpaneler, fönsteromfattningar, krönlister, 
gördellister, vertikala lisener och andra detaljer som ger fasaden proportion, rytm och liv, i 
synnerhet i bottenvåningen mot gatan och kring portar där invånarna möter byggnaden på 
nära håll. Husen ligger i gatulivet och gaturummet skapas även plank, staket, grindar, 
bodar och träd. 

Färgskalan för hyvlade träfasader är i huvudsak de ljusa pasteller i oljefärg som präglar 
svenska trästäder; ljust gula och orange toner, crèmevita, lindblomsgrönt och rosa. 
Ohyvlat trä kan målas med slamfärger som järnoxidröd, umbra, ockra, svart. Detaljer 
målas i kontrasterande färger, ofta grå, grågrön, gråblå, engelsk röd eller gulockra.  Vissa 
träslag kan lämnas trärena och åldras vackert: cederträ, sibirisk lärk mfl.

Ahrenby/Moelven
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Tak

Tekniskt sett ett pulpettak men upplevs som 
ett slags mansardtak . Brunnberg & Forshed

Markerad takfot.  Takfoten avslutar fasaden upp mot taket. 
Dess höjd varierar i proportion med fasadens höjd.

Indragna takvåningar, kungsbalkonger, minskar intrycket 
av fasadens höjd och ger även fasaden en tydlig avslutning 
uppåt. 

Mansardtak, ett brutet sadeltak, med frontespiser är ett 
annat sätt att minska intrycket av antalet våningar samt att 
ge fasaden ett krön.

Taken i Alsike ska i huvudsak vara sadeltak och mansardtak. Taket kallas ibland husets femte fasad. Det ger ett viktigt bidrag till stadsmiljön, särskilt i kuperade stadsdelar som Alsike 
Nord där man kan se taklandskapet. Platta tak eller pulpettak används på bodar och lägre byggnader, i undantagsfall på flerfamiljshus.
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Takmaterial

Rött taktegel bidrar till småstadskänslan. Lertegeltak 
åldras med fin patina och håller mer än100 år och bör vara 
förstahandsval.  Betongpannor är billigare än lertegel men 
åldras inte lika väl.

Plåttak. Plåttak kläs företrädesvis med tegelröd, 
koppargrön eller gråsvart falsad slätplåt.  Tekniska 
anläggningar samlas i skorstensliknande volymer och 
placeras rytmiskt i taklandskapet.

Övriga takmaterial. Gröna tak kan bidra väsentligt att 
omhänderta dagvatten men kräver starkare 
takkonstruktion. Flacka tak kan gärna få sedumtak och 
liknande, tex cykelbodar, förråd och andra byggnader. 
Solpaneler är också ett alternativ mot gården om de kan 
ges ett utseende som ligger nära ett traditionellt tak. 

Gestaltningsprogram Alsike Nord Etapp 2 180814

Referens Sedumtak VegtechReferens Lertegeltak Vittinge Monier



Balkonger mot gata

Balkonger mot gatan får kraga ut maximalt 0,5 m mot 
gator smalare än 10 meter och 1 m mot övriga gator, torg 
och parker. Djupare balkonger kan skapas genom indrag 
i fasaden. Större balkonger förläggs mot gården eller kan 
utformas som terrasser eller loggias.

Balkongräcken mot gatan utförs i smide. Räcket ska 
vara smäckert och genomsiktligt.  Betongplattans 
framkant utformas väl och undersidan görs slät eller 
dekorerad. 

Mot gatan tillåts ej glasräcken. Glas är inte så 
genomsiktligt som man föreställer sig utan skapar 
speglande, klumpiga lådor.
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Mot gata Mot gård

Källa: Vägledning balkonger, Arkitektur Stockholm, Stockholms stad
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Stadsrummets golv

Stadens golv Gator, gränder, boulevarder, torg och parker får en stor del av sin karaktär 
från markytan. Alsike undviker helt jämngrå gator. Materialen styr vårt beteende, trivsel 
och uppfattning om rummets användning. Gator och gränder med gång- och cykelfart får 
en markbehandling som tydligt anger att bilar rör sig på de gåendes och cyklandes villkor.  
Olika torg och platsbildningar kan få olika plattor eller marksten för att förstärka 
respektive plats särprägel. 

Tillgänglighet för synskadade och rörelsehindrade skall alltid tas hänsyn till. Grusgångar 
tillför en trivsam karaktär i parker och små vägar. Grusytor görs mer tillgängliga för 
gående, barnvagnar, rullstolar och rullatorer om 50% pimpsten blandas i stenmjöet. Då 
undviks vattensamlingar och kladdiga ytor.

Cykelfartsgata Torgyta Torgyta
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Stadsrummets ljus
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Stadens ljus.  Det artificiella ljuset är avgörande för 
attraktivitet, trivsel och tryggheten i en stad, inte minst i 
svenska miljöer där en stor del av året är mörk. En 
belysningsplan för Alsike Nord kommer att tas fram i 
samverkan med KTH Arkitekturskolan avdelningen Ljus 
& Design.

Den generella inriktningen är dock att ljuspunkter 
placeras lågt, med ett ljus som belyser stadsrummets 
golv och väggar. Ljuset ska vara dämpat och ej 
bländande, men tillräckligt för att skapa trygghet. Varm 
belysning upplevs ofta trivsam, men får ej förvanska 
färgerna. Ljus av olika temperatur fyller olika behov i 
t.ex. parker och utmed handelsgator. 

Armaturerna ges ett sammanhållet uttryck. Gatlyktor 
kan fästas på husen utmed de smalare gatorna, eller 
trådspännas. Stolparna bör längs trädkantade gator 
ställas i trädraden och ej vara mer än 5 m höga. Stolpen 
kan vara av den mer graciösa typen ”metkrok”. Lämplig 
modellserie är Stockholm från ateljé Lyktan. 

Stockholm, ateljé lyktan Stockholm, ateljé lyktan Stockholm, ateljé lyktan



Stadsrummets möbler

Soffa Stockholm Cykelpollare Vestre Markgaller

Gestaltningsprogram Alsike Nord Etapp 2 180814

Alla delar i en stadsdel bidrar till helhetsintrycket och 
attraktiviteten. Det är väsentligt att det finns en 

genomgående tanke om vilken slags karaktär och 
identitet som stadsdelen ska ha.

Möbler, cykelställ, räcken och pollare ska alla bidra till 
att Alsike Nord verkligen känns som en trivsam modern 
småstad. 



Stadens små byggnader

Kiosk WC WC

JC Deceaux

Gestaltningsprogram Alsike Nord Etapp 2 180814

Även stadens små byggnader fyller en viktig funktion 
som identitetsbärare och för att skapa trivsamma sociala 
miljöer som förbättrar den sociala hållbarheten.  

En vackert formgiven kiosk kan bli en viktig mötesplats 
inte minst i början av en stadsdels utveckling innan 
annan närservice kommit till. 

Offentliga toaletter är viktiga framförallt för att äldre, 
barn och kvinnor ska använda det offentliga rummet. 
Forskning om feministisk stadsbyggnad betonar detta, 



Gatuträd Alsike

Stadens träd Studier visar på en direkt koppling mellan vår hälsa och mängden 
träd i stadsmiljön (Collin Ellard). Träd samlar även upp dagvatten, minskar buller 
och utsläpp. I Stockholms stad har det gjorts ett stort utvecklingsarbete kring 
växtbäddar. Biokol och pimpsten skapar bättre skelettjordar med större kapacitet att 
hantera dagvatten men som även tillåter nya typer av gatuträd, tex Plataner.  

Stora träd I synnerhet på centrala offentliga platser viktiga för områdets identitet 
använda färdigvuxna eller depåodlade träd, tex för viktiga torg eller alléer. 
Växtligheten måste i skala kunna balansera och matcha bebyggelsen. Ofta planteras 
för små träd i bostadsområden och de ges för dåliga växtförutsättningar. 

Referens Tönnersjö plantskola 
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Olika träd ger karaktär

Större alléer  Utmed Björkkällevägen kan en allé av olika sorters hängbjorkar 
planteras: Hängbjörk, Ornäsbjörk och Vårtbjörk (Betula Pendula B-MW). Utmed 
Brunnbyvägen kan exempelvis Naverlönn planteras. Utmed ”skolgatan” den 
slingrande bussgatan som stiger uppåt ganska kraftigt från söder till norr kan 
smalare alléträd planteras (exempelvis Poppel eller Pelarasp). På så vis får varje 
gata sin egen karaktär och identitet.

Kvartersgator Kvartersgatorna kan kantas av mindre alléträd, såsom 
Pelarnaverlönn som bara bara blir 2 m bred. Planteras ofta i växtbäddar. 

Platser och torg De små platsbildningarna kan få olika karaktärsträd. En 
södervänd plats med bra mikroklimat kan planteras med ett flertal 
Stockholmsplataner, en annan plats kan få ett större träd såsom Kastanj.

Referens: Naverlönn, ungträd Foto: Tönnersjö  Referens: Pelarasp Foto: Zetas  
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Stadsradhus är en hustyp som ger stor flexibilitet över tid. De kan konstrueras så att de 
kan inrymma mellan 1-3 bostäder alternativt ha lokaler i bottenvåningen. Om alla 

stadsradhusen utmed en gata har lokaler i bottenvåningen uppnås en blandstad med cirka 
30% verksamhetslokaler. Samma hus kan även utgöra en renodlad bostadsgata .

Separat ingång.
Lägenhet/lokal i 
bottenvåning.
Högre takhöjd
ca 30% lokaler

Etagelägenhet med separat 
ingång

Stadsradhus
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Referens Borlänge 2002.



Bottenvåning
Separat ingång.
Lägenhet/lokal.
Högre takhöjd
ca 30% lokaler

Etagelägenhet med 
separat ingång

Principskiss stadsradhus

Gårdshus
Bostad/lokal

Gestaltningsprogram Alsike Nord Etapp 2 180814

file://localhost/Users/janryden/Documents/FA%CC%88RGFABRIKEN/Egnahem%20Self%20Build%20City/Knivsta/Program%20Alsike/Paris%20Haussmann/Paris%20Haussman%20va%CC%8Aningsho%CC%88jder%201


Parkstråket
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Detalj Illustrationsplan, skiss 2017

Parkstråket  
Parkstråket sträcker sig i nord-sydlig riktning genom stadsdelen och knyter 
samman bibliotekstorget i söder med den Norra skolan. Parken är cirka 
350 m lång och 40 meter från fasad till fasad. Utmed parkhusens fasader 
går. Kantad med högre hus, 3-6 vån, gång och cykelbana.  
Parken är en viktig social och rekreativ yta, men parken utgör också 
lågpunkten i terrängen och hanterar dagvattnet i öppna dagvattenlösningar. 
Parken planeras som en serie parkrum med skiftande karaktär och funktion. 

Referens Sjöstadsparterren 40x350m
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Gröna samband 

Det centrala parkstråket utgör tillsammans med större alléer, växtbäddar, trädkantade kvartersgator och gröna gårdar viktiga ekologiska spridningsvägar.
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Parkstråket. Vy från Brunnbyvägen norrut. Parken är en viktig social och rekreativ yta, men 
parken utgör också lågpunkten i terrängen och hanterar dagvattnet. En kanal rinner utmed 
parkstråket. Sluttande grässlänter gör att vattenytan kan breddas vid skyfall. Parken planeras 

som en serie parkrum med skiftande karaktär och funktion. Det öppna parkrummet kantas av 
varierade fasader, många med indragen takvåning. Balkonger mot parken ger känsla av ”ögon 
på gatan”. Bottenvåningar kan rymma verksamheter. 

Parkstråket, vy söderifrån, Alsike Nord,  visionsbild. Erséus Arkitekter
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Välvda broar över parken. Parkstråket kan i öst-västlig riktning korsas 
av välvda broar över dagvattenkanalen. De är skapar variation, vyer och 

rumslig upplevelse, men dämpar också hastigheten på de trafikanter 
som rör sig över bron. 

Alsike Nord,  visionsbild. Erséus Arkitekter
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Gatutyper

Gatornas och grändernas attraktivitet är viktig för att ge hela 
stadsdelen en stark identitet. Här kan boende blandas med handel, kontor och 
annan verksamhet. Arkitekturen är anpassad till gående och cyklande invånare. 
Förhöjda bottenvåningar i de flesta hus är förberedda för verksamhetslokaler. 

Kantzon Gatorna kantas av en smal förgård/del av gatan ca 1-2 m.  Där kan 
invånare ordna mindre planteringar, krukväxter, ställa ut bänkar mm.  
Affärsidkare kan ställa ut varor, bänkar, stolar. Forskning visar att 80% av alla 
informella sociala kontakter sker i sådana kantzoner 0.5-2m ut från husens 
fasad. Zonen ska ha en tydlig avgränsning, tex avvikande beläggning/färg, för att 
göra tydligt var gatan ska hållas fri och underlätta för funktionshindrade att 
röra sig.
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Kvartersgata 12 m fasad till fasad i Alsike Nord Gata i öst-västlig riktning från parkstråket 
upp mot kullarna i öster. Här är övergångszonen mellan urban kvartersstad och 
trädgårdsstaden. Gaturummet är 8 m plus 2 meter förgårdsmark på vardera sida. Släpp mellan 
husen ger glimtar av gården. Plank och staket binder samman fasaderna som ligger i liv med 
gatan. Huskropparna tillåts trapphusvis delvis vika av från egenskapsgränsen utmed de krökta 

gatorna, då skapas små rumsligheter. Smala fastigheter låter husen trappas upp utan långa 
stödmurar.  Framför husens entréer finns terasser och farstutrappor att sitta på. Tillgängligheten 
löses genom gemensamma trapphus eller via gården som även nås genom grindar och portiker. 
Detta är gångfartsgator som tillåter biltrafik men utformas för en målhastighet på 5-7km/h.
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Kvartersgator

Alsike Nord,  visionsbild. Erséus Arkitekter



GATA

PRICKMARK

PRICKMARK PRICKMARK
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Fasadliv och egenskapsgränser vid krökta gator. Principskiss. Gaturummet är 8 m 
plus 2 meter förgårdsmark på vardera sida, markerat med prickmark på plankartan. 
Gatan kan smalas av i synnerhet i början och slutet på kvarteren för att dämpa 
hastigheten på bilar, samt för att skapa ett omslutande gaturum inom varje kvarter. 
Träd, växtbäddar och övrig gatumiljö kan ytterligare förstärka gaturummet samt verka 

hastighetsdämpande. Där tillåts hörnrisaliter skjuta ut i prickmarken. Släpp mellan 
husen ger glimtar av gården. Plank och staket binder samman fasaderna som ligger i liv 
med gatan. Huskropparna tillåts trapphusvis delvis vika av från egenskapsgränsen 
utmed de krökta gatorna, då skapas små rumsligheter. Fasadlivet ska dock tangera 
egenskapsgränsen.

PLANK
& GRIND

Smal gatumynning 
dämpar hastigheten 8 m 12 m

8 m

.

.

.

.

.



Kvartersgata med bredd som varierar mellan 8m och12 m beroende på om någon del av 
bebyggelsen finns på prickmark. Gatan smalas av i synnerhet i början och slutet på 
kvarteren för att dämpa hastigheten på bilar, samt för att skapa ett omslutande gaturum. Den 
exakta utformningen görs senare i ett särskilt program. Kvartersgatorna designas för en 
målhastighet på 7-20 km/h. Gångfart (7km/h) respektive cykelfart (20 km/h). Beläggs 

troligen med marktegel. Kantzonen utgörs av förgårdsmark med möjlighet till planteringar, 
planteringsgrop för klängväxter, blomkrukor, möbler, exponering av varor. I gatan finns 
växtbäddar och gatuträd, p-plats för cyklar samt angöring för bil och handikapparkering för 
bil.

Alsike Nord,  visionsbild. Erséus Arkitekter
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Kvartersgata 8-12 m inklusive en förgårdsmark (1-2m) på vardera sida. 
Gångfartsgator som tillåter biltrafik men utformas för en målhastighet på 
5-7km/h. Dubbelriktad cykeltrafik. De kan ha en bredd på 8 - 12 meter fasad till 

fasad, och omges av hus 2-5 våningar. Shared space. Gattan kan kläs med 
marktegel, rakt skuren betongsten och/eller asfalt.  
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Gång & cykeltrafik

Hastighet även en gestaltningsfråga 
Den bästa cykelåtgärden är en gatumiljö utformad så att bilister intuitivt 
kör i lägre än 20km/h. Då kan trafikslagen blandas. För gator med trafik 
över 30 km/h behövs separata cykelbanor. Obs att 3 av 4 cyklister 
föredrar separerade cykelbanor framför cykelfält bland bilarna. 
Cykelbanor ska fysiskt avdelas från biltrafiken, t.ex. via en rad 
parkerade bilar. Cykelfält på stadsgator används ytterst sällan av barn. 
Den upplevda faran avskräcker stora grupper potentiella 
vardagscyklister. Korsningar mellan boulevard och kvartersgator kan 
utformas med rundningsrefuger för cyklister och gångtrafikanter enligt 
holländskt mönster. Den lösningen ger säkra "boxar" där cyklister och 
gångtrafikanter kan vänta väl synliga för bilister.  Att punkten där 
cykelbana och bilister möts är indragen gör också att bilen nästan helt 
hinner svänga runt och cyklisten kommer ur döda vinkeln.

Säkert för alla vid hastigheter under 30 km/h.
Sänkt hastighet ger mycket positiva hälsoeffekter, det minskar även 
både upplevd och verklig trafikfara. För fotgängare och cyklister är det 
en dramatisk skillnad mellan kollision med en bil i 50 km/h och en 
kollision i 20 km/h. 

Det finns enligt Transport for London, 2015 ett direkt negativt samband 
mellan invånarnas hälsa och välbefinnande och hur många 
motorfordon/hastigheten en viss gatutyp hanterar. Gatutyper med högre 
hastighet och många passerande antal motorfordon ger sämre hälsa och 
väldigt höga samhällsekonomiska kostnader. Gatutyper med höga antal 
passerande människor ger inte dessa negativa effekter.

Referens: Restraat, 7-8m bred. Dubbelriktad cykel, 
enkelriktad bil.
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Exempel på cykelfartsgator. Kvartersgatorna kan utformas som cykelfartsgator växelvis med gåfartsgator, ”shared space”.

Referens: Manmouth street 10-11 m bred. 
Dubbelriktad cykel, enkelriktad bil. 3-4 våningshusCykelfartsgata,  Arsenalsgatan, StockholmCykelfartsgata bred mittremsa av gatsten. Visionsbild
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Trädkantade boulevarder. Björkkällevägen och Brunnbyleden kommer att bli stadsdelens 
större boulevarder, 22 m breda, med cykelbanor och gångbanor på var sida. Körbanan blir 7 
m bred och tillåter dubbelriktad kollektivtrafik samt biltrafik. Den exakta utformningen görs 
senare i samverkan med bl.a. VTI. Planteringszonerna skall vara 3 meter breda för att tillåta 
större träd. Dagvattenhanteringen i gata utreds separat i en systemhandling som kopplar 
samman kapaciteteten i växtbäddar, trädgropar och bärlager med lokalt omhändertagande av 
dagvatten i parkstråket.

Trädkantad bussgata, 20 m bred.  Genom stadsdelen löper två något smalare alléer än 
boulevarderna. I nord-sydlig riktning förbinder den bl.a. de två skolområdena och försörjer 
dem med kollektivtrafik. Dessa stadsmässiga alléer är i första hand är tänkt att hantera 
enkelriktad kollektivtrafik, stombusslinjen, samt gång och cykel. Den får en liknande 
sektion som Björkkällevägen/Brunnbyvägen men smalare körbana, cykelbana.



Handel och skyltning
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Strategi för handel

• Etablera handel tidigt.
• Samlokalisera handel i två tyngdpunkter med kollektivtrafik, cykel- och bilparkering, bostäder, arbetsplatser och park/torg.
• Dessa punkter binds samman med ett stråk, marknadsgatan.
• Bygg stad, men tänk ”galleria”.  Styr aktivt butiksmixen och verksamheter i stadsdelen.
• Tredimensionell fastighetsbildning möjlig.



Skyltar och lokaler

Sockelvåningen skiljs från ovanliggande fasaden med antingen en tvärgående list, 
gesims, som kan placeras i underkant på andra våningens fönster, eller med avvikande 
material: målad boasering, rusticerad puts, tegel eller dylikt. Detta gäller i synnerhet hus 
högre än 2 våningar.  Signalerar tydligt verksamhet i bottenvåningen. Under gesimsen, 
men ovan skyltfönstren, finns en yta för skyltning på fasaden. Texten målas på fasaden, 
på en skylt, eller utgörs av tredimensionella friliggande bokstäver. Skylt/bokstäver får 

belysas med dämpat ljus. Diskreta neon/LED tredimensionella lysande bokstäver kan 
accepteras, men ej inifrån belysta ljuslådor på fasad. Flaggskyltar får stå ut max 1  m 
från fasad, dock minst 0,5m från körbanekant. Fri höjd 2,5 m från mark. Flaggskylten 
får belysas med dämpat ej bländande ljus, även inifrån. Markiser får monteras under 
fasadskylten.  Färgsättning i harmoni med fasaden och sockelvåning, annars mörkt röda, 
alternativt Grönjord (NCS S 7010-G70Y)
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Referens Neon/LED. Spektra NeonReferens Neon/LED. Spektra Neon

Referens: Boasering i MOOD-gallerian. KonceptReferens Boasering i Le Marais, Paris
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Omsorgsfullt formgivna neon/LED tredimensionella lysande bokstäver kan 
accepteras, men ej inifrån belysta ljuslådor på fasad. Flaggskyltar kan 
belysas inifrån men ska ges slanka proportioner och dämpat ljus.


