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Kvalitetsprogrammets syfte
Kvalitetsprogrammets syfte ar att til Isam mans med det-aljplan ocli genomföranclcav fal, säkersrällaatt koinmunens krav

pägestaltning och yttre iTiiljö beaktas vid vidare projektering och byggande på kvartcrsmark och allmän platsmark inom
detaljplanens område. Kvalitetsprogrammet ären bilaga till exploateringsavtalet som kommer ätt tecknas.

Godkännandeav kvalitetsprogrammet
Detta kvtilitctsprogniin iit det: c.lokumcnt som åsyftas i §10
i tecknat cxploatcnngsiivtal meilan Pilaclclfiaförsamlingcn
Stockholm och Tyresökommun förprojekt Granitvägen,

Förbyggherren

(1^'L fll^

Ftft Tyresökommtin
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Bakgrund och avgränsning

I:>lanomt;ulct förGranitvngcn ;ir cn eld av utvccklingcii nv
marken runt Bollmora och Tyresöcentrum. Detaljplanen
syftar till att möjliggöradrygt 400 nya bostäderliings
Granirvagcn och cn sträcka av Bollmoravägcn. Dat'ul.ovct
syfcu planen till att möjliggöraverksamheter för
i^latlclhaförsamlin^cn i form av ett nytt: allakrivitctshus
med bl.a. kyrkolokalcr, cafc och scconcl liand-burik. Inom
eldar av planområclct ska nvcn mindre vcrksainhcrcr kuiina
komliincrns med liostadcr. Granihragens gatutuni ska

gcsralras med cykel- och gångbana. Rn allmänt tillgänglig
trsippa ska koppla Granit\r;igcn med Bollmoravägcn.

Läsanvisning

1 kvalitetsprogrammet redovisas förslaget mctl fcxt ocli
bild. I slutet finns cn checklista som beskriver dc viktigaste

punktct-nä. Om der fiiins skillnaclcr mellan det: som
redovisas i bilder och det som lic'skrivs i chccklist;in, iir
cliccklisran srvrant.lc.



Situationsplan

PtanonuAdMgfMns

Föieslagenbyggnad

N+l

crm
föfesliigetant^väning»r+IndfMjna vAnlngar,
vtnds' och iutefr3rtgväning?i»mtgaragepl&n

Fflreilagen byggnad Inoin detaljplan far
Hasselbacken och GranängivSgen.
Oinlattai ej n detaljplan förCrinltvägen.

Infarter til kvyter^närkvia angränsandefaattghct

Gintifinsomtdft liiftk med hänsynIB giendt och cyktsli O 5 13 15 jCT 2S 3B 35 40 45 SO n
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kyrka + lokaler + bostäder

Filadelfiakyrkan + Reierstam arkitektur

Idékoncept

Den nuvarande kyrk fastigheten omvandlas till ett multi-
funktionskvarrct som inrymmer pubLika verksamheter i
form av en ny kyrka då den befintliga rivs och ger plats
förett allaktivcrshus. Allaktivitetshusct innehåller, utöver
kyrka, även sociala verksamheter med tillhörandesccond
hand-butik, kafé, aktivitetshall och bostäder i tre vånings-

plan ovan de publika våningsplaticn. Fastigheten förtätas
med nya flerbostadshus och bildat ett: långsmalt staclskvar-
ter som fond och staclsentré till Tyresöcentrum från kors-
ningen Kollmoravägen-Njupkärrsvägcnoch vidare österut;
karnktärsmässigtsammankopplat med projekt Hassclback-
cn. Det nya kvatterers blandade funktionsinnchåll åtet-spcg-
las på ett naturligt sättäven genom arkitekturen: ett varicmt
volymspe] löpetlängs med Bollmoravägcn från kyrkkom-

plexets mer kubiska och transparanta form till bostadsfasa-
dernas skiftande våningsantal och takvåningslanclskap,
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ALLAKTIVITETSHUS
- allaktivitetshus, caféoch butik integrerad i

stadsmiljön

Allnktivitclshusct bildar nÄgotav cn portalbyggnacl förder
nya bostadskvattcrct och blir cn m;irkcsby^gna(.l i bctrak-
felsen frän väsrer och gatiikorsn ingen vid limndsral'ioncn,
I-Iusct hsi' cn h';°i våningar högasockclclcl i fofmcn av cn
Eivskurcn kull. I\isaclcn mot Bollmoravägcn, som cn officic-ll
cntrcsicln, ar mycket trnnsp:ifcnt ocli öppen. Fflsaclcr mot
övrigaviiclcrsrrcck ar mer slutna. Innanförden uppglasadc
entrén ligger dc publika verksamheterna ttlls^mmans med
atrium i tvåöppnavåningsplan, rcscaurang/cafc, scconci
hancl-butik och kyrkdclcns ;iLitlltorium och övrigakyrkliga
vcrksamhctslokalcr återfinns. Auditorium tillsammans med
invidligganclc aktivitctshall/iclrottshall och övrigabilokalcr
såsom gt-iippt'um och kontor, rymmer upp till 250 personer
och ar beläget i plan 2. Entrcplanct i liollmoravägcns mark-
nivåinrymmer rcstaurang-/cafclokal samt lokaler förkyr-
koförcningcns sociala vcrksnn-ihft <.lar st.-cond li-.intl-burikc-n
ingår,

'lcgclsockt'ln
biltlnr bas förtre vånings]'il^n av smnlägc-nlic-

ter som far lättare fasaclmaterial i form av träpanclbcklad-
nådav ccdcrtfapanel eller värtncbehandlad furu. Omfatt-
ningar runt vissa glasparticr i sockclvaningarna samt raster
av s.inima material som solavskärmning fångar upp sammn
matcrialrema genomgående i huscr. Ovan sockelva ningen
ligftcr cn gemensam takterrass fördc boende vars grönska
rränger fram mot: Bollmoravägcn och uppfattos synligt clär-
ifrån i byggnadens nordöstrahörn.Temat förbyggnaden är
först-t sammanfatta ett samspel mclSan öppet- ttanspnrcnt
ocli slulcr-rungt, ocli ined cn tydlig bas som bärcn lättare
del, där nuicrialvalcn är satnmanhållet genom hela bygg-
nådsvolymen.

''"
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l^y från Kollmoravdgen mot öster: de pab/ika botlsnvåmngarna wcenfuems genofn stora giaspartier mot om^vningen.

Huvuddrag i gestaltning

* Fasad gestaltas med tegelfasad av rustik karaktärmed gul ton i sockel
* Muromfattningar accenturar murtjocklek i husets sockelvåningar
* Entrépartimot Bollmoravägen utformas som helglasad fasgd
* De övrevåningsplanenutformas som en lättare, indragen byggnadsdel

i karaktären med träfasad

n



Fasadniarcfial
1. l-'ctcrscn Tegel D32 med vit fog, fritt förband

nuirprov och rcfcrcnsbilcl kyrkfasad
2. Stående ccderträpancl 3. stalräckc; svart 4. Gröntonatglas stålglaspartier 5. Horisontellt raster av stål förväxtlighet.

Växtbäddari fasadtännor som delvis
använder avlett dagvatten.
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GRANITVÄGEN
W GC-BANA P.ZON

Om 10 15 20

l^y längs med GranUvägen mot öster; aUaktwiUbhiisets ntstika sockebåningknyler an till dess delvis kyrkliga användmngsamtidigt, som (Un öppnarsig mot omgvnwgen i stora ffnfrd^mngar i nlvalda riimsHgbeter. De övre
våningsplanen uppträdersom tvåby^nadslameUer med weUanlt^gande takterrass,

A{^\SAD MOT VÄSTER;ALLAKTIVITETSHUS

^



skarin'port mot gärd:omlolt cortenstälslfivor.

Om 10 15 20

FASAD MOT ÖSTER;ALLAKTIVITETSHUS

[/y fsllfik.tn'/li'lshiise/sjtisf.iii raati fnol inner^årdsmiljön;(k iirre bosl.adsvåningsplanen ar indragna ijorhåltande till de Söckelvåningarnai tegelbekläAnad. Efi "laflspalt mellan fasaderna och it^bfalef hashörnsärskiljer (fe
//v fa'rt' nHshs^s^laacas h!islfsme!ter i sin U-föf'w J raa rnmaiini.
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SITUATIONSPLAN och trädgårdsplaneringförtakterrass ovan allaktivitetshus

CiL^

Siitmiljöerintegrerade i odtingsbänkar

Referensbil/i försolavskärmande ^ergoktf»i!jö

ReferensbildförsUtmUjöformad for aH främja social samvaro



T;iktcrrasscn ordnas som cn gemensam vistclscyrn fördc
1'iocnclc runt garden; med fokus pä sictbankai') plats för
odlingsbankar och plantcringsyror i bäclclar som speglar
årstidsväxlingar. VistcslscytoniA ordnas så att möjlighet
till solskydd ges (pcrgola, se förfcgåcnclcsida)) och sollägc;
södr.i sicl.in fi;irm;iKr ^;ir;in.

Referenser och marcfial
l.rcfcrcnabilcl vajcrlösiungsii- föfvcrtik;)l<i viixtlösninfinr, ex-
cmpclvis piprankn. Klärtcviixrcf k^n up]isramtTias pä f.isacl

Vy övertakterrass ovan plan 2

2. rcfrrcnsliilcl cccleriräpan<;l i fasad 3. tcfcrcnsbild stålrackc
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.^1

iaä

OJJLX



, .- ", .

AUDITORIUM/AKTIVITETSHALL/OVR. LOKALER

SEKTION A-A

Om 15 20

^ Ä<^
PRINCIPSEKTION GENOM ALLAKTMTETSHUS SNITT A-A
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SITUATIONSPLAN och markplanering; parkering vid allaktivitetshus

1. Klotlönni trädradi upphöjdaplanteringsbäddar

iff--^;

2. Asfaltspårmellan smågatstenförcykelbana

sesut
11.;. iMJ

Uä

3. lågstödmurmot Bollmoravägenoch

i garagenedfart av brädriven

möfkpigmenteradbetong

4, asfaltbeläggning

5. betongbeläggning, rafflad

6. svartlackerat ståträcke,se sidan 14, punkt 3

l^i^te^
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GATHUSDEL1-4
- flerfamiljshus 4-6 van. vid Bolllmoravägen

Bollmoravägss icln n K täta tasaclvcfkftn konrraslcras nv kvar-

tcrcts öppctilietmot den mer informella bostndsgatumiljön
län^R med Granin'ii^c'n.

Tfapphusavsfilticn längs Bollmoravägcn incliviualiseras

genom självständigafasaclkulörcroch med viss variation i
fasaclmatcrial: purs, tegel och t-räpancl. Tnklnnclsknpcr l-lingR
med Bollmoravägen har dock cn enlicrli^ marcrisilitcr i
forn-i av sråcnclc panel av ccdciTrä.

VolymspclcE längs med Bollmot-avägcn ncccnrucnis av små
rakövcrhängeller gcsimslösningar. Balkonger mot söder
urföi-s med frrnnsparant'a glasräckcn. Mot norr utförsdc
.inttngcn ;iv stdispröjs- clief" glasräcken.

'lr;tppluis<.'nirccrn;i
utförsväl upp^lasatle föratt få iii tl;^s-

ljus högreupp i våningsplanen i dc fall trappa ligger vid
fasad.

T'urskul<n'c'fn;i sk:t ^;°i i vnrmn jofclkiilörci dier klarfiröna
kulörerutovc'f pafticrna av vit puts. Likaså skall tcgclmur-
ningen utförasmed tegel som gar i vat'mgrflEE/beige ki.iför
med spriclninp i kulöroch njiimnn ymr.

a
sss
\:?^/^^\

Vy galbtis och allakimletsbas mot fioilmoravägenfrån wrdväst; lyåligtvafymspel och växlandefasadmaterial l kulörerskapar spänningi röreken
längs med gatuniminei.

^ Q^-
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Ffygaxommelri avgatufasad bostadsdelarna: gestaltmngsn ska präglas av ett vofymspel i de Övrevåningsplanen med indragna och framskjutna delar i takvamngsnivån. Genomslkthga räckentydliggör den växlande
lakfohmvan i hwudsakKgt fasadlw.

A^i



GATHUS

SEKTION B.B

Dl illdmgm lakrmilivsltrralsirna ulfirs mnl mritrandt fljllp mtn alllid minsl 1,5 mtltrfivn milirlij^andl hlirilllfasaillir.

Q^ a^
PRINCIPSEKTION GENOM KVARTER SNITT B-B
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Fasadtegel; Petersen D29 eller motsvarande i halvstensförband

utan markerad betongsockel

Fasadelevationer Bollmoravägendel 1-2

Fasaddel rad slätputs:NCS S5040-V30R

^v a^

Referenser och material (från överst).
l. linoljad furuttäpanel
2. referens ekparti
3. referens uppglasad trapphusentrc i flera plan
4. referens trapphuspartivisa fasadvariaUoner
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Fasaddel rödslätputs: NCS S5040-Y30R

Fasaddel vit slätputs: NCS S0502-Y

Fasadelevationer mot Bollmoravägendel 3-4

Fasaddel lokal: Petersen Tegel: D33; fritt förband

QJ<^-
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Lägenhetsutformning

l.agL'nliersstorlckarna fördc 157 lägenheterna (varav 45

utgötsnv smnlägenhctcr ovan kyrkdelen) varierar mellan
1-4 (5 förvissa tak lägenheter) rök.Samrliga ärutfotmade
med hänsyn till liullcfsituationcn påotngivancle gator vilket
inncli.ir att boningsrum i liuniclsak ärvända in mot går-
clc'n. Betoningen pä lägcnhc tsut formningen ligger påmå-
let att tillskapa en variation av boendckvalitéter men med
det gemensamma tcmnt om yteffckf.iva lägenhetslösningar
som tillvaratar den södcrvändagårclsmiljöngenom breda
balkonger. Ovan den liigrc Del 3 utförscn, förbostaclsgår-
den, gemensam r;i Is terrass med plats förbänkocilingoch
sainv.u'o i soligt läge. I/ikasa ges även smålagcnhcrcrna ov;in
kyrkdclcn rillgang till gctncnsamma takterrasser.

Stadsvillor n a liings niccl Grani^igcti ärplacilösningsmassigt
formade som "staplade radhus" d;ir alls fyrii lägenheter har
c^nn cnrrccr mor gatan. Por lägenheterna påplan 2-3 finns
cn egen rrapphall påcnrrcplanct på husens gavkr.

Hall
10.7 mf

(PKkal(^ul-;,,i7"m2]n
|l35"m2—'4m̂'

vardagsrum
17,9m2

normalplanlösningdel 1-4

T'm'TT^msrn-ff
^t^p^y ^N?y -
^^ -,.' "l!. :J __ S',^^,-1^ Av^l-ci

ÖversiktIgh-fördelning normalplan del 1-4

^ O^A

SSMBI*^^;N

Exempeiplanlösningtakvån;del 3

(olika planlösningarförtakplaner förekommer)



PARKHUSET
- flerfamiljshus 3-6 våningarsom punkthus

Langs Granitvägens norrsida förläggsett terränganpassat

punkthus päbranten. Huset bestårav sex

våningarmed totalt 24 lägenheter, 1-3 RÖK.På förstaoch
anclta våningen finns förrådoch lägenheter har

planlösningarmed generösabalkonger. Huset: har utfor-
mats med grönoch brun design med inspiration av natur

pä fasaden och kopplar påsåvis Granitvagcn mcct skogen.

Parkhuset gestaltas som cn solicär med eget fasacluttryck.
I likhet med den bebyggelse som kominer att uppförasi

öster,inom detaljplan for Hasselbackcn, placeras huset i

den branta och grönskandenaturmatken. Mellan parkhu-
set och I-Ias solbacke n bildas ett nytt gröntsammanhang

med både cn allmänt tillgänglifi del och cn tlcl privat mark.

Dc olika gröna färgnyanserna i fasadens material liksom de
medvetna assymetrierna ärtänkta att skapa en stiliserad

version av släntens nuvarande grönska.

^^*gB»^a
Punkthuset har en solitär karaktärsom päett stilistiskt sätt anpassas till intilliggande naturmark

7^
OM^

Vy frånösterlängsBollmoravägen



1;asaclmntcfial l^fkhus (från vänster till höger):

l. n<ii['rryck<;l;iminatskivor (Trcspa) ined textur)

2. ]'Lirsf;is:id: ii:trut^r(iin niir.i NC\S S 4040-G50Y

ru^

3. Stående askpancl
4. Corténstål
5, Balkon^fronr ;iv tiickcmcl ^rönj^lÅrskiva

panclomfattat, uppglasacl entrcparti

Biätöa
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+49,5

Om 1

Höjdskillnadefipåca 10 meter mellan ^ollmomvägen och Gmnitvägen tas upp i fre våningsplan och genom anpassning av bottenvåniftgens
våningshöjd,^ollmoravagen ingår inte i den har detfiijphnen. ömifiarkhojden md ^ntlmnravagen ändraspnvarkas även markplaneringen på
kvartersmark,

+39,3

Fasadelevation parkhus mot öster

(Lu^
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Fasadelevation/snedvy gavelentréparkhus mot söder

QJ^-



u

Förråd
4.0m2

Förräd
3,6m2

Förråd
2,8m1

Förråd
2,8 mä

Förråd
2,8 mä

Förréct
2.8m1

Förråd
2,8m2

Förråd
2,8 mz

Förråd
2,8m1

HISS ?
3120 ^

Föiräd
6,4 m;

Förråd
3,0 m;

Förråd
3,2 m1

Förråd
3,2m2

Förråd
3.2m2

Förréct
3.0m2

Förrfid
2,9m2

Förråd
2,9m2

Förräi)
2,9m2

Förråd
4,2 m'

Färräd
4,3m1

Förråd
3,8m1

Förråd
2,8 mt

Férräd
2,8m2

Förråif
2.8m2

Förréd
2.8m2

Förråd
2,8m2

^«

Plan 2-3 parkhus Normalplan parkhus (plan 4-6)
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STADSVILLOR
- "staplade" radhuslägenheterom två
våningar+ vindsvåning+ suterrängväning

Por att tama in bostaclsgåt-clen mot Granitvägcns utförs-

backe och bilda stödmurmot denna, byggs tre stycken sma-
la fyf familjs hus. Karaktären nv dessa af moderna st'ads-
villor"; i sin gestaltning och proportioner associerade med
förrasekelskiftets gros sh and) arvillor - tvåvåningshusmed
bostfldscntfccr så gott som direkt i gatlivct.

Två av huskropparna bcståt av patkopplade lägenheter
i flera etager som har egen entrémot gatan. Den tredje

stadsvillan; längst!öster,har samma cxtcriörakaraktär men

hat iställeten gemensam trapphusentrémot gatan och lä-

gcnhetsentréer som vändersig mot detta trapphus och dess
hiss/trappa. Husen utförsmed trästomme och träpanelbe-
klädnad. Taket utförssom falsad takplåt typ Plntinja Trend

475 i utförandesilver mctalllc.

/

Refctcnsbild takplåt

'""'^.^^

VY MOT GRANITVÄGEN/SYDVÄST

^ A^OL
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tadsvillor mot gård/norrFasadelevation ä

svarllrtckcrnclc .stAlräckcii;
ser rcferensbilci sid 23 (l)

möjligtcykeirörräclunder park
Horisonrcll träpanel;
fasadlasvf stockholmsvit
nita NCS S0502-Y Stående panel av cederträ

t;önster-/dortkar-
mw, mellangcå nnra
NCS S4000-N

Sråefitlc trnp.incl; fasacl-
lasyr ockra nära NCt?
S2050 -Y20R

^ (V^
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Om

Fasader ges olika fasadpaneler t riktning och typ mefi med ira som gemeiisaw fwwfwe. litifrépfirde)'markeras med ^formade omfattningar av silverlackeraäplåt.
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Typplaner stadsvilla 1-2; plan 2-3; etagelägenheter
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Cyli«lftfrid
104.9 m3

PLAN -2 SUTERRÄNGPLAN

w_ /-;^,;

EMTRÉPLAN

Cicc^

1^6.6 mtlL

|U"n%,5 B
aH'B^-ir

PLAN 2 PLANS

Typplaner plan STADSVILLA 3:

Suterrängplan: Igh utgörövernattningslägenhet
förhela kvarteret.

Entréplan:2 st Igh om 2 rök

Plan 2-3; 2 st etagelägenheter5 rok/121 kvm



TILLGÄNGLIGHET
parkering, cykelparkering, angöringoch sophämtning

Allaktivitcrshusct/kyckclclcn angörsdels frÄnliollmorava-

E^cn (se tnarkeracl angöringsplats),dels genoni infart från
Cif^nirvagcn till parkering med 20 besöksplatseri markplan
inrill Ijyggnadcn, i liöjdmed nuvarande infart till kyrk-

p;irkciing. Pfamfötentrén till allaktivitcshusct, längs med

Hollmoravägcn, finns cn busshållplats. Framförden pu-
blikn, breda cntt'c/'onen vid parkeringen i områdets västra
ilcl ;mla^t»s cii ]')l:i/'a/förplats som beläggs mecl smagarstcn
och avgränsas mot gäng- och cykelbanan med bclys-
ningspollarc. T-angs med kyrkclelciis väsrra fasad anläggs
ett av fasaclnrmnturcf belyst gångstråksom ny förbindelse

mellan busshållplatsen och GtaniFvägcn. Möjlighetges rill

till angöringtill kyrkclclcns plan 2 gcnoni angöringsplats
invid Granitvägcn. Kyrkclclens tre övrevåningsplan med
smålägenheternås genom ett eget trapphus med entré mor

gångvägen.Utrymningstrappor från dessa våningsplan
finns bl £i ner på takterrass och mot bostadsgården längs
med luiscts östra fasad. Det finns cn tillgänglig köryta tnccl
v;ind|ilan vid gårdens östradel, invid punkthuset, förtaxi-
ocl'i farclrjänstangöring.Gah-ilinscn har flera gcnorngacndc
trappliusentrccr. I'arkhusct har tillgänglig entré från både
Bollmoravägcns höjdniva och från Granitvagen, belägen ca
tre våningar överBollmoravägen, via en infart och parke-
ringsyta sam förlängningav Tyresöbostade rs kommancle

cxptoatcnng. Genom dessa lösningarhar samtliga lägcnhc-
ter tillgängliga angöringsplatsci- inom 20 meter från tt-app-
husen tréer.

Brandbekämpningsforclon och stcgbil har vid behov
av utrymning möjlighci-att nyttja körbaryta pågården för
angöring rill dc övrevåningsplanen.
Sophantering sker genom anläggande av undermarklK--
hällare/sopkasuner förflera olika fraktioner i enlighet med
lyresökommuns rcnhållningsordning, i två lägen längs
med Granitvägen, i positioner inom 50 meter från samtliga
lagcnhctct. Förallaktivitetshusct anläggs ett separat soprum
nära Granitvägen. Förgrovsoprum planeras i kätlarplan/
suttcrängplan i punkthuset.

E|T!II|. "avBollmoravägen '"
*l.'^'si, .Itta, dftt.d"'-»—dft,

^T" S^-rit]?-
Graiyitvägen

RH-parkeVmg"

soprum/sopkasuner

översiktskartatillgängiighetslösningaroch angöring
Q angöringsplatsfärdtjanst/taxi

^ " angonngsvag IIFTFP Ii;

<^N QJ^



Under allnktivttctshusct/Kyrkdclcn anläggs ett
kvaftetsgemensamt garage förtotalt 84 p-platser samt ca
120 cykclparkeringsplatscr. 79 av dessa tillägnas plancraclc
lägenheter inom del 1-4. Resterande 5 används tillsammans

med 20 parkcringsplar.scf direkt väster om allaktivitcrshuset
fot planerade hyrcslägcnhcEcr och besökande till huset.
Angötingtill garaget sker via ramp och gemensam infart

från Granitvägcn som idag delas med Billås anläggning.

11 p-pl;itscr anläggs vict en ny parkcringsyta framför

punktliusct vid Grfinihragcn samt cn RH-plats vid entrén.

I förgårdsmarkframförgatuhusen vid Bollmoravägcn

placeras cykclställ förlättåtkomligtoch tidsbesparande
bruk av cykel som transportmedel i vardagen. Påplanan
framförailaktivitetshusct entré placeras ytterligare
cykelställ föroffentligt bruk. Övrigacykclförrådanläggs

i källat-plan/suttcrängplani |iunktlms, i förraclsrumpå

plan 3 i kyrkclclcn och i suttcrangdclcn av det östligaste
stadsviilan. Mellan stadsvitla l och 2 anläggs en mindre

parkeringsyta för3 platser inkliisive l RH-plats. Pågården
nära trapphuset förstadsvitla 3 anläggs ytterligare cn RI-I-

plats som skapar rill^nnglighct från garden förclcttfl samt
fördel 3 och 4.

Bilpool och mobilitetslösningar

Kvarteret planeras fören tillsammans med Tyresöbostäclcr

(T-Iassel backen) och tillkommande bostädergemensam
bilpool för3-5 personbilar med uppställningoch laclctning
i garageclelen. Gemensamt förkyrkdelens lägenheter och
övrigalägenheter kommer även en gemensam cykelpool
att: iordningsställas som adminisfrfcras av allaktivitetshusets
ca fe.

Kyrkdel;

Del/antal Igh Bil p-platser cykel-p
auditorium 250 pl 20+5 45
36 ]gh plan 3-5 (delas med kyrkclel)

Övrigabyggnader

Del/antal Igh Bil p-platser cykel-p
del l-4/79 Igh 79 p-platser
punkthus/21 Igh 11 p-platser
stadsvillor/141gh 4
Totalt; 150 Igh 94

188**
80
80***

348

Cykel p-kvot: Bostäder2,3
Bil p-kvot: Bostäder 0,63**** Auditorium 0,1*

* Beräknat som 0,1 p-plats per sittplats i auditorim
efter tillämpad modell i bl.a. Malmö stad.(250 sitt--

platser)
** I underjordiskt garage samf källarplan Del l
*** I cykclförråcli suttcrängplan -2 under Stadsvilla 3
**** Beräknat på totalt antal Igh. 27 av 150 Igh utgör

smålägenheter

W D-ptalser

UC/ELCENT.

;VKELRUM
fl2 KVM

hJi

sa ri-pbiEi

l VEMT.RUM

GYKELRUM 144 PL

7

VENT.RUM

Plan parkeringsgarage och källarplan,del 1

Ojj^

Om 10 20 30

<-
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GÅRDSMILJÖ

liostaclsgarclen kommer att utgöracn långsmal och val av-

gränsad tyst miljömellan Bollmoravägcn och Granitvägcns
högrenivå. De mer staclsmässJga4-6-våningshuscn säm-
spelar med dc lägre och mjukare" stadsviltorna av träsom

tillsnmmans ramar in en jnodern innergåtd som knyter an
till cii mer traditionell trädgårclskaraktärmed frodiga pc-
rcnnplanteringaf) ocllingsmöjlighctcr,grasmattor ocli en ap-

pclluncl. Bottenvåningarnas balkongdörrarpå flcrbostatls-
husen leder ut på terrasser som i de störrelägenhccctrna i

framkant har trappsteg ner mot gården som sträcker sig ut
längs hela terrassen. Påså vis skapas cn mjukare övergång
tncllan huskropp och gårdsnivå.
Dåstörredelen av gården inte ar undetrbyggcl av garage
finns goda växt- och dagvatten förutsättningar.Bär- och
äppelträdväljs med lämpliga höjder förgårdsmiljön.

Material gårdsmiljö:
- kullersten och smågatstcii l stenmjöl tiarmast fasad
- betongsten i körbaraytor
- ränndalar som cn del av en öppendagvatten l ösning
- stcpping stones i äppellunden pA västra innergården
- ars tidsvarierande buskar och perenner i planteringsytof
- pollarbelysning längs gångytor och vid entréer: Fox Lynx

Kataktarsträd:
- äppelträd(Malus domsric?i)
- glanskÖrsbär(I^runus scrrula)

Aspekter av utemiljön som liiclrar till social hållbarliet:
- trappade ttädäckav sibirisk lärk mot innergården och
bänkat t sollägc pä takterrassen inbjuder tftl inöten.
- På innergårdens lekplats finns både sand och lckskulp-
turer inramade av planteringar och fruktträd. I-Tär träffas

gårdens barn.

Till vänster, inspirationsbild långsmalgård,äppelträd
och buskar samt lekskulptur

Ovan, kullersten och smågatstenvid fasad, ränndalar
fördagvatten, stepping stones och pollarbelysning

_'BtBSÖr<>J- -^
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-..+57,8

+57,Q_

+53,3 \ +53,0

"<"1

GRANITV,VÅGEN

.CORTEN8TÄLSBEKLADDMUR

bd.ffflfnffltaf " nybnddoo^ig

Pnnäptvärsektiongenom kvarlerfrån}^oUmoravägen i noir (lill vänster) fi/l Granilvägen i söder(Ull höger); höjdskållnaden
mellan gatunivåerna las tipp genom stadsvilbrnas grundmurar och mellan dem stodmurar enligt wanstående

Om 10

SEKTION B-B2 GENOM KVARTER

Höjdskillnadenmellan Granitvägen coh Boilmorävägcn
tas upp av de tillkommande stadsvillornas grundmurar av
delvis terrasserade stöUmurar. Dessa utförsmed plante-
t-jngsbädclar som af Idädda ined skivor av cortenstal. Dessa

plan tcringsytor planteras med prydnadsgras och olika
marktäckandeväxter i trappande nivåer:

Från vänster till höger:
1-2. Kantstöcl/stödmurar av cortcnstål
3. Prydnadsgräs; jätteåtel
4. Lamborstgräs och lavendel

^ a^



HiBiä

Vy i bostadsgårdenslängdriktning mot öster

^ CL^-



Förgérdsmarker,halvoffentliga platser Dagvattenhantering inom kvartersmiljön

Mot Bollmoravägcn anläggs föfttäclgårclardar marktäckare
och buskar kombineras med gräsmatta. Vid bostadsentrccr

anläggs förgårdsmarker med cykelparkeringar i plattlagda
ytor. Allflkdvitctshuscts cntrcyta mot Bollmoravägen och

mot intilliggande parkering väster om byggnaden beläggs

med smågatsten och betongplattor samt en fris av kuller-

sl'en som ramar in byggnaden.

Dagvattcnha n teringen iitgår frän lokal förclrÖjningoch
infiltration i gårdsytorna; primärtgenom avledning från

stuprörsutkastaretill raingatdenS) planteringsbäddar som

genom växtlighet filtterar, fördtöjeroch binder förorcning-
ar i vattnet. Gården består till stor del av petmeabla ytor
och förclröjningsmagasini form av skelettprdar finns.

Referensbild cykelställpåförgårdsmark

Referensbild kyrkentrésom torgbildning

VtgKation

Bttdda\iopp

^aturtgjord

Rain garden med öppenkonstruktion och infiltration
omgivande jorden (ExjobbA. Svenstrup, 2012).

den Dagvatten rännorav typ "lökrännan"utgörden öppnadelen
av fastighetens dagvattenlösning.

Exempel öppendamm och raingarden

CLtiA



Bollmoravaqen

n^.
MARKPLANERING SKALA 1:250 (A3)
Archus Arkitekter genom Hannes Erixon, landskapsarkitekt LAR

^tsllmm-itwis'e!! iaefir inte i (h'a i.wr de!a[j^Sanen. Om tfinrkhajdfn vid ^ol/wfirfn'ij^'!! liadri.is ^/a'erkas divtt Markptamrin^n på kiwfersmark.
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GRÖNDESIGN
I:>rojcktct ger l ocli med sitt centrala lägemed tillgäng rilt service och

kommunikaUoncr bra förutsättningarförcn energisnål livsstil. Bygg-

nådernas energi förbrukningkonimer att verka i enlighet med dessa
möjligheter.Då taklandskapen i projektet ligger i fria södcrvända
lagen vill vi nyttja möjligheten till att försedem solpaneler som hat

goda förutsättningaratt tflcka cn stor del av bostädernas och allak-
rivitctshuset elbehov, inte minst Linder sommarhalvåret. Idag finns
solpanclcr som i stort sett kan helintcgrcms som en del av ytterta-
kcns tätskiktvilket ärcn fördelrent estetiskt. I de fall taklutningarna
verkar i anclm riktningat änsöder,kan uppställda paneler komma att
behövas.

Takterrasserna kommer att utrustas med upphöjdaodlingsbäddarav
lärkträeller kärnfuru som ger plats förkolontoctling fördc boende i
kvaftcret.

Samtliga garagcplatser förbetccls förladduttag förframtidens troliga
omställning till cn till stor del cldrivcti forcfonspark.

Helintegrerade solpaneler

Uppställdasolpaneler

Upphöjdaodlingsbsddar
m
Solpaneler påtegeltak

^u^



SKUGGSTUDIER
Projektet ligger i norr i planområclct och
skuggar cl^cmccl inte övriga t'illkommanclc eller
licfintliga bostäder i närområdct.Stfidsvillornrt
vid Granit\rägcn nr i-)l?icerndc pÄett sådant sätt
ntt solens strålnr når alln l^scnhctci- orienterade
längs Bollmoravflgcn untlcT tlc'1 d^^cn unclcr
sommarlinlvårct.

kl. 9 midsommar kl. 12 midsommar

kl. 15 midsommar kl. 17 midsommar kl. 9 vår-/hostdagjämning

kl. 12 vår-/h0stdagjämning kt. 15 vår--/höstdagjämning kl. 17 vår-/höstdagjämning

^ o^
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EXPLOATERINGSFAKTA Bvsanadsdel LOA BOA

Kyrkdel;

Källarplan;garage 89 p-platser;

Kyrkdel entréplan+ plan 2(lnkl. entresol)

Totalt;

Kyrkdel. bostäderplan 3.5 (hyresrätt)
Kyrkdel plan 3

Kyrkdel plan 4

Kyrkdel plan 5

Totalt:

2450

2307

4757

550

550

550

1650

BTA* antal lah

2613

2453

5066

618

618

618

1854

12

12

12

36

a-u^

Bostadsdel:
Del1;4vän+2takv:

Del2;4vin+2takv:

Del 3; 4 van (+ 2 takv del av byggnad)

Del4;5vän+2takv.

Del 4; lokalyta bottenvän.+ plan 2

Stadsvlllor;3st:

Markanvlsnlngsdel; 6-vänlngspunkthus
Inklusive 76 Igh-férräd+ UC
Total BTA 6 våningshus:

Totalt brf byggrätter:

"yus Bruttoarea bostäder

146

146

1265

1266

1078

1309

1493

1255

7666

1641

1623

1400

1890

1852

20

20

17

22

14

(1752) 21
2310

10158* 114+36



CHECKLISTA
Checklista förSlänten 1:85 samt markanvisningsdel park-
mark byggherre: RörstrandProjektAB

BYGGNADER - UTFORMNING OCH GESTALTNING

Allaktivitetshus (sid. S-17)
a Fasad allaktivitetshus gestaltas med tegelfasad i

rustikt utförande; Petersen Tegel D32 med vit fog.
a Fasad allaktivitetshus gestaltas med tegelomfatt-

ningar som accentuerar murtjocklek i omfattningar
runt glaspartier och entrépartiersom inskjutna
delar i fasaden.

D Bottenvåningmot Bollmoravägen utförssom hel-

glasad fasad.
a Plan 2 mot Bollmoravägen utformas med stor

tegelomfattad glasning.
a Bostadsväningsplanenav allaktivitetshuset utformas

som tydligt urskiljbar byggnadscfel i lättare utform-
ning med dominerande träfasad. Bostadsvåningarna
ärindragna frängatan.

a Raster av stålutgörinramning av gavel mot Bollmo-
ravägenoch bildar ställningförklätterväxter.

a Takterrass försesmed odlingsbänkar. pergola och
uteplatser. Minst 50% av innergårdsmiljönutgör

grönskandeyta.
a Bebyggelsen utförsinte med synliga fogar.

Gatuhusdel1-4(sid. 18-24)
a Fasad mot Bollmoravägendomineras gestaltnings-

mässigtav volymspel mellan olika fasadpartier.
a Fasader mot Bollmoravägenärindividualiserade

i variation av fasadmaterial mellan puts, tegel och
träpanel(förekommande i indragna fasadpartier
utfördai cederträ),

D Trapphusentréerutfördamed stora uppglasningar
Tegelfasaddelar utfördamed tegel som gåri jord-
färgeroch med rustikt utförande i kulörspridning
och förband.

D Balkonger mot söder(mot gärden)utförs i huvudsak
ined glasade, genomsiktliga balkongräcken.
Variation finns dock i räckestyperdåfasaden är

långsträckt,se sidan 23 i kvalitetsprogrammet.
D Balkonger mot gatan utförsmed genomsiktliga

räcken av glas eller ståendestålspröjs.
a Genom takterrasser och indrag av fasadliv sänks

takfolshöjdenmot gatan såatt bebyggelsen upplevs
som lägre.

D Bebyggelsen kommer inte utförasmed synliga fogar,

Parkhusetfsid. 25-30)
D Fasadgestaltning har egen identitet med grön

kulörskala uttryckt i putsfasad och skivfasadpartier.
D Balkongfasader utfördamed träpanelav ståendeask,
a Balkonger utförda i varierande storlekar som

"växeruppåt" i fasaden.
D Byggnaden har tre suterrängvåningaroch klättrarupp

förden branta terrängen. Huskroppen ansluts till
naturmarken med återställandeav naturmarks-
karaktärdirekt utanföravvattningszon frånfasad.

a Bebyggelsen kommer inte utförasmed synliga fogar
i putspartierna. En del av husets gestaltning ar att

partivis användaskJvbekladnad och de har accentue-
rade skivskar/ar.

Stadsvillor (sid. 31-35)
a Fasader utfördaenligt panel- och kulörsättningsidan

32 i kvalitetsprogrammet.
D Entréerutfördamed skärmtaksom en fast, integre-

rad omfattande fasaddel.
a Byggnaderna smalnar av mot gården.
a Bottenvåningenmot gårdenutformas såatt stora

tomma fasadytor undviks. Fönster,entréeroch grön-
ska användsföratt levandegörabottenvåningen.

a Byggnaderna följerGranitvägenssluttning, Därhöjd-
skillnader uppstårtas de om hand påett omsorgsfullt
sättmed terrasser och murar,

D Bebyggelsen kommer inte utförasmed synliga fogar.

PARKERING OCH MOBILITET (sid. 36-38)
3 Bilpool med 3-5 personbilar skapas tillsammans med

Tyresöbostäder(Hasselbacken)och tillkommande
bostäder. Uppställningsplatseriordningsställsnära

tomtgränsmot Hasselbackens parkeringshus vid
Granitvägen.

a Cykelparkering finns bådeutanförentréernaoch väder-
skyddat inne i byggnaderna, l bådafallen placeras parke-
ringen lättillgängligtföratt uppmuntra till cykling.

D Cykelpoo! planeras gemensamt förkyrkdelens lägenhe-
ter och övriga i kvarteret.

YTTRE MILJÖOCH HALLBARHETSLÖSNINGAR

(sid, 38-45)
D En förplats/plazamed trädskapas vid allaktivitets-

husets plarkering. Längsmed kyrkdelens västrafasad
anläggsett belyst gång-och cykelstråksom förbindel-
se mellan busshållplatsenoch Granitvägen.

D En lag stödmurmot Bollmoravägenoch garage-
nedfarten utformas av brädrivenmörkpigmenterad
betong.

a Förgärdsmarkmot Bollmoravägenutfördamed
marktäckandeväxteri kombination med gräsytor

a Cykelparkering förlättillgängliganvändningvid
varje trapphusentrémot Bolimoravägen.

D Entréytaframförallaktivtetshus (fram till kvarters-

gräns)mot Botlmoravägen utfördmed beläggningav
smågatsten och med fris av kullersten närmastfasad.

a Dagvatten hanteras i öppnasystem förlokal fördröjning
och avledning frånutkastare till planteringsbäddar; rain-

gardens.
D Gång-och körytorpågårdenutfördamed permea-

blåmaterial.
a Solpaneler påsyd-/västvändadelar av samtliga yttertak

ovan takterrassniväer,
i-] Vid den allmännapassagen utformas gårdensåatt det

ärtydligt vad som ärallmäntoch privat. Men det ska
finnas bra kopplingar förgåendemellan gårdenoch
trappan. Utformningen samordnas med kommunens
utformning av passage och trappan.
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Kommunens åtaganden

Offentliga miljöer
Det hat kapitlet anget kommunens åtaganden och beskriv-
er ramarna förhur de offentliga rummen ska gestaltas och
utvecklas. Såvälövergripandeutformning som utrustning,
belysning och vegetation ska samverka tlU att skapa en sam-
manhängande helhet.

Utformning av gaturummet

Granitvägen ska vara en välgestaltad gata med ett tydligt
och sammanhålletgaturum. Utmed Granitvägen ska en

gång-och cykelbana anläggas. Som markmaterial används
asfalt och/eller betongplattor samt som avskiljande fris
smågatsten. Platsbildningar skapas vid avsmalningen av
körbanan,shared space-ytan och passagen mellan Granit-
vägen och Bollmoravägen genom ett avvikande markmatc-
rial) t ex, natursten t mönstetsättning.Dessa platser skapar
sekvenser i gaturLimmct och tar ner skalan på Granitvägen.

Ny vegetation tillskapas påde platser därgatans utformn-
ing tillåterdet. Föratt knyta an till den befintliga miljön ska
artvalet vara naturanpassat och robusE. Träd i hårdgjorda

ytor ska vara väl anpassade till stadsmiljö.
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Exempel smalkronig sort som klarar vägmiljö.

Quercus robur 'Fastigiata Koster', pelarek och Acer Campestre 'Green

Column', pelarnaverlönn,

Vegetation

I.nngs Bollmoravägcn väljs gatuträd som ärhärdiga, salttali-

ga nch torktålign och (lärmctl klarar fltt sta i gatuiniljö.
'l'r.iden

sk;i med liloinning/hästfarg/grcnvcrkge identitet

åtoniråclct. Föt-slagsvisväljs cn smalkronig sort föratt inte

komina förnära inpn fasad och samtidigt kunna vara hög

nöpatt mötanch ra nt.'r skalan på l^cbyggclscn.

'l'r.ulcfi
sk.i vi(.l planli-'iin^ \v.\ crr sKimomfnn^ pä minst

25-30 cm. Gfttuträcl i liårdgjoixla ytor står i skclettjorcl

utfördenligt kommunens tekniska handbok. Träden står i

unclcrplantcringar av pcrcnncr/låga buskar som ärhärdiga,

salttåliga och torktaliga. Dagvatten leds till skelcttjorden

via dagvatten/luftbrunnar for fördröjningocli förtfädens
vattentillgång. Dar (.let är lämpligt anläggs raingarclens för

ärr f:i hnncl om vägvnttiicr.

Avfallshantering

Förlianrcring av hushållsavfall förespråkasunclcrjoccls-
behållare. Hushållsavfall och matavfall ska samlas in som
separata frakfioncL-. Bostäderoch verksamheter ska ha
separerade avfallslösningar.Avfallsbehållare ska placeras pä
kvarrcrsmark i anslutning till trafikcrbar vn^r. Insamlingen
;iv liusliållsavfall och matavfall ska kunns kompletteras med
insamling av fler frakrioncr, som exempelvis grovavfall,
förpackningaroch tidningar.

Por mer detaljerad information om krav förangöring,cii-
mensioncring av avfallsuttymmcn etc., se Tyresö kommLins
tekniska handbok, kap 12; Miljöocli avfall.
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Referensbild påplatsbildningar med avvikande

markmaterial,

Exempel påväxteri naturlika planteringar Referensbild påbelysningsarmatur

Exempel påcykel- och gångbanai asfalt som skiljs

åtav avvikande material.

Referensbild påcorténstålsom kan användasi vissa

detaljer.

Exempel påavvikande markmateriaj vid

platsbildningarna,

Material och kulörer

Alla material och kulörer ska följadet som finns angivet i

Tyresös tekniska handbok. Som IL-VL-kulor påutrustning

och belysningsarmaturer ska RAL 7024, grafirgrå
användas. Kantstcnar och smågatstens friser ska vara av

gråbohusgranit. Material soin gjuEJärn och cortcnstål kan

användas pådetaljer såsomexempelvis trädgaller,

Utrustning

JVtöblcrnaska hålla högkvalitet, vara funktionella och
uppfylla tillgänglighetskrav enligt Tillgångiighctshandboken

(^lyrcsO kommun 2013).

Belysning

Vid val av bclysningsutrustning, som ljuskällor, armaturer
och stolpar, ska hänsyn tas till platsens behov samt befintli-

ga och planemde belysningsaEinaturer i nätomradet. Ener-

gi förbrukning, färgåtergivning,färgtemperatur, minimering
av Ijusföroreningar, slagtålighet ocli underhåll ska beaktas.
FärgtemperatLiren 3000K användas på ljuskällor fot gatubc-
lysning. Belysningsstolpars höjdska hållas låg föratt bidra
fiil cti mänsklig skala.

Exempel påarmatur och stolphöjdsom passar i gaturummets skala.

Eventuellt med dubbelarm förarmatur pålägrehöjdmot gångbana.
Louis Poulsen.
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Utformning av allmänplats

( ) Allmänplatsmark
.'i Delområde 1-5

.1-11+11 Ii .fll+11.1,.fjl+ll

^v1 S,vii+iiY.,^' \,vfrii\
\,,.\. r^A'T£;^
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Referensbild påträdsom planteras och återskapar

naturkaraktären i slänten.

Exempel påhur spotlights påbelysningsstolpar som riktas

mot vegetation förstorardet upplysta rummet och ökar

upplevelsen av trygghet.

1. Allmännaturmark vid Granitvägen

Den sparade delen allinän natuimark kompletteras med

och ett tätare mat-kskikfc av blåbärsrisföratt kompensera

förden befintliga tallskog som byggs bort.

Rn stödmurmor der övreparkcringsdäckct: i bakkant" av

naturmarkcn utförsmed kalkut fällningar föratt ge miiren

cft mer organiskt uttryck. Skuggtåliga klättcrväxterKom
inurgrönaoch kaprifol planteras nedanförmuren.

BclysningsstolpAt längs Granitvägenutrustas med spot-
lights som belyser vegetationen föratt stärka känslan av
trygghet längs passagen.

Dödved och stenblock placeras i slänten föratt aclclcra till

skogskanslan samt förstärkaden biologisk mångfalden .

11111
Exempel påhur trappans mur !<an kläsin i träribboroch klätten/äxter.

if.

Exempel påinbyggt ljus i trappans sida och handledare, trappa med ramper samt planteringar mellan avsatser.

2. Shared space

En shared spacc-yta anläggs i Granitvägens östradel där

gatan möterbefintlig bebyggelse och gångvägenner mot
Bollmoravägen. Gatans kantstödövergårtill 0-nivå,vilket
minskar upplevelsen av ytan som vändplan. Tydliga stråk
av avvikande markmaterial i natursten anläggs i asfaltsytan
som visar var man går och var snöupplagfår ske.

Träd ska planteras med rräclskyctd i markgaller samt i plan-
tcringsyta med perenner. Träden belyses med spodights vil-
ket ger rummet cn omhändertagen känsla. Attvatet ska vara
naturanpassat, så som tall (I:'inus sylvestris FK SKOGS-
KYRKOGARDEN E) eller hängbjérk(Ilctula pcndula FK

JULITA E).

Det befintliga stenblocket påplatsen placeras i plantcrings-
ytan och kompletteras med tångbankar. Plantcringsytan och

träden fungerar som hinder förbilar och förtydligarrum-

met förfotgängare och cyklister.

Den stödmursom byggs mot den nya parkeringspktscn

på kvartersmark ska efterlikna de befintliga rubbelmufariia
som kantar dagens vänclplan.

3. Allmänpassage mellan Granitvägenoch
Bollmoravägen

En allmän passage ska skapas föratt erbjuda en gen kopp-

ling mellan Granitvägen och Bollmoravägen. Passagen ska

anofdnas genom en tfappa med ramper. Alternativ väg för

personer med nedsatt rörelseförmågakommer att finnas

via Granitvägens såvälvästra som östradel.

Trappan medfören 9-13 m högmur som kläs med vcrti-

kala träribbor, något som både fungerar som klotterskycld
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Bild påbefintlig natur frånnärområdetdärgran, tall och björkdominerar

beståndet.

Exempel på trädplantering i sammanhängande växtbäddsom både tar
ner skalan på gaturummet och hanterar dagvatten.

nch stöd förstarkväxandc klätfcerväxtcr.Materialet i n';i
kopplar samman trappan med de omgivande husens :irki-
tcktur, men ska ända upplevas som offentlig och som ett
sjiilvstandigt element. Trappsteg utförs i granit octi sågad
smågfltstcn anläggs i avsatserna.

I-Tandlcdarc sl<a finn;is p;i linda sidor av t'f^]ipan. Belysning

placeras i liancllcclarna förart inre blnncla boende med
fönstet-i anslutning till trappaii.

Utmed trappan anläggs plantcringsbaddai: mftl trad, buskar
och perenner. Artvalct äranpassat till licfinrli^ vcgcfarion

p;i platsen så som hagtorn (Cratacgus monogyna), tall

(Pinus sylvcstris FK SKOGSKYRKOGÅRDENE) etlcr
hiingbjörk(I3ctula pcnclula 1;KJULI'1A E) samt buskar
som slnnbär (I')funus spinosa) ocli snöbär(Symplinricacpns
al bus).

^sj^fss^^^i^7^^'"r~;~,', i ^ :_:-

Referensbild pårubbelmur vid den nya

parkeringsplatsen som knyter an till befintlig gestahiing.

Exempel påvändplanutan kantsten med tydliga

stråki avvikande materia) som markerar ytor för

fotgängareoch plats försnöupplag.

Exempel på<rädi dekorativt markgalfer

:sa

Referensbild påavgränsandemöbleringsom gör
vändplanentill mer av en platsbildning samt säkrarupp

ytor förfotgängare.

Exempel påupplyst träd

4. Kantstensparkering

Vid kyrkobyggnaden breddas gatuscktionen med

ytterligare 2,25 m föratt möjliggöraparkeringsplatser
och trädplanteringar. Trädvalct ska vara anpassat
till befinclig naturmark, E ex tall (Pinus sylvestns FI<
SKOGSKYRKOGÅRDENE) eller hängbjörk(Betula
pcndulaFKJULrrAI7,).

5. Allmännaturmark vid Bollmoravägen

Den bmnta sluttningen inec.1 bcrghällat och skog betvaras.
Eventuellt kompletteras områdetmed fler tallar (Pinus
sylvcstris FK SKOGSKYRKOGÅRDENE) och ett tätare
markskikt av blåbärsris.Dödved och stenblock placeras i
sliintcn föratt aclclera till skogskänslan samt förstärkaden
biologisk mångfalden.
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Referensbild pånedsänktaplanteringsbäddarmellan gång-och
körbanasom tar hand om gatans dagvatten.

Referensbild pådike med växtersom tålbåde Referensbild påstörreregnträdgårdi gatumiljö.
torka och vatten, och samtidigt fungerar som

fördröjningoch rening fördagvattnet.

Exempel påträdsom planteras i nedsänkta,

sammanhängandeväxtbäddarmed skelettjord.

Dagvattenhantering
Alla offentliga miljöerska ha fot'utsat't'ningaf fördt bra

mikfoklimat med goda ljus-, ljud- och vindförhållanden.

Grönskaska användas akrivt: föratt minska effekter av kli-

matföräncl ringar.

Föl-att Kolanlafnmai-'nas funktion inte ska påverkas nc-

gativt av ökade fl ödesvariationer behovet tillkommande

flödenutjämnas. Gahimarkcn och parkeringsytorna gene-
tcrar den störstamängden förorcningat' inom planområdet.
Åtgärdersom renar ^atLivarrcn kan fcsultcra i cn kcafdg

reducering av dc föro renings hal ter som planområcletgcnc-

CLuA,

Dagvattenåtgärder

Por att fördröjaoch rena dagvatten från gatumarken
skapas flera små infiltrationsytor längs Granitvägen.

Dagvatten frångatan leds till nedsänkta regnträdgår-
dar därdet infiltreras, fördröjsoch renas innan det leds
vidare mot anslutningspunkten fot det allmänna dagvat-
tcnnatct.

Regnbäd<lar äreffektiva och estetiskt rilttalandc lösning-

ar förtnngmctallcr.

Växterväljs ut utifrån sin förmågaatt rena clagvatten

och bidra 1'f!l biologisk mångfald.

Genombrott skapas i kantstenen föratt dagvattnet frän

gatan ska kunna ledas till regnfcrädgåtdatna.

Dagvattcnlösningarna ska bidra posiuvt till gatans gc-
staltning och göraatt gatan far en grönarekatakrär.

Bra exempel påvälfungeraderegnträdgårdarförlokalt omhändertagan-

de av dagvatten i vägmiljö,Oringevägen i Tyresö.
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Yta förinfiltration av dagvatten
'» Delområde 1-4
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1. Allmännaturmark

EIT avvatrningsstrak anläggs i mötetmellan nnlurmar-

ken och gatan.
'l'aUga

växter ined na tu rka rak tar och god
renings förmågaplanteras.

3. Allmänpassage mellan Granitvägenoch
Bollmoravägen

\'iixtli;)(.l<:tar for infiltration och rening sk^jias l plantc-
nngsytorna,

2. Shared space

l:llantefingsyt;i utförssom regn trädgårdföratt möjlig-

^ora inHltration, Träd i markgaller planteras i skclcrrjord

vilket också fungerar som förclröjningsmagasin

4. Kantstensparkering

Trädplanteringarutförssom regn trädgårdarföratt

möjliggörainfiltration och rening av dagvatren. Träd

planteras i skelcttjorcl.

c'
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Agandestruktur Ekonomi

Genomförande

Inom kvalitetsprogramområdet ägs fastigheten Bollmora
1:94 ägs av Tyresökommun, fastigheten Bollmora 1:85 av
FilaclelfiaförsiimlingenStockhoim och fastigheten Bollmo-
raberg l ägs av Brf Solhöjden.

Huvudmannaskap

lyrcsökommun är huvndman förallmän plats inom de-
taljplancområctct, vilket innebär att kommunen ansvarar
förutbyggnad, drift och skötsel.Tyresökorrunun ar även
huvudman förallmänna vatten-, dagvatten- och spillvatte-
nanläggningar. Närdetaljplanen har vunnit laga kraft pro-
jekterar och bygger kommunen ut den offentliga miljön
allteftersom föreslagen byggnation genomförs.

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar förelledningar på
allmän plats fram till anslutning i byggnad. Telia Sonora
AB ansvarat förteleledningar påaltman plats medan fastig-
hctsägarcn ansvarat föranläggningav ledningskanalisadon
inom den egna fastigheten. Vattenfall AB ansvarat förfjätt--
värmeledningar inom allmän plats. Respektive fastiglietsä-

gare ansvarar förbyggande av alla typer av ledningar inom
kvartcrsmark.

Markstrategi

De delat" nv kvnlifefsprogramområclet som ägs av Tyresö
kommun och som i kommande detaljplan planläggs som
kvartersmark kommer att säljas til] exploatör. Fasdghets-
bildning ska ske såatt en ny registerfastighet bildas genom
avstyckning, inom del av kommunens fastighet BollmoEä
1:94, förSVEAB:s projekt. Ett mindre område inom brf
Solhöjdens fastighet Bollmora Berg l ska genom fastighets-
reglering förasövertill den nybildade exploaterings fas Ughe-
f-cn inom SVI'',Ali;s projekt,

Ekonomin fördetaljplaneområdet ska vara i balans vilket
innebäratt samtliga kommunala utgifter förområdet ska
täckas av inkomster från markförsaljning,exploateringsbi-
drag, avgifter etc.

Brf Solhöjden och Filacletfia församlingenska erlägga cx-

ploateringsbicltag till kommunen som ersättning förut-

byggnaden av allmän plats. Ersättningen crläggs per nytill-

kommen byggrätt mätt i bruttoarea inom deras befintliga
fastighet. Exploateringsbidraget bestäms slutgiltigt innan

avtal tecknas. I dc fall exploatörerna förvärvatmark av
komfnuncn ingårexploateringsbidrag i försäljningspriset.

Tidplan

Fastighetsbildning sket efter att detaljplanen har viinnit laga

kraft. Kommunen påbörjardetaijprojektering av lccli-iingar

och allmanplats kötteftef att detaljplanen har vunnit laga
kraft. Projektering och upphandling av cn entreprenör,som

bygger ut ledningar och rustar upp allmänplats betäknas ta

cirka 9-12 månader. Utbyggnaden beräknas ta cirka 9-12
månader.

Exploatötcrnfl har möjttghetatt sökabygglov nätprojekte-
ringen ätklar. Konrroll mot kvalitetsprogram ska ske inn-

an bygglov söks. Genomförandetinom kvartersmark kan

påbörjasefter beviljat bygglov och godkänd slutbesiktning

av de utbyggda anläggningarnainom allmän plats, dvs gata,
gångoch cykelväg, ledningar mm.

Fortsättningoch uppföljning

I samband med att detaljplan tas fram och avtal tecknas

med exploatörerska det framgå vilka krav som ställs och
hur dessa ska följasupp samt vilken redovisning som kravs
fot att tydliggöraatt kraven äruppfyllda.
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Process

1. Närplanen vunnit laga kraft. 2. Införbygglovsansökan 3. Bygglovsprocessen startar

Kommunen kallar till startmöteineci bygglierren däc pro-
jekteringshftncllingarna stams av mot avtal och kvalitetspro-

gram. Genomgångav tidplan, arbetsgång, fastighetsrättsliga
åtgacder samt ekonomi görs. Eventuell fastiglictsbjlclning
ansöksoch genoinförshos Lantmätcricr.

Ansvitri^ och s.iinni.iiik.tll.tiitlr: Komrwftien (explwtenng,
pia», by^stw)
Dcltagandu: fij^fherre

4. l samband med tekniskt samrådoch startbesked

Soin cii del av bygglovarciK.lct konrrolleras bygglovsliand-
lingarna gentemot de tekniska krav som stalls på byggnader
ocli m<irk genom B1^R:s föreskrifteroch allmänna rået.
Kommunen st.hnnicr .iv :itl nikomna liandling.ic ii]-i]-ifyllci
exploateringsavtal, kvalirctsprogram och p!a"linfitlliiigar.
Byggnation fårpåbörjasnsic starbeskeci ges.

Aiisviiri^ ocl] s.iiiiin;ink;illaii(lc: V.nmmunen (bygglov)
Dc l ta ^-u* dr: l^gherre, Kommunei} (exploalem^

Kommunen stämmer av att projektcnngsliandllngama (nu
i nivå med bygglovhandlingar) uppfyller avca1 och kvalitets-

prograin. Närhandlingarna överensstämmermed avfal ocli
kvalitetsprogram k^n bygglov sökas.

Aiisvari^;: Kommunen exploatering, plan, Sy^lw)

5. Kontrollera att överenskomnaskyddsåtgärder
finns påplats

Det kan rörasig om exempelvis träd, n,imr^kydd,
byggsthngsel, besiktning av vägar och gångvägar,skyltar
förallmänhet mm. Det som ska skyddas kun vara reglerat
både i detaljplanen, avtal odi/eller s kvalitetsprogrammet.
Koinmunen stiimmcr av att ^tRärdcriifl iippfyl'cr avra1 ocli
kvaiitetsprograni.

Aiisv.irig ocli s;iinin;iiikEill;Ui(lc: liy^herren
Del.ig.iiidc: y.otfimuwn (exploatering,

Närbyggherren läinnsit in bygglovshandlingar oc!) evcntii-
ella andra lov så som marklov, rivningslov och etablerings-
lov kan bygglovsärendet starta.

Aiisvarig: By^herren

^.

6. l samband med att slutbesked ges

Kommiinen (exploatering, pkn) stämmerav att farclij
byggnad och mark uppfyller avtal ocli kvftlitctsprogram.
Kommunen (bygglov) stämmei"av att färdigställdbyggnad
ocli mark följerde lov som getts. Kommunens projektleda-
re (exploatering) godkänner skriftligen att byggherren har
fiillföl t åtagandena i avtalet.

Aiisvarig och satnniaiikallancle:
Komtnmwn (exploatering, plan och by^lov)
Deltngandc: Bj^herren
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