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ALLMÄNT
Byggsättsanvisningarnas syfte
Dessa anvisningar berör de enstaka AO-tomterna i kvarteren 001, 002, 004 och 005 på
Slussens detaljplaneområde. Anvisningar berör inte kvarter 003 eller AO-tomten i bolagsform i kvarter 005. För dessa kvarter uppgörs separat egna byggsättsanvisningar.
Avsikten med byggsättsanvisningarna är att ge anvisningar för byggandet för de områden som anvisats för bostadsbyggande inför behandlingen av bygglov.
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Kvartersområdena 001, 002, 004 och 005.

1.2

Områdets läge och allmän beskrivning
Slussens område ligger på Störsviks område, mellan Störsviksvägen och Sjundeå å.
Området består till största delen av obebyggt jord- och skogsbruksområde. Områdets
östra gräns utgörs av Sjundeå ås strand, i väst angränsar det till Störsviksvägen. Sjundeå ås vatten- och strandområden utgör en landskapsmässigt viktig naturmiljö.
Områdets kulturlandskap är av nationell betydelse. Till denna helhet hör även Pickala
gårds jordbruksmarker. För områdets identitet är det synnerligen viktigt att områdets
attraktivitet kring ån och dess närområden består.

1.3

Områdets struktur
På det område som berörs av byggsättsanvisningarna finns sammanlagt 31 st. AO-tomter avsedda från fristående småhus. Den totala byggrätten på AO-tomterna uppgår till
9170 v-m2 och den tomtspecifika byggrätter är antingen 290 (22 st.) eller 310 (9 st.).
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Det maximala tillåtna antalet våningar på AO-tomterna är två.

1.4

Viktiga landskapshelheter och vyer
Åstrandens utsikt, utsikten från havet, kanten mot odlingslandskapet samt Störsviksvägens väglandskap kan anses vara viktiga landskapshelheter.

Landskapshelheterna:
1.
2.
3.

2

2.1

Odlingslandskapet
Störsviksvägens väglandskap
Strandlandskapet vid ån och havet

TOMNTERNA OCH GÅRDSPLANERNA

Allmänt
På AO-tomterna får man bygga fristående småhus med en eller två lägenheter i högst
två plan. Bostadsbyggnaderna kan byggas med två bostäder exempelvis parhusaktigt
så att det mellan bostäderna exempelvis blir en lägre gårdslänga, ett ingångstak eller
ett bilgarage. Om bostäderna genomförs som fullständigt separata byggnader ska bilgaragen eller biltaken byggas fast i bostadsbyggnaden. I lösningar med separata bostadsbyggnader tillåts utöver detta även en gårdsbyggnad per byggnad.
Bostäderna på tomterna kan byggas i ett eller två plan. Avsikten är att godkänna flexibla lösningar som lämpar sig för olika generationer.
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I byggandet och i placeringen av byggnaderna på tomten ska man sträva efter att ta
hänsyn till utsikten från de andra tomterna.
Gårdsbyggnaderna ska vara i ett plan. Antalet gårdsbyggnader på tomterna får uppgå
till 1-3. På lerområdena ska byggnaderna planeras utan källare. Annars får källare
byggas.
Tomtområdet ska avvägas tillräckligt noggrant och i planerna ska den verkliga höjdnivån samt den befintliga och den planerade marknivån presenteras.
Terrängarbetena på tomtområdena ska planeras omsorgsfullt och obehövliga grävnings- och utfyllnadsarbeten ska undvikas.
Gårdsarrangemangen samt placeringen av gårdsbyggnader så som bilgarage/biltak ska
framföras i samband med bygglovet för bostadsbyggnaden. I samband med bygglovet
ska en gårdsplan i skalan 1:200 presenteras.
I byggandet och planerandet ska man beakta byggnadernas och byggmaterialens livscyklar och föredra lösningar som leder till energibesparing, minimerandet av utsläpp
och till användningen av oskadliga material.
På AO-tomterna ska det reserveras 2 bilplatser/bostad.
I bostadsbyggandet har den lägsta rekommenderade bygghöjden på området förbundits
till nivån i det nationella höjdsystemet N2000 +2,6 m. Den lägsta rekommenderade
bygghöjden innebär den höjdnivå under vilken det inte ska placeras konstruktioner
som förstörs om de blir våta.
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Principbild för byggbarhetsförhållandena på planområdet

2.2

Placeringen av byggnaderna på tomterna
I placeringen av bostads- och ekonomibyggnader ska placeringen av byggnaderna på
granntomterna beaktas och bildningen av den egna gårdsplanen så att den avgränsas i
flera riktningar.
I kvarteren ska man i placeringen av byggnaderna undvika för monotont och upprepning i samma riktning. Bostads- och ekonomibyggnaderna ska placeras antingen i riktningen med tomtgatan eller i tvärriktning med den. Man kan avvika från denna princip
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på grund av terrängen på de tomter där terrängförhållandena och t.ex. tomtens form
avviker från de övriga tomterna.
Byggnaderna ska placeras på tomterna så, att en sida eller en täckt del är alltid är fast i
gränsen för byggnadsområdet på detaljplanen. I parhuslösningarna kan man avvika
från denna princip.
I placeringen av byggnader och gårdsverksamheter på tomterna ska man minimera
obehövliga fyllningar och skärningar. Terrängslänterna ska i huvudsak planteras med
växter som passar in i omgivningen. Områden som har markerats som beväxta i naturligt tillstånd och som delar av området som ska bevaras som skog, ska bevaras i så naturligt tillstånd som möjligt.

Exempel på placeringen av byggnader på typiska tomter på Slussens område.

2.3

Bildandet av gårdsplaner och angränsandet av tomterna
De obebyggda tomtdelarna, som inte används som lekplatser, gårdsområde eller för
parkering ska bevaras i naturligt tillstånd eller planteras. Det är rekommenderat att bevara naturligheten och det befintliga trädbeståndet på tomterna. I samband med bygglov ska man presentera en kartläggning av trädbeståndet på tomten och en plan för gården.
På tomternas kantområden ska rekommendationerna i planen för nyttjande och vård
för strändernas rekreationsområden iakttas.
Boendetomternas gränser får inte omgärdas med konstruktioner om det inte är nödvändigt på grund av säkerhetsaspekterna.
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Tomternas gränser mot gatuområdet kan omgärdas med byggda staket, om staketet
byggs samstämmigt kvartervis längs hela gatan eller på minst fem bredvidliggande
tomter. Staketet på gatusidan får vara högst 1,2 meter högt.
Gränserna mellan tomterna kan avgränsas med växtlighet, planteringar och häckar.
Med byggda staket, insynsskydd och byggnader kan man avgränsa vistelseplatserna på
gårdsplanerna så att det uppstår en del som är skyddad för insyn.

2.4

Belysning av gårdarna
I belysningen på gårdarna ska man undvika överdriven ljusmängd, gårdarna får inte
vara överbelysta. Bruksgårdarna, gångvägarna på gårdarna och byggnadernas ingångar
får vara upplysta, men man ska sträva efter att fästa belysningen på ekonomibyggnadernas och huvudbyggnadernas väggar. Höga fristående lyktstolpar ska inte användas.
I belysningen på gårdarna ska sådan belysning användas som inte bländar och som riktar ljuset neråt.

2.5

Bullerskyddandet av gårdarna
På AO-tomterna i kvarteren 2, 4 och 5 ska skyddandet från bullret från Störsviksvägens trafikbuller beaktas i placeringen av byggnaderna och gårdsbyggnaderna.

2.6

Behandling av dagvatten och grundvatten
Dagvattnet på gårdsområdena ska behandlas och i mån av möjlighet absorberas på
plats och ställe på kvartersområdena så att vattendragens näringsbelastning inte ökar
avsevärt. Under byggandet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid behandlingen av
dagvatten.
På gårds- och parkeringsområdena ska man föredra lösningar som utnyttjar eller avdunstar dagvatten och som förbättrar kvaliteten på vattnet. Dagvatten ska behandlas på
den plats där det uppstår med naturliga och absorberande metoder. I planeringen av
tomterna ska man från början ända, i placeringen av verksamheter och byggnader,
ställa som utgångspunkt att det reserveras områden för naturlig behandling dagvatten
behandlas naturligt samt naturliga höjdställningar.
I bostadskvarteren ska ytbeläggningen på gårdsplanerna och parkeringsområdena i huvudsak vara sådant som släpper igenom vatten.
På planens kartersområde ska man undvika åtgärder som kan äventyra kvaliteten på
grundvattnet. Avloppen ska byggas täta så att avloppsvatten inte rinner ut i jordmånen.
I samband med byggandet ska man göra byggnads- och tomtspecifika grundundersökningar, i vilka en utredning av grundvattenförhållanden ska ingå. Vid behov ska en
plan för hanteringen av grundvatten uppgöras.
På området får inte löst förvaras eller lagras flytande bränsle eller andra ämnen som
smutsa ner grundvattnet. Alla de behållare som är avsedda för flytande bränsle eller
andra ämnen som kan äventyra kvaliteten på grundvattnet, ska placeras i vattentäta,
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täckta skyddsbassänger. Bassängens volym ska vara större än mängden vätska som ska
lagras. På området får inte placeras underjordiska oljecisterner.
Byggandet, dräneringen och grävningarna i jorden ska göras så att det inte förorsakas
ändringar i kvaliteten på grundvattnet eller på höjden på grundvattnet.

2.7

Planteringar på tomterna
I planteringarna ska man använda träd- och buskarter som passar in i det naturliga växlighetsbeståndet. I valen av växter ska man också på lämpliga platser föredra arter som
blir stora, för att ersätta de träd som eventuellt fälldes på grund av byggandet av byggnaderna och gårdsområdena.
Det befintliga trädbeståndet ska bevaras i mån av möjlighet, särskilt höga stamträd och
ädelträd. Arter som rekommenderas att planteras på gårdarna är fruktträd, blommande
prydnadsträd samt prydnads- och bärbuskar.

2.8

Tomternas angränsning till strandens grönområde
På tomterna på strandsidan ska man fästa särskild uppmärksamhet vid tomternas kantområden som avgränsar med strandens grön- och rekreationsområde. Dessa områden
ska bevaras som trädbevuxna.

Kartutdrag från naturutredningen

Planområdets närrekreationsområde
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BYGGNADER, MATERIAL OCH FÄRGER

Allmänt
Stilen på nybyggnaderna ska vara nordisk modern arkitektur. Man ska inom kvarteren
sträva efter enhetligt utseende och uttryck.
Avsikten är att byggandet på Slussens område till utseendet och stilen passar ihop med
miljön på Störsviks område och att Slussens område samtidigt skapar en egen identifierbar helhet vid sidan om de övriga bostadsområdena på Störsviks område.
På området ska kvartersvis iakttas enhetligt byggsätt med tanke på byggnaders storlek,
dimensionering och färgsättning. Bostadsbyggnaderna kan ha taklyktor och takfönster,
terrasser, balkonger och t.ex. pergolan.
Byggplatserna ska hållas snygga under byggarbetet.
På tomterna 2-5 i kvarter 05 kan man alternativt bygga enligt byggsättanvisningar för
de bolagsformade tomterna i kvarteren 03 och 05 för att få en enhetlig strandutsikt.

3.2

Taken
I boende- och gårdsbyggnaderna kan takformen vara antingen sadeltak, brutet pulpettak eller pulpettak.
Taklutningen får inte vara brantare än 1:1. Takåsen ska vara i riktning med den längre
fasaden. Takmaterialet ska vara falsad plåt eller filt. Att utrusta filttaken med listtäckning rekommenderas om takvinkeln är tillräckligt brant. Taken ska vara gråa.
Övriga takkonstruktioner så som skorstenar, snörasskydd och stegar ska ha samma
färg som taket. Det är tillåtet att installera solpaneler på taken.

3.3

Fasader
Fasaderna och konstruktioner i anslutning till dem, så som balkonger, terrasser och
räck, ska vara kvalitativt byggda och noggrant finslipade.
Fasadytorna ska främst vara ljusa. Naturliga mörkare färger på andra material kan
ändå också användas, så som exempelvis mörkgrå sten eller mörkgrått och mörkbrunt
trä osv.
Byggnadernas fasader ska i huvudsak vara av trä eller rappad stenyta. Fasaderna kan
bestå av flera olika material ändå så att det huvudsakliga fasadmaterialet dominerar
tydligt och att fasaderna hålls lugna. Träfasaderna ska vara bräd-panelfodrade eller i
stockfasadyta vars utseende motsvarar det.
Fasadernas strukturering ska med tanke på öppningarna vara tydlig och lugn och de
ska med tanke på det huvudsakliga fasadmaterialet genomföras som enfärgade. Sammanställningen av fönster ska vara lugn och utfunderad. Det rekommenderas att alla
fasader har fönster. Särskilt i vardagsrummen rekommenderas användningen av stora
och tydliga fönsterytor.
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Väggbeklädnaden ska sträcka så långt ner som möjligt, överhöga socklar ska undvikas.
Sockeln ska vara slät gjuten eller ytbehandlad och grå till färgen.
Eventuella takfönster och -lyktor ska genomföras så att lugnet i fasaden bevaras. Detaljerna i fasaden ska anpassas enligt områdeshelheten och den rådande byggstilen.
Byggnadernas ingångar ska vara tydliga och lockande. Näromgivningen kring dem ska
vara högkvalitativt och finslipade.

3.4

Gårdsbyggnader
Gårdsbyggnaderna kan vara bilgarage, gårdsförråd, utomhusbastun m.m. Antalet
gårdsbyggnader begränsas till högst 3 per gårdsplan.
Gårdsbyggnaderna ska i huvudsak följa uttrycket och utseendet på bostadsbyggnaderna på tomten.

3.5

Konstruktionerna för insynsskydden för vistelseutrymmen utomhus
Med vistelseutrymme utomhus avses de byggda utomhusutrymmena på gården, så som
terrasser, grillplatser och utomhuskök. Det rekommenderas att man på gårdarna arrangerar vistelseutrymmen som i alla fall delvis är skyddade för insyn.
Vistelseutrymmena utomhus kan avgränsas med staket, gårdsbyggnader, pergolan eller
exempelvis växthus. För övriga delar skyddar man integriteten vid behov med häckar
och andra planteringar.
Eventuella andra konstruktioner och staket ska med tanke på konstruktion och färgsättning passa ihop med bostads- och sidobyggnaderna. Staket i trä ska visuellt sett vara så
lätta som möjligt och så kallade spjäl-, slans- och gallerstaket eller andra dylika stängsel. Byggda stängsel får vara högst 1,8 meter höga i närheten av vistelseutrymmena.
Terrasser och eventuella staket ska vara underordnade i byggnadshelheten.

3.6

Byggnadernas och konstruktionernas anknytning till omgivningen
Gårdsområdet ska med hjälp av planteringar struktureras till en lummig och trädgårdsaktig helhet. Yttertrappor och -räck, tak och andra konstruktioner i anslutning till
byggnaderna ska vara sådana, att helheten är tydlig och konstruktionerna sirliga. Höjdskillnaderna som bildas på tomterna ska man sträva efter att i huvudsak lösa med växtbeklädda slänter. Om man på tomten är tvungen att göra fyllningar eller stödmurar, ska
de placeras nära byggnaden (inte i närheten av tomtgränserna). Stödmurarnas kvalitetsnivå ska vara tillräckligt hög och ansluta sig naturligt till materialen i den andra
konstruktionerna och byggnaderna.

3.7

Energilösningar och avfallshanterig
Det rekommenderas att på området använda sig av förnybara energiformer så som t.ex.
sol och jordvärme. Det är rekommenderat att på området genomföra koncentrerade
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jordvärmelösningar genom att utnyttja energiresurserna i exempelvis havet, de närliggande bergen eller på åkerområdena. På tomterna kan inte byggas separata jordvärmebrunnar på grund av grundvattenområdet.
Även i byggandet rekommenderas lågenergilösningar och åstadkommandet av låga
uppvärmningskostnader.
Avfallshanteringen ordnas på alla kvartersområden tomtspecifikt. Avfallet samlas
tomtspecifikt och förs till närmaste avfallsuppsamlings- eller återvinningspunkt.
Kommunen har åtagit sig att fylla målen för kolneutrala kommuner, detta skall beaktas
vid byggandet.

4

UPPFÖLJANDET OCH UPPDATERANDET AV BYGGSÄTTSANVISNINGARNA
Planområdet är relativt stort och genomförandet kan göras på flera olika sätt. För att nå
det bästa möjliga resultat skulle det vara viktigt att uppdatera dessa byggsättsanvisningar under byggandet. På detta sätt kan man anpassa det senare byggandes till det
redan bebyggda.
Uppföljningen och uppdateringen av byggsättsanvisningarna ordnas så, att i samband
med de första tio bygglovsansökningarna ber man om utlåtande av planläggaren. Efter
detta uppdateras anvisningarna i behov i samarbete mellan planläggaren och kommunens byggnadstillsyn. Uppdaterandet kan beröra bl.a. byggnadernas färgsättning och
materiallösningar.
Anvisningarna granskas en gång om året och uppdateras vid behov tills ca hälften har
genomförts.
Till byggsättsanvisningarna bifogas senare en separat bilaga gällande de bolagsformade AO-områdena på planområdets AP-områden. Därtill kan man i samband med
granskandet och uppdaterandet av anvisningarna bifoga noggrannare färgsättningsplaner för kvartersområdena.

Fredrik Lindberg, arkkitehti SAFA
Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Oy
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