
Beslutsinstans  SBN 
Skede                              Samråd
Upprättad  2021-06-10   
Diarienummer  PLAN.2018.2 
   

Gestaltningsbilaga 
Tillhörande detaljplan för Vackerby trädgårdsstad



INNEHÅLL
1. INLEDNING ..........................................................................................................3 

2. VISIONER OCH MÅL........ .....................................................................................4
TRÄDGÅRDSSTAD............................................................................5

3. PLATSEN........ ......................................................................................................6
LANDSKAPSBILD .............................................................................7
FORNLÄMNINGAR OCH HISTORIK ....................................................8

4. HÅLLBARHET .....................................................................................................10

5. BEBYGGELSE  ....................................................................................................12
MATERIAL OCH FÄRGSÄTTNING .....................................................13
GESTALTNINGSPRINCIPER .............................................................14
BYGGNADSTYPOLOGIER ................................................................16
FRILIGGANDE HUS ........................................................................17
RADHUS........................................................................................18
PARHUS OCH KEDJEHUS ...............................................................19
FLERBOSTADSHUS ........................................................................20
GARAGE OCH KOMPLEMENTBYGGNADER .......................................21

6. GRÖNSKA & MÖTESPLATSER ..............................................................................22
VACKERBYPARKEN ........................................................................23
VACKERBY LYCKA ..........................................................................24
TORGET .......................................................................................25
DAGVATTENSTRÅKET......................................................................26
TRIANGELPARKEN..........................................................................27
GRÖNINGAR OCH TRÄDGÅRDAR ................................................. 28
FÖRGÅRDSMARK ..........................................................................29
ENTRÉPLATSER .............................................................................30

7. GATOR OCH VÄGAR ............................................................................................32
PARKERING ..................................................................................33
VACKERBY ALLÉ ............................................................................34
SEKUNDÄR HUVUDGATA ................................................................36
VILLAGATA ...................................................................................37
GÅNGVÄGAR OCH SMITVÄGAR ......................................................38
BELYSNING ...................................................................................39

2 VACKERBY TRÄDGÅRDSSTAD • GESTALTNINGSBILAGA • GNESTA KOMMUN



INLEDNING 
SYFTE

Gestaltningsbilagan slår fast kommunens vision som genomsyrar hela 
området. Den beskriver viktiga grundläggande kvaliteter för gestaltning och 
hållbarhet för utemiljö och bebyggelse i Vackerby trädgårdsstad. 

Bilagan anger principer för att fånga upp och säkerställa visionen om den 
omtänksamma, gemytliga trädgårdsstaden Vackerby. Gestaltningsbilagan 
kompletterar plankartan med dess bestämmelser och markanvändning. 
Genom att tidigt klargöra ambitionen för utförandet ökar möjligheten att 
säkerställa kvaliteterna vid genomförandet. 

Delar av gestaltningsbilagan kommer att ingå i avtal mellan kommunen och 
exploatörer och ska underlätta framtida bygglovhantering. I slutändan syftar 
gestaltningsbilagan till att skapa värden för framtidens Gnestabor. 

LÄSHÄNVISNING

Denna gestaltningbilaga, med fokus på kvalitet och hållbarhet, gäller för 
hela Vackerby trädgårdsstad. Bilagan ska läsas tillsammans med plankartan 
och planbeskrivningen för området. 

Bilagan inleds med visionen för Vackerby trädgårdsstad med mål och 
principer för trädgårdsstadens utveckling. Övergripande och gemensamma 
principer för såväl gestaltning som hållbarhet presenteras. 

Efterföljande avsnitt inleds med en beskrivning av platsen. Därefter ges en 
mer detaljerad beskrivning av hur gestaltningen och hållbarhetsprinciper-
na anpassas till Vackerby trädgårdsstads olika bebyggelsetyper, stråk och 
offentliga rum. 

Bilderna i bilagan är exempel och tänkta som inspiration för att tydliggöra 
ambitionen för området ur olika gestaltningsaspekter. 
 
 

Gestaltningsbilagan är beställd av Gnesta kommun och ett utkast fram-
taget av Ettelva arkitekter genom Emma Östlund, Daniel Sandström och 
Helena Hultgren. Bilagan har därefter omarbetats fritt av Gnesta kommun. 
Delar av texten är skriven av Funkia AB. Gestaltningsbilagan bygger på 
ett gestaltningsprogram som tagits fram av Ettelva arkitekter, 2016-11-07. 
Illustrationer i dokumentet är gjorda av Ettelva arkitekter och Funkia AB.
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VISIONER OCH MÅL 2
“Vackerby trädgårdsstad är ett naturnära område i Gnesta 
tätort med varierad traditionell bebyggelse i mänsklig skala 
med den klassiska trädgårdsstaden som förebild. Vackerby 
erbjuder en trygg, trivsam, grön och tillgänglig stadsdel för alla 
människor, en plats där hållbara lösningar och modern teknik 
samspelar med väl gestaltad arkitektur”

VARIATION OCH ENIGHET

Området kommer att byggas ut etappvis under flera år och med olika 
byggaktörer. En harmonisk balans mellan variation och enighet bör eft-
ersträvas. Ett övergripande mål är att bostäderna ska ha ett varierat form-
språk. Enigheten ligger i skala, form och taklandskap medan variationen 
finns i fasaduttryck och bebyggelsetyper. 

ATTRAHERA OLIKA MÅLGRUPPER

För att ge förutsättningar för människor av olika hushållstyper och sam-
hällsgrupper att flytta till området ska Vackerby trädgårdsstad erbjuda en 
bred blandning av småhus och flerbostadshus. Olika upplåtelseformer 
eftersträvas. Vid en full utbyggnad möjliggör föreslagen bebyggelsestruktur 
cirka 600 bostäder, lokaler för handel och en förskola. 

TYDLIG IDENTITET

Vackerby trädgårdsstad ska upplevas som en fortsättning på Gnesta tätort 
och bidra till att förstärka Gnestas identitet som en attraktiv småstad. 
Boende i området ska känna hur det ursprungliga odlingslandskapet och 
fornlämningar finns tillgängligt och tillför extra värden i närområdet. 

TRIVSAMMA STADSRUM OCH MÖTESPLATSER

Trädplanterade gator, torg och platser skapar gröna stadsrum i en mänsk-
lig skala. Gator tillåts inte i längre raksträckor utan ändrar riktning, vilket 
ger gaturummet ett fondmotiv. Centralt i området finns ett litet torg med 
lokaler i bottenvåningen. Parkerna har olika funktion och utformning och 
bidrar med olika former av aktiviteter och rekreation, men också med han-
tering av regnvatten och bevarande av biologisk mångfald. I bostadskvar-

4 VACKERBY TRÄDGÅRDSSTAD • GESTALTNINGSBILAGA • GNESTA KOMMUN



TRÄDGÅRDSSTAD
EN TRÄDGÅRDSSTAD UPPSTÅR

Trädgårdsstad, eller Garden City, är ett begrepp som engelsmannen  
Ebenezer Howard myntade kring förra sekelskiftet. Denna bebyggelsetyp 
syftar till att förena staden och landets fördelar. Trädgårdsstaden som stads-
byggnadstyp har en tydlig ideologisk idé för att skapa ett samhälle som i 
stället för att förbruka naturens resurser lever i samklang med naturen, utan 
klasskillnader. Trädgårdsstadsbegreppet har sedan utvecklats varierande i 
olika länder beroende på lokala traditioner.  

Det främsta särdraget i trädgårdsstadens typologi är att byggnaderna place-
ras relativt nära gatan, med trädgården på den privata baksidan. Trädgården 
blir så stor som möjligt medan ett stadsmässigt gaturum skapas då bygg-
naderna ligger nära gata eller direkt i gatuliv, ibland förbundna med staket 
men oftast med häckar som markerar gränser. Andra särdrag är omsorgen 
om skapandet av platsbildningar, undvikandet av säckgator samt tillägget av 
sekundära gångvägar, i denna bilaga kallade smitvägar, genom grönskan.

TRÄDGÅRDSSTADEN I SVERIGE

I Sverige är gamla Enskede ett bra exempel på en svenska trädgårdsstad. 
Gatunätet utformades omsorgsfullt för att skapa varierande kvartersformer 
och platsbildningar. Byggnaderna ligger nära gatan med grönskande framsi-
dor, se nedan.

Bilden visar ett exempel på en svensk trädgårdsstad: Enskede i södra Stockholm. 
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PLATSEN

      
  1 km

2 kmVACKERBY 
TRÄDGÅRDSSTAD

Vackerby trädgårdsstads läge med avståndsradie till Gnesta tågstation. Ortofoto: Lantmäteriet.

Planområdet är cirka 37 hektar och ligger  2 kilometer från järnvägs- 
stationen i Gnesta tätort. Området anses lämpligt att bebygga med ett nytt 
bostadsområde på grund av det centrala läget som möjliggör gång och 
cykel till tågstationen. Samtidigt finns platser som erbjuder lantligt lugn nära 
naturen. 

Området avgränsas i väster av åkermark, i norr av en skogsklädd höjd, i sö-
der av ett verksamhetsområde med småindustri, halkbana och diverse andra 
verksamheter och i öster av Mariefredsvägen, den skogsklädda Jagbacken 
samt friliggande bostadsbebyggelse.

Hpl Buss, befintlig

3
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LANDSKAPSBILD 
Området består till stor del av ett odlingslandskap och öppna grönytor. 
Strax utanför området finns skogsbevuxna grönområden. Området gränsar 
i norr till ett stort skogsområde. I de mer kuperade områdena växer barr-
skog medan lövskog växer i de lågläntare områdena. I öst avgränsas  
området av av Mariefredsvägen. I väster ligger Valasjön som är värdefull för 
fågellivet.

Området är relativt flackt. Marken lutar svagt mot väster med en svacka 
i mittpartiet av området. I öst tangerar planområdet berget Jagbacken. I 
söder gränsar planområdet till en höjd som också är trädbevuxen men inte 
så hög och brant som Jagbacken.

Det finns flera åkerholmar i området som bidrar till ett klassiskt vackert 
böljande sörmlänskt landskap med långa siktlinjer Ett landskapsrum upp-
kommer i mötet mellan det öppna och det slutna. Höjdskillnaderna, bryn-
zonerna och åkerholmarna bildar tydliga rumsbildningar i Vackerby.

I området finns möjlighet till vida utblickar i flera riktningar. Från höjdpar-
tier finns möjlighet att se ännu längre bort. Siktlinjerna är längst i väst-östlig 
riktning medan utblickar är kortare i nord-sydlig riktning. Från höjden i 
norr erbjuds fina vyer söderut. Vass och vegetation kring Valasjön blocke-
rar möjligheten att få vattenkontakt från området.

Kartan visar en översiktlig bild av nuvarande markanvändningar och naturtyper.
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Planområdet präglas av sitt läge i Sörmland med alla de kulturbärande 
element som formar landskapet. Området är rikt på historik både i form 
av fornlämningar och historier. Planförslaget har strävat efter att se forn-
lämningar som en tillgång för området och som en viktig del av områdets 
karaktär.

Under de arkeologiska insatser som gjorts under planarbetet har bland an-
nat områdets tidigare järnåldersgårdar undersökts. Genom att studera fynd 
som tex stolphål i marken har visst ljus kunnat spridas över gårdsbebyggels-
ens utveckling från förromersk järnålder till vikingatid.
Under, i historiska sammanhang, senare tid har området hyst självägande 
bönder och marken har innan stor- och laga skiften varit uppdelad i ett 
gytter av mindre ägolotter. Allt som har gått att odla har varit uppodlat och 
där det inte varit möjligt att odla har det funnits betesmarker. 

Öster om planområdet reser sig en stor skogshöjd, Jagbacken, som varit 
utgångspunkt för de stora kungliga jakterna (från 1500-talet). Strax utan-
för planområdet, i skuggan av Jagbacken låg också Södertuna grindstuga. 
Förr var det gott om grindar längs landsvägarna och för den resande blev 
det ideliga stopp för att passera. Större gårdar kunde ha råd med lyxen att 
ha en egen grindvakt som bodde i ett torp invid vägen. Nu finns endast 
några fruktträd kvar som minner om boplatsen. Minnet lever dock kvar 
om de ruskiga spökerierna som skedde i huset, men ingen behöver känna 
sig orolig för att bosätta sig i planområdet för problemet avhjälptes genom 
att prosten i Frustuna hade en nattlig förhandling med Lucifer själv, eller 
möjligen med en av hans hantlangare.

Trevligare är då att tänka på ”Kärlekstorget”, det vägskäl där vägen mot 
Vackerby viker av från Yttervalavägen i västra delen av planområdet. Vad 
som hänt där är däremot okänt och inte någon allmän information som de 
boende i området vill släppa ifrån sig. Men spekulera kan en…
Sammantaget så finns i och i nära anslutning till planområdet mycket att 
berätta om. Om planen förverkligas kommer vissa delar att omdanas, men 
genom att spara valda rester av det gamla landskapet kan berättelserna leva 
vidare. Där den muntliga traditionen inte räcker till (även om historierna 
ofta blir bättre för varje gång de återges) finns en förhoppning att genom 
skyltning, QR-koder eller annan teknik få berättelserna att bestå in i fram-
tiden för kommande generationers Gnestabor.

FORNLÄMNINGAR OCH HISTORIK
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Kartan visar ett ungefärligt planområde och ett utdrag ur 
fornsök. 

En av många fornlämningar i området. Bilden visar 
En tjärtratt som användes för att framställa tjära. Den 
undersöks här av John Hamilton. Under vikingatiden 
fanns här två gårdar som bestod av olika hustyper och 
anläggningstyper. Tjära användes till impregnering.

Den norra delen av planområd mot bakgrund av 
1881 års karta över Vad eller Södertuna.

Den norra delen av planområdet mot bakgrund av 
1714 års karta över Vad eller Södertuna. Utredning-
sområdets sydvästra del tillhör Vackerby och visas 
mot bakgrund av storskifteskartan över Vackerby från 
1758. 
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4 HÅLLBARHET

• VARIATION AV HUSTYPER 
Variation av bostadstyper, 
upplåtelseformer för social 
inkludering och trivsel. 

• MÖTESPLATSER FÖR MÅNGA  
De offentliga platserna utformas 
med olika människors olika  
förutsättningar i åtanke och 
erbjuder en mängd gemensamma 
mötesplatser med olika karaktär 
och innehåll. 

• GRÖNSTRUKTUR 
Sammanhängande grönstruktur 
med hänsyn till naturvärden, 
ekosystemtjänster och kvalitet 
för de som bor, arbetar och 
besöker Vackerby. Fornlämningar 
inkluderas och blir en naturlig del 
av grönstrukturen. 

• DAGVATTEN SOM KVALITET 
Dagvattnet leds till grönskande 
lösningar, öppna vattenspeglar 
och används innovativt av 
hushållen.

• INKLUDERANDE 
TILLGÄNGLIGHET 
Tillgänglighet skapas 
genom omtänksamma 
offentliga rum med ett 
inkluderande angreppssätt i 
möbleringen och med klassisk 
tillgänglighetsanpassning samt 
trygghetsskapande belysning och 
utformning. 

Vackerby trädgårdstad ska uppmuntra till social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Viktiga hållbarhetsfrågor för området är beskrivna nedan  
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• HÅLLBARA TRANSPORTER 
Det ska vara enkelt att gå, cykla 
och åka kollektivt. Smitvägar 
och parkvägar gör området 
lättillgängligt och ger en möjlighet 
för barn att röra sig i området 
på bilfria vägar. Cykelparkering 
ska finnas lätttillgänglig för alla 
bostäder och verksamheter. 
Cykeln är det självklara valet för 
att ta sig till tågstationen. 
 

• RESURSEFFEKTIVITET 
Klimatsmarta byggnader och 
lösningar som uppmuntras 
att ta tillvara solenergi redan 
från byggskedet. Individuell 
mätning och möjlighet för 
boende att själva se och 
minska sin energianvändning. 
Det ska vara lätt att göra rätt, 
återvinningsmöjligheter för avfall 
ska därför finnas lätt tillgängligt i 
området. Möjlighet till laddning 
av elbil ska finnas.  

• MILJÖVÄRDERADE 
MATERIALVAL 
Hälsosamma och giftfria 
materialval ska eftersträvas i 
byggnader och i den offentliga 
miljön.  

• INNOVATIV HÅLLBARHET 
I Vackerby uppmuntras 
innovativa lösningar för 
hållbarhet exempelvis 
mobilitetsåtgärder såsom bil- och 
cykelpool, kretsloppsanpassningar 
och miljövänliga byggnader med 
mera.  

11 VACKERBY TRÄDGÅRDSSTAD • GESTALTNINGSBILAGA • GNESTA KOMMUN



Bebyggbelsen i Vackerby ska uppföras med en medveten gestaltning som 
tar avstamp i trädgårdsstadens stadsbyggnadsideal.

Bebyggelsen består av både friliggande villor och radhus/parhus samt 
flerfamiljhus utmed huvudgatan Vackerby allé. Variationen av bostäder 
och upplåtelseformer lockar olika målgrupper och skapar en variation av 
områdets sociala sammansättning.

Genomtänkta mötesplatser och grönområden skapar möjlighet för 
människor att mötas. Åkerholmar och fornlämningar har arbetas in i 
förslaget och bidrar till områdets karaktär och en förståelse för platsens 
historia. Förslaget möjliggör för en förskola. 

KVARTERSSTRUKTUR

Storleken på den privata trädgården görs så stor som möjligt genom att: 
bostaden placeras relativt nära gatan med förgårdsmark om 2-4 meter.
Entréer placeras mot gatan för att skapa ett tryggt och levande gaturum. 

BEBYGGELSE 5

Privat trädgård
Byggnadslinje
Förgårdsmark
Tomtgräns

STÖRRE FÖRGÅRDSMARK, 
LITEN PRIVAT TRÄDGÅRD:
1970-talets bostadsområden har
huvudbyggnaden mitt på tomten

LITEN FÖRGÅRDSMARK, 
STÖRRE PRIVAT TRÄDGÅRD:
Vackerby trädgårdsstad har
huvudbyggnaden nära gatan
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Bilden visar ett exempel på bostadsbebyggelse som har en god om-
sorg om detaljer i takfot, entré, fasadkulör och fönstersättning

MATERIAL OCH FÄRGSÄTTNING
FASAD OCH TAK

Som takmaterial ska lertegel, betongpannor eller slätplåt samt solceller 
användas. Taken ska utföras i dämpade och matta färger. Taken ska i så stor 
utsträckning som möjligt förses med solceller. Solcellerna ska gestaltnings-
mässigt integreras i taket som helhet. 

Fasader ska utföras i trä, tegel eller puts. Stor omsorg i detaljutformningen 
eftersträvas såsom:

• Liten takfot, ofta inklädd på långsidorna. 

• Fönsterglasets placering nära fasadliv gör att byggnaderna ges ett lätt 
intryck. 

• Mötet med marken tas om hand, exempelvis sockel nära fasadliv. 

• Fönster utformas med traditionella proportioner, med relativt stor höjd 
i förhållande till bredd, samt indelade i flera glasytor. Större glasytor bör 
indelas med spröjs. 

FÄRGSÄTTNING

Färgskalan är inspirerad av den klassiska trädgårdsstaden med dämpade 
kulörvariationer. Färgsättningen ska vara sammanhållen men varierad och 
inte fler än två hus på rad i samma kulör. Träpaneler kan behandlas på flera 
olika sätt, eller lämnas helt obehandlat. Målet ska vara att få en färgsätt-
ning som är blandad och som samtidigt upplevs som harmonisk inom hela 
området. 

Bilderna visar ett exempel på dämpade fasadkulörer
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VARIATION 
Relativt låga hus i två till tre våningar, i vissa fall fyra, med variation i 
arkitekturens volym. Arkitekturen inspireras av 1920-talets nyklassicistiska 
nätta och lätta anslag i formgivningen. Möjlighet till blandning av 
upplåtelseformer. Taklandskapet varieras genom exempelvis vridning av 
nock.

GESTALTNINGSPRINCIPER

VÄLDEFINIERADE 
GRÄNSER 
Häckar, staket eller byggnader 
skapar gränser både mellan 
de privata gårdarna och mot de 
gemensamma gaturummen, smitvägen 
eller gröningen

TAK/SOLCELLER
Taken ska utföras med mellan 22-38 graders lutning. De kan vara 
sadeltak, mansardtak eller valmade sadeltak. Tak med solceller ska 
utföras med solcellerna integrerade i utformningen.

SMITVÄGAR OCH GRÖNINGAR
En grind från den egna tomten mot smitvägar och gröningar gör 
att den egna tomten förlängs med denna gemensamma yta som 
även ger barn en tryggare väg till skolan.
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HUS NÄRA GATA 
Husen placeras nära gatan och definierar gaturummet med 2-4 meters förgårdsmark. 
Undantag görs vid torget i centrum där byggnader placeras direkt mot torget. 
Gaturummen blir tydliga och sammanhållna men ändå grönskande. Trädgårdarna på 
baksidan ges största möjliga area.  

ENTRÉER MOT GATAN
Entréer bör vara väl tilltagna och omsorgsfullt 
utformade med individuell karaktär. 

KOMPLEMENTBYGGNADER
Uppförs med sadeltak i en våning. Placering i gatuliv, 
fastighetsgräns. Garage placeras indraget på tomt med parkering 
framför.

FARSTU
Vindfång får anordnas på förgårdsmark där det är reglerat i plan. 

FASADER
Alla kvarter bör upplevas som sammanhållna utan att vara monotona och alltför 
enhetliga. Varje kvarter bör innehålla en variation av färg, form och fönstersättning för en 
välbalanserad helhet. Som fasadmaterial används trä, puts och tegel. 
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BYGGNADSTYPOLOGIER
I området planeras för villor, radhus/parhus och flerbostadshus. Totalt 
möjliggörs för ca 25 st flerbostadshus av varierande storlek som totalt 
kan rymma runt 400 lägenheter beroende på lägenhetsstorlek. I förslaget 
illustreras knappt 150 radhus, kedjehus eller små parhus och drygt 70 
friliggande villor. 
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Villorna är framför allt placerade i områdets utkanter, på de lugnare villaga-
torna. Byggnaderna kan uppföras i 1-2 våningar plus en suterrängvåning i 
de nordligaste delarna som är mer kuperade. Tomterna är ca 500-700 m2 
men med större villatomter i områdets västra del (ca 1000 m2). Ingen övre 
gräns finns på tomtstorlek, så fler större villatomter är möjliga.

Utformningen av de friliggande husen har sin utgångspunkt i trädgårdssta-
dens principer och de riktlinjer som anges i denna gestaltningsbilaga. 
Omsorg om detaljer i utformningen och mötet med gata och trädgård är 
nyckelfaktorer för ett lyckat slutresultat.   

GESTALTNINGSIDÉ

• Friliggande hus i en till två våningar.

• Parkering sker på den egna tomten. 

• Plats för sophantering samt förråd planeras in i garagebyggnad.

• Garagebyggnaden placeras inskjutet med en parkeringsplats framför 
och inte bredvid. Syftet är att skapa så mycket grönska och så liten 
hårdgjord yta som möjligt mot gatan.

• Endast 40 % av förgårdsmarken får hårdgöras för att klara hantering av 
regnvatten och för att uppnå en grönskande stadsmiljö. 

FRILIGGANDE HUS

Exempel på villor från Enskskedefältet i södra Stockholm.   
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RADHUS
Radhusen placeras främst vid huvudgatorna och kan uppföras i 2-3 våning-
ar.

I utformningen av radhusen är det viktigt att skapa en harmonisk helhet 
men även att skapa variation och dynamik i arkitekturen så att gatubilden 
inte blir för ensartad. Omsorg om detaljer i utformingen och mötet med 
gata och trädgård är nyckelfaktorer för ett lyckat slutresultat.  

GESTALTNINGSIDÉ

• Maximalt 7 radhus får placeras på rad innan en öppning görs. 

• Parkering sker på närliggande parkeringsgård.

• Sophantering i miljöstation på närliggande parkeringsgård.

• Tomterna ska placeras i anslutning till smitväg, gröning eller park så att 
de boende lätt kan få tillgång till områdets friytor. 

• Endast 40 % av förgårdsmarken får hårdgöras för att klara hantering av 
regnvatten och för att uppnå en grönskande stadsmiljö. 

Exempel på en genomtänkt varierad färgsättning på radhus från Spånga. 
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PARHUS OCH KEDJEHUS
Parhus och kedjehus finns främst vid villagatorna. Bebyggelsen kan up-
pföras i 2-3 våningar med tomter på ca 250-500 m2.

Eftersom husen ofta får små tomter är det viktigt att bebyggelsen placeras 
genomtänkt så att gårdar får sol och grönska.  

GESTALTNINGSIDÉ

• Maximalt 7 kedjehus får placeras på rad innan en öppning görs. 

• Parhus och kedjehus har parkering på den egna tomten. 

• Sophantering sker på egen tomt eller gemensamt på parkeringsgård. 

• Garage placeras minst 6 meter från gata och byggs ihop - som en  
sammankopplande länk - mellan kedjehusen.

• Tomterna ska placeras i anslutning till smitväg, gröning eller park så att 
de boende lätt kan få tillgång till områdets friytor. 

• Endast 40 % av förgårdsmarken får hårdgöras för att klara hantering av 
regnvatten och för att uppnå en grönskande stadsmiljö. 

Exempel på ett traditionellt uttryck och grön förgård på parhus från Tullinge trädgårdstad .   

19 VACKERBY TRÄDGÅRDSSTAD • GESTALTNINGSBILAGA • GNESTA KOMMUN



FLERBOSTADSHUS
Flerbostadshusen finns framför allt vid huvudgatan och vid torget. Bygg-
naderna kan uppföras i 2-4 våningar med högre byggnader i områdets 
centrala delar. Flerbostadshusen skapar ett stabilt och händelserikt gaturum. 
Förhöjda sockelvåningar och grönskande förgårdsmark bidrar till bra lägen-
heter även i markplan. Omsorg om detaljer i utformingen och mötet med 
gata och trädgård är nyckelfaktorer.   

GESTALTNINGSIDÉ

• Huvudentréer ska placeras mot gata och gestaltas tydligt och omsorgs-
fullt. Trapphusen kan ha genomgående entréer från både gata och gård.

• I byggnaden vid det centrala torget finns lokaler för verksamheter och 
handel i en uppglasad bottenvåning. 

• Parkering sker på parkeringsgårdar där häckar och träd bidrar till en 
grönare och trevligare miljö.

• Komplementbyggnader såsom förråd, miljöstation ska medverka till ett 
enhetligt formspråk och till att så stor trädgård som möjligt skapas på 
baksidan.

• Flerfamiljshusen avgränsas mot gatan med grön förgårdsmark, un-
dantaget byggnaden vid torget. Endast 40 % av förgårdsmarken får 
hårdgöras.

Exempel på flerbostadshus. Utdrag från vunnen markanvisningstävling av Lundin Estate. Illustration gjord av Warm in the winter. 
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Komplementbyggnader i en våning får placeras i fastighetsgräns i anslut-
ning till gröningar och smitvägar för att skapa maximal trädgård.  

GESTALTNINGSIDÉ

• Garage placeras inskjutet med plats för parkering framför. 

• Komplementbyggnader får placeras med fasadliv i fastighetsgräns mot 
närliggande tomt och gröning men inte mot allmän plats.

• Byggnaden utgör en del av gränsmarkeringen. Byggnaden kan delas 
mellan två fastigheter med fastighetsgräns genom byggnaden. 

• Komplementsbyggnder uppförs med sadeltak i en våning. 

 

GARAGE OCH KOMPLEMENTBYGGNADER
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GRÖNSKA OCH PLATSER
Grönstrukturen i Vackerby tar avstamp i befintliga värden så som vegeta-
tion på platsen, fornlämningar och topografi och förvaltar och utvecklar 
dessa. Helt nya värden tillskapas också i form av bl.a. nya gröna platser, 
trädrader och våtmarker. 

Element och arter från det sörmländska kulturlandskapets biotoper i form 
av ängs- och hagmark, staplade stenmurar och brynvegetation bildar ut-
gångspunkt för gestaltningen. Murelementet utgör en markör för en plats, 
och blir en påminnelse om det tidigare kulturlandskapets stenrösen och 
stenmurar. Samtidigt kan de staplade stenmurarna stärka den biologiska 
mångfalden då de bl.a. fungerar som boplatser för insekter och kräldjur.  
Buskage med blommande brynzonsarter ger mjuka övergångar mellan 
bebyggelse och park. Solitärträd av arter hemmahörande i det sörmländska 
kulturlandskapet (exempelvis fruktträd eller andra träd med höga värden 
som ek) planteras på valda platser för att skapa blickpunkter och öka den 
biologiska mångfalden.

Tvärs igenom Vackerby skapas ett större grönt stråk i form av parkmark 
och natur; Vackerby lycka i väst och Vackerbyparken i öst. Genom att binda 
ihop dessa områden med varandra bildas även ett nytt rekreativt stråk för 
hela Gnestas befolkning. 

 

6
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DAGVATTENSTRÅKET

TRIANGELPARKEN

NORRA ENTRÉN

TORGET

VACKERBYPARKEN

VACKERBY LYCKA
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VACKERBYPARKEN
Öster om Vackerby allé har grönstråket en mer traditionell parklik karaktär 
med trädrader som kantar gångstråken och klippta gräsmattor för spont-
anlek, bollspel och picknick. En lekplats ligger fint inpassad och lockar till 
fortsatt upptäckande av kulturlandskapets natur. 

I parken finns även öppna gräsytor för spontana aktiviteter och picnick på 
sommaren. På vintern kan samma yta användas för längdskidåkning och 
backe finns för pulkaåkning. 

I parken finns områdets lågpunkt där en torrdamm anläggs som kan hjälpa 
till med att utjämna stora regnmängder, men som också kan användas till 
lek och pedagogisk verksamhet. 

I naturområdet som gränsar till parken i sydost finns en höjd med fina ut-
blickar över Vackerby och landskapet. Från parken skapas en grön smitväg 
upp till naturområdet i öst. 
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Övergripande illustration av Vackerby lycka

VACKERBY LYCKA
Vackerby lycka har karaktären av en landskapspark med en sammanhållan-
de gräs- och ängsmark vari åkerholmarna sticker upp och skapar rumslighe-
ter och variation. Genom ängsmarken löper ett nätverk av gångstråk mellan 
Vackerbys bostadsområden och vidare ut i det omgivande landskapet. 
Från gångvägarna letar sig mindre stigar ut till små platser i fina sol- och 
skugglägen och upp på några av åkerholmarna. Åkerholmarna med höga 
naturvärden kan hägnas in med gärdesgårdar för att styra flödet av tramp 
och därmed bevara dess nuvarande värden medan andra åkerholmar istället 
utvecklas till platser för vistelse. 

Centralt i parken finns ett samlande cirkulärt rum, utformat lite som en 
amfiteater med sluttande sidor och gradänger i sydöst. Här kan gemensam-
ma firanden ske likväl som att enskilda personer eller mindre grupper kan 
mötas och slå sig ner för picknick, en stunds kontemplation eller lek. 

Viktiga entrépunkter till parken markeras med enkla medel, ofta i form av 
ett träd, en kallmur i sten och/eller en bänk. Även andra platser i parken 
markeras ibland med en mur och kanske ett blommande träd. 

I väster ansluter parken till det brukade åkerlandskapet. 
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I skärningspunkten mellan Vackerby allé och dagvattenstråket bildas en 
liten torgplats i fint solläge. Ett större vårdträd möjliggör för sittplatser i 
vandrande skugga. 

Husen centralt i området är lite större och har en mer stadsmässig karaktär 
som markerar centrum. Vid torget finns ett större lamellhus med centrum-
funktioner. I bottenvåningen skapas förutsättningar för en verksamhet som 
sträcker sig ut på torget. 

Väster om torget finns två mindre punkthus i tre våningar med en fjärde 
vindsvåning som inryms under ett sadeltak med takkupor. Husen har ett 
mindre fotavtryck som gör att det påminner om en större villa. 

GESTALTNINGSIDÉ

• Bottenvåningen mot torget ska innehålla lokaler och vara uppglasad.

• Torget ska utformas med sittplatser och grönska. 

• Gång- och dagvattenstråk som passerar torget integreras i torgets ut-
formning, till exempel genom sittgradäng eller motsvarnde. 

TORGET 
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Övergripande illustration av Odlingsstråket och dess innehåll  

DAGVATTENSTRÅKET
Dagvattenstråket har sin början i Vackerbyparken, där det samlar vatten 
från Vackerbys centrala och östra delar, för att sedan ledas under Vacker-
by allé och vidare ut mot en våtdamm i väst. Dagvattenstråket renar och 
fördröjer vattnet och har också kapacitet att hantera och leda bort skyfalls-
vatten från Vackerbys centrala delar. 

Ett gång- och cykelstråk rör sig längs norra sidan av dagvattenstråket. Där-
ifrån kan man blicka ner mot den oväntat varierade natur som utgör sän-
kans golv och sidor: från Vackerbyparken i form av en mindre bäckfåra, till 
en mer formell, kanske gjuten kanal strax väster om Vackerby allé. Några 
mindre sittplatser av olika karaktär finns utplacerade längs med dagvattenst-
råket och ger möjlighet till vila och utblickar. 

Dagvattenstråket knyter samman gångvägarna mellan områdets två större 
parker och bildar ett sammanhängande parkstråk som också leds vidare ut 
mot jordbrukslandskapet och torrdammen som avvattnar norra delen av 
området. 

Dagvattnet leds från dammarna i ledningar under jordbruksmarken vidare 
till ett dike som mynnar ut i Valasjöns våtmarker. 
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TRIANGELPARKEN
Triangelparken är en mindre park omgiven av körsbärsträd och med en 
svagt skålad gräsyta i mitten. I öster står ett större vårdträd exempelvis en 
ek eller en ask. Parken skiljs av från Vackerby allé med hjälp av blommande 
buskage. 

I Triangelparkens norra del ligger som ett minne, här i form av en grusad 
väg med en grön mittsträng, en rest kvar av den äldre grusväg som gick 
mellan Mariefredsvägen, mot Yttervala och vidare västerut. Stensträngar 
skapar en gräns mot intilliggande fastigheter och bildar rygg för sittplatser i 
fina lägen. 

Den skålade gräsytan liksom diket kan också fördröja dagvatten vid kraftiga 
regn. Från triangelparken kan man röra sig vidare norrut genom de gröna 
allmänt tillgängliga allmänningarna.
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GRÖNINGAR OCH TRÄDGÅRDAR

Inom de större kvarteren ges möjlighet för gemensamma ”gröningar” för 
de boende. Dessa platsbildningar ska kunna nås via små smitvägar genom 
kvarteren som ger området en god kontakt med de större omgivande grön-
områdena. 

Gröningar består av anlagda parkytor som möbleras efter behov på platsen. 
Här finns gungor, rutschkanor och annat som främjar barnens lek. I grö-
ningar inkluderas dagvattenhantering, en torrdamm och en översilningsyta. 

Smitvägar bildar möjliga rekreationsstråk och skapar tillsammans med park-
vägar möjlighet för barn att röra sig trafikseparerat genom stadsdelen. 

Området följer trädgårdsstadens principer med god tillgång till parker och 
trädgårdar. De flesta kvarter har två ingångar - en från gatan och en från 
gården. Inom området ska huvuddelen av trädgårdar och bostadsgårdar  
ligga på baksidan (från gatan sett). Varje enskild trädgård eller bostadsgård 
bör planteras med åtminstone något träd, detta bör göras av byggaktör i 
direkt anslutning till uppförande av byggnader.

Ett trädgårdsförråd samt ett fruktträd ska höra till varje bostad. Häckar ska 
utformas så att de når en höjd av högst 1,4 meter och cirka 1 meter i bredd. 
När det finns gröningar eller smitvägar på baksidan ska varje trädgård ha 
grindar ut mot dessa.
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Bilden visar ett exempel på grön förgårdsmark som bidrar till gaturummets grönska.

FÖRGÅRDSMARK
Förgårdsmarken ingår som en del av gaturummet. Här råder insyn från  
gatan och besökande passerar på väg till entrén. Förgårdsmarken ska till 
stor del utföras grönskande och vara väl avgränsad med häckar, lågt staket 
eller plank mot gatan. 

GESTALTNINGSIDÉ

• Förgårdsmarken är två till fyra meter. En mindre farstukvist får byggas 
på förgårdsmarken där så tillåts i detaljplanen.

• På förgårdsmarken för rad- och parhus ska det finnas plats för de bo-
ende att parkera sina cyklar. 

• På flerbostadshusens förgårdsmark bör det finnas plats för entrébänk, 
cykelställ och frodiga planteringar. 

• Nivåskillnader tas om hand på ett väl gestaltat sätt utan onödiga stöd-
murar.

• Förgårdsmarken kan utformas på många olika sätt och fyllas med inne-
håll i form av träd, buskar och/eller rabatter. Marken kan få en kom-
bination av hårdgjorda ytor och gräs. Maximalt får 40 % av förgårds-
marken hårdgöras.

29 VACKERBY TRÄDGÅRDSSTAD • GESTALTNINGSBILAGA • GNESTA KOMMUN



Vackerby allé kopplar samman den nya stadsdelen med det befintliga vägnä-
tet; i norr via Mariefredsvägen och i söder via Vackerby industriväg. I söder, 
där Vackerby allé möter Vackerby industriväg, ligger radhusen indragna från 
vägen så att en platsbildning skapas som en entré till trädgårdsstaden. En 
grusad yta bildar golv under alléns krontak och här finns plats för en extra 
blommande trädrad. En stenmur med en sittplats framför blir en plats för 
en stunds vila eller för ett samtal. 

Vid den norra entrén mellan Mariefredsvägen och den nya bebyggelsen 
modelleras marken för att bilda några kullar, inspirerade av områdets 
åkerholmar. De nya ”åkerholmarna” omges av äng och planteras med 
blommande brynbuskage exempelvis slån eller hagtorn samt några exem-
plar av ek. I framtiden, när ekarna växt till sig, kommer buskagen skuggas 
ut och ersättas av ekarnas utbredda krontak. Längs Vackerby allé förstärker 
element från kulturlandskapet som diken med blommande våtmarksväx-
ter, stensträngar och blommande vildaplar rummet längs vägen och bildar, 
tillsammans med gatans alléträd, ett välkomnande entrémotiv.

ENTRÉPLATSER

Norra entrén med anslutning från Mariefredsvägen

Södra entrén med anslutning från Vackerby industriväg
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Illustration av exploatören som visar hur norra entrén kan komma att upplevas.

Illustration av exploatören som visar hur södra entrén kan komma att upplevas.
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GATOR OCH VÄGAR
Vackerby allé (röd i bild nedan) binder samman Vackerby industriväg med 
Mariefredsvägen. Delar av den gamla landsvägen i öst-västlig sträckning 
behålls och fortsätter att vara områdets huvudentré ifrån Mariefredsvägen. 

I området finns två sekundära huvudgator (orange i bild nedan). Den ena 
ansluter till områdets västra del och utgörs även den delvis av den gamla 
landsvägen. Ytterligare en gata som kommer att utformas som sekundär 
huvudgata för att nå den planerade förskolan. 

Lokalgator är mindre gator (vit i bild nedan) med mindre trafik som främst 
ansluter till bostäder. 

Gångvägar och smitvägar genom kvarteren knyter samman gröningar och 
offentliga platser.

7
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PARKERING
För friliggande hus och parhus sker angöring och parkering direkt intill den 
egna bostaden. Parkeringarna läggs efter varandra så att bredden på luckan 
mot gatan kan minimeras. Anledningen till detta är att undvika flera parke-
rade bilar på framsidan av husen som lätt skapar en tråkig fasad mot gatan 
och minskar möjligheten till grön förgårdsmark. Friliggande hus har en 
parkeringnorm på 2,0 och parhus 1,2.

För radhus ska boendeparkering samlas i gemensamma parkeringsgårdar. 
Anledningen till det är att öka trafiksäkerheten genom att minimera antalet 
utfarter samt att möjliggöra mer grönska och dagvattenhantering på tom-
terna. Radhus har en parkeringsnorm på 1,2.

Parkeringar till flerbostadshus lokaliseras till husens baksida. Parkeringsplat-
serna ska omgärdas av häckar och planeringar. Mellan parkeringsplatserna 
görs plats för träd och dagvattenhantering för att minska risken för över-
svämning och bidra till en grönskande trädgårdsstad. Flerbostadshus har en 
parkeringsnorm på 1,0.

PARKERINGSGÅRDAR MED MILJÖSTATION

Vid varje parkeringsgård ska det finnas möjligheter till laddning av elbil och 
på parkeringsgård i centralt läge ska det finnas plats för bilpoolsparkering. 

Parkeringen avgränsas mot gatan med häckar och/eller staket. Placering av 
parkeringsgårdar i exponerade lägen såsom gatufonder och öppna kvarters-
hörn bör undvikas. Parkeringsytorna utformas med omsorg för att undvika 
stora asfaltsytor och främja infiltrering av dagvatten. Minst 1 träd/5 parke-
ringsplatser planteras. Gårdarna rymmer även miljörum och sophantering.

BIlderna visar exempel på en lyckade parkeringar. Ett 10-tal parkeringsplatser, omgärdat av buskar och träd samt markbeläggning av grus. 
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EN HUVUDGATA MED STADSKARAKTÄR

Huvudgatans körbana är 6,5 meter och planeras för en hastighet om 40 
km/h. Gatan, som också blir bussgata ges en stadsmässig karaktär. Den är 
bredare än övriga gator i området och är en avvägning mellan god fram-
komlighet och en önskan om låga hastigheter och begränsade hårdgjorda 
ytor. Längs gatans västra kant anläggs en separat gång- och cykelväg som 
förbinder trädgårdsstaden med centrum via befintligt cykelstråk i söder 
längs Vackerby industriväg. På östra sidan av gatan anläggs en gångbana.

Förgårdsmarkens bredd varierar mellan 2 till 4 meter och avgränsas mot 
gatan med häck eller staket. Förgårdsmarken kan användas för planteringar, 
cykelparkering men även som möblerbar zon i sollägen. 

VACKERBY ALLÉ
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Huvudgatan ska vara alléplanterad i hela sin längd och förses med en 2,5 
meter bred, något nedsänkt grönyta på var sida körbanan. I grönremsan 
placeras alléträden som skapar ett tydligt gaturum, tryggt avstånd till gatan 
och skänker skugga till trottoaren.

Eftersom området som helhet arbetar framförallt med arter, eller med 
inspiration, från det sörmländska kulturlandskapet föreslås huvudgatan få 
en mix av ek (mest av de inhemska arterna Querkus petrea och Querkus 
robur, tillsammans med inslag av Querkus palustris, Q rubra, Q frainetto, Q 
cerris). Genom att blanda olika sorter blir allén mer robust och också mer 
variationsrik. På detta sätt gynnas den biologiska mångfalden och ek- 
bestånden. Då det är stora träd sätts träden i förband, dvs inte parvis längs 
med gatan utan växelvis, så att varje träd får utrymme och gatan blir lagom 
solbelyst.

Grönremsans bredd anpassas för att göra plats åt busshållplatser och kants-
tensparkeringar för besökare, handikapparkeringar samt lastning/lossning 
för radhusen och flerbostadshusen med p-gårdar. Den gröna remsan kan 
även användas för snövallar under snörika vintrar.

Körfältet utförs normalt med asfalt medan anslutande kantstensparkering 
kan utföras med avvikande ytskikt, t.ex. grus eller plattor. Belysning place-
ras i linje med träd. 
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HUVUDGATA MED TRÄD PÅ ENA SIDAN

För att möjliggöra en framtida koppling västerut från Vackerby trädgårdss-
tad planeras en sekundär huvudgata som en förlängning av Vackerby Allé 
från Mariefredsvägen västerut. Denna gatutyp återfinns också på de delar 
av gatunätet som kommer användas frekvent av barn för att nå förskola. 

Gatan har en köryta på 6 meter, med enkelsidig grönremsa som trädplant-
eras. Gatan planeras för en hastighet om 30 km/h och har en kombinerad 
gång- och cykelbana på ena sidan och gångbana på den andra.  

Parkering tillåts längs gatan, förslagsvis som kantstensparkering mellan träd. 
Belysning placeras i linje med träden. Körbanan och gångbanor beläggs 
med asfalt.

SEKUNDÄR HUVUDGATA
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VILLAGATA
SMALARE GATURUM

De grönskande lokalgatorna med hus nära gatan ger Vackerby sin tydliga 
trädgårdsstadskaraktär.  Förgårdsmarken är grönskande med häckar, träd 
och planertingar. Gröningarna och de trädplanterade parkeringarna bidrar 
till den lummiga karakären med sina häckar och träd. 

Gatornas köryta har en bredd på 6 meter med en trottoar på ena sidan. På 
gator som kommer ha mycket gångtrafik kommer det finnas trottoar på 
båda sidor av gatan. Gatorna är till stor del genomgående men några få 
återvändsgator finns. Bilarna angör husen på de gående och de cyklandes 
villkor. 

Mot fastigheterna avgränsas gatan med häckar eller staket. Innanför avgrän-
sningen kommer de boende att utnyttja förgården på olika sätt, exempelvis 
till vackra planteringar kring entrén, mindre möblering i soliga lägen samt 
till cykelparkering. Gränsen mellan den allmänna platsmarken och gatan ska 
vara tydliga och gestaltade med omsorg. 
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GÅNGVÄGAR OCH SMITVÄGAR
Den privata trädgården bakom bostadshusen vetter mot en 3 meter bred 
smitväg eller gångpassage av informell karaktär. Smitvägarna mynnar ut i 
gröningar som innehåller mer publika funktioner som naturlek och fick-
parker. Smitvägarna gynnar rörelser i området, framför allt vad gäller yngre 
barns möjlighet att röra sig tryggt på egen hand. 

Gatustrukturen följer landskapets nivåer. Gång- och gatunätet är sam-
manhängande och ger en stimulerande miljö med sitt nät av möjliga gator 
passager och vistelseytor att upptäcka.

GESTALTNINGSIDÉ

• Smitvägar och parkvägar utgörs ömsom av stigar i gräset, ömsom av 
anlagda stigar med stenmjöl, 3 m breda.

• Enkla rader av betongsten 35 x 35 cm markerar gräns mot de privata 
tomterna.

• Rumsligt ramas smitvägarna in av de individuella tomternas staket eller 
häckar. Höjd högst 140 cm.

• Komplementbyggnader får placeras i fastighetsgräns mot smitväg. 
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BELYSNING
Säkerhet och känsla av trygghet nattetid skapas genom en medveten ljus-
sättning. Parkrummens belysning bör också lyfta fram naturelement och 
trädgårdsstadens karaktäristiska grönska. Målet ska även vara att ge vackra 
utblickar samt försköna platser och detaljer.

GESTALTNINGSIDÉ

• Parkernas olika karaktärer och gestaltning ska framhävas med belysning. 
För att lyfta fram och locka besökare bör platser eller ytor i parkerna 
lyftas fram med ljus. Genom att ljussätta objekt såsom buskar, träd, 
lekplatser och sittmöbler, förstärks rum och det gör också att parkerna 
upplevs tryggare. 

• Gatubelysningen måste vara väl avbländad så att belysta objekt i omgiv-
ningen framträder på ett vackert sätt. Vägkorsningar och knutpunkter, 
framförallt där olika trafikslag möts bör vara extra belysta för att före-
bygga olyckor. En avvikande ljussättning kan signalera att bostadskvar-
terens vägar har en lägre hastighet.

• Höjden på belysningsarmaturen ska vara anpassad till bebyggelsens ska-
la. För gator bör armaturer placeras lägre och tätare för att bättre lysa 
upp för gående människor. 

• Ljusfördelningen på parkvägarna är varierad och betonar variationen i 
landskapet. 
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