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KAPITEL 1.
INLEDNING
Kapitlet beskriver projektet i Lommarstranden och syftet med detta dokument
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Lommarstrandens geografiska placering inom Norrtälje stad

1.2 Arbetsgrupp

1.1 Bakgrund
Lommarstranden är en helt ny stadsdel
i Norrtälje stad på södra sidan om sjön
Lommaren i norra Nordrona. Området
ligger väster om och i direkt anslutning till
den befintliga innerstaden och föreslås
exploateras för bostäder och utvecklas till en
hållbar, tillgänglig och öppen plats för såväl
de boende som allmänheten. Nordrona är
idag ett väldigt populärt friluftslivsområde för
kommunens invånare varför stor vikt ligger
på utformningen av det offentliga rummet i
Lommarstranden. Norrtälje kommun växer
och uppsatta mål i gällande översiktsplan
(ÖP 2040) gör gällande att kommunen
ska integreras med och utvecklas i takt
med övriga Stockholmsregionen, en av
Europas snabbast växande regioner. Hela
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kommunen ska växa och nyproduktion av
bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med
goda pendlingsmöjligheter. För närvarande
planerar kommunen inte mindre än fem olika
utbyggnadsområden i Norrtälje tätort, där
Lommarstranden är ett av dessa.
Utbyggnaden i Lommarstranden är indelad i
två etapper (etapp I & etapp II)

Denna handling är upprättad av Sydväst
arkitektur och landskap i samarbete med
Projekt Lommarstranden, Norrtälje kommun.
Representanter för projekt Lommarstranden:
Roger Gustafsson – projektchef
samhällsbyggnadsprojekt i Norrtäljje
Kerstin Diel – projektledare Lommarstranden
Sven Engdahl – projekteringsledare
Sofi Tillman – exploateringsingenjör
Elisabeth Frostklinga – planarkitekt
Ulrika Österberg – projektledare VA
Peter Sartorius – projektledare gata/park
Sara Johansson – landskapsingenjör
Erik L’Estrade – infrastrukturplanerare

Sydväst arkitektur och landskap:
Lina Dahlström – projektansvarig arkitekt
Andreas Mayor – planeringsarkitekt
Lina Byberg – arkitekt
Axel Helander – landskapsarkitekt

1.3 Målsättning

1.4 Syfte

Målsättningen med framtagandet av detta
dokument är att utifrån kommunens vision
för Lommarstranden samt med platsens
förutsättningar och kvaliteter presentera
en fungerande struktur för bebyggelse och
allmän plats.

Handlingen syftar till att presentera platsens
kvaliteter, områdets struktur, system och
gestaltning och vara vägledande för alla
inblandade i arbetet med att utveckla
Lommarstranden etapp I.

Strukturen ska ligga till grund för det
fortsatta arbetet med utbyggnaden av
Lommarstranden etapp I.

För att säkerställa platsens kvaliteter och den
framtida visionen under utbyggandsprocessen
beskrivs ambitionsnivån för relationen och
utförande mellan kvartersmark och det
offentliga rummet med utgångspunkt i ett
antal principer kallat riktlinjer.
Riktlinjerna ska utgöra det huvudsakliga
underlaget vid kommunens fortsatta
planeringsarbete och beslut kring utformning
av områdets funktion och gestaltning. För
byggherreprojekten utgör riktlinjerna styrande
förutsättningar och stöd under förslags- och
projekteringsprocess och eventuella önskemål
om förändringar och avvikelser måste därför
motiveras, förklaras och godkännas av projekt
Lommarstranden.

syftar till att
” Handlingen
presentera platsens kvaliteter,

områdets struktur, system och
gestaltning
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ETAPP I

ETAPP II

Området
Lommarstranden
idag medetapp
sjön Lommaren
I & etapp II med
i förgrunden
närmiljö
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1.5 Vision ”stadsnära naturliv”
Visionen för Lommarstranden etapp I och II
utgår helt från platsens belägenhet i staden,
naturmarken och för framtiden hållbara
lösningar. Att med så varsam hand som
möjligt ta platsen i anspråk och åstadkomma
en tydlig identitet med höga sociala värden.
Dessa ambitioner har sammanfattats i
tre övergripande ledstjärnor för projektet:
Omtänksamhet, naturen inpå knuten och
barnen och grannskapet.
Omtänksamhet
Med omtänksamhet avses varsamheten om
platsens egenskaper och karaktär och att i
alla delar beakta hur nya tillägg och nödvändig
framkomlighet påverkar platsen och dess
kvaliteter. Det innefattar också respekten
för områdets historia och närheten till
Campusområdet som är utpekat som särskilt
värdefullt ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
Den nya bebyggelsen skall inte kompromissa
dessa värden utan inordna sig den befintliga
strukturen i området där bebyggelsen
ligger ordnad kring ett antal skogsvägar
och relationen till skogen och naturen är
avgörande. Omtänksamhet syftar också på
att ta ansvar för framtiden genom att skapa
goda förutsättningar för en hållbar livsstil med
en progressiv hållning till frågor som minskad
bilburenhet, energibesparande lösningar och
samutnyttjande.
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Naturen inpå knuten
Förutom områdets fantastiska naturvärden
och belägenhet i Nordrona ligger
Lommarstranden Etapp I nära stadskärnan
öster om väg 76, Campusområdet i söder
och Grossgärdet ett av stadens största
handelsområden med pendlingsstation vid
Stockholmsvägen. Detta ger området unika
förutsättningar att utveckla boendekvaliteteter
utöver det vanliga och hållbarhetsfrågor
som minskad bilburenhet kan på allvar
blir ett signum. Man kan erbjudas boende
mitt i naturen utan att vara beroende av bil
med endast ett par minuters cykelväg till
service och destinationer som vanligtvis är
svåra att nå. Samtidigt kan man njuta av
fritidsboendets kvaliteter med naturmiljö
utanför husknuten, rekreativa kvaliteter
som vandringar, löprundor och bad i sjön
Lommaren
Barnen och grannskapet
Områdets har ingen genomfartstrafik då
dess vägnät utgörs av återvändsgator.
Då alla boende dessutom parkerar i ett
gemensamt garage; Noden kommer trafiken
inom området att vara mycket begränsad.
Det ger inte bara ett hållbart sätt att hantera
nödvändig biltrafik och parkering, utan ger
förutsättningar för ett annat liv längs vägarna
i området och Noden blir isig ett nav och en

mötesplats där alla i området möts oavsett
i vilken det av Lommarstranden man bor,
uppe på ”Utsikten” eller i ”Brynet”. Noden
samlar även andra gemensamma funktioner
som en ambitiös källsortering och en större
gemensamhetslokal som ger utrymme för
större sällskap att mötas.
Bebyggelsens relation till vägen och
landskapet ger förutsättningar bör ett
fint grannskap som samtidigt är öppet
och välkomnande för förbipasserande.
Barnen kommer att kunna röra sig tryggt
mellan områdets olika delar och i väster
gränsar området dessutom till ett planerat
parkstråk helt befriat från biltrafik vilket ger
unika möjligheter för att röra sig fritt och
självständigt utforska och leka inom ett
mycket stort område.

erbjuder
” Lommarstranden
boende i ett fantastiskt

naturlandskap samtidigt som
stadens utbud är ett stenkast
bort

11

N

1.6 Illustrationsplan
Platsens självklara kvaliteter är närheten till
sjön Lommaren, det dramatiska landskapet
med sina kraftfulla nivåskillnader och den
varierade vegetationen med sin ståtliga
tallskog. Föreslagen struktur och riktlinjerna
för hela området utgår helt utifrån dessa
kvaliteter med målet att så varsamt som
möjligt placera byggnaderna i terrängen och i
relationen mellan det byggda och landskapet
bevara och respektera dessa fantastiska
egenskaper som en självklar identitet för
hela området. Respekt och hänsynstagande
ska upplevas och vara en självklar del
av förutsättningarna för genomförandet,
detta kan inkludera detaljutformningar och
prioriteringar.
En avgörande förutsättning för exploateringen
inom Lommarstranden - etapp I är
parkeringsfrågan och hur man löser övriga
för området nödvändiga funktioner såsom
tillgänglighet och avfallshantering.
Gränser
Delar av förslaget ligger inom strandskyddet
från Lommaren. Detta är främst allmän
plats med funktioner som gagnar alla
Norrtäljebor; strandpromenaden längs
Lommaren samt entréområdet till

Lommarstrandens rekreationsområde. En
liten del av bebyggelsen är även placerad
inom strandskyddet, dock endast där det
känns motiverat då marken delvis redan är
ianspråktagen av redan befintlig fastighet.
Övrig bebyggelse är grupperad tillsammans
utanför strandskyddsområdet. Anledningen
till detta är förutom respekten för de
allmänna intressena i området, bland annat
parkeringsfrågan. Avståndet till Noden blir
för långt om bebyggelse placeras närmare
sjön samtidigt som fastigheterna kommer ha
svårt att ordna parkering på egen tomtmark.
Vidare ligger den nedre delen (nordöst) inom
riskområde för översvämning vilket försvårar
bebyggelse här. Bebyggelse skulle resultera
i minimalt avstånd mellan kvartersmark och
den allmänt tillgängliga strandpromenaden.
Terrängen mot Lommaren är utmanande,
exploatering här resulterar i stora
markingrepp vilket strider mot projektets
hållbarhetsmål samtidigt som det ökar risken
för att mycket dagvatten skulle rinna ner från
naturmarken.
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Illustrationsplan över Lommarstranden etapp I
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KAPITEL 2.
PLATSEN
Kapitlet beskriver platsens förutsättningar, kvaliteter och begränsningar
att ta hänsyn till

13

2.1 Befintliga strukturer
Cykel
Viktiga cykelstråk i området är kopplingen
från stadskärnan via Esplanaden till
Lommarstranden och etapp I:s norra del,
cykelmöjligheten via StockholmsvägenRegementsgatan med anslutning till områdets
södra del är även den viktig. Inom Campus
Roslagen finns goda möjligheter för cyklister
på de befintliga vägarna. Trafiken sker här i en
trafikblandad miljö.
Kollektivtrafik
SL ansvarar för kollektivtrafiken i området
med stadsbusslinjetrafik från busstorget
i centrum till hållplats Campus Roslagen.
Dragningen går via campus-området.
Lommarstranden etapp I har ca 250 m till
hållplats Vakten. Vidare finns ett väl utbyggd
regionalt busslinjenätverk från hållplats
Campus Roslagen, ca 750 m bort. Härifrån
finns goda pendlarmöjligheter in mot
Danderyd och centrala Stockholm (Tekniska
högskolan)

Kommersiell service
Området i direkt anslutning till
Lommarstranden saknar idag större
kommersiella aktörer. Däremot ligger
Norrteljeporten, stadens största
handelsområde ca 750 m söder om
stadsdelen (4 minuters cykelfärd). Här
finns större livsmedelsbutik, detaljhandel,
snabbmat och elektronikhandel. Norrtäljes
andra handelsområde, Flygfyren ligger inom
samma avstånd i väster. Även här finns
livsmedelshandel, detaljhandel mm.
Övrig service
Campusområdet erbjuder eftergymnasiala
utbildningar, vattencentrum Roslagen samt
en idrottshall. Ett antal närbelägna förskolor
finns i väster tillsammans med vårdcentral
och Norrtälje sjukhus.

Sjukhus

Vårdcentral
Snabbmat

Förskola Bageri
Vandrarhem
Skola
Förskola
Restaurang

Götgatan

1000 m

750 m

500 m

Eneberg

250 m

Gustavslund

Restaurang
Idrottshall

Vattencentrum
Restaurang

Kommersiell service
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Livsmedelsbutik
Kyrkogård
Fordonsverkstad
Detaljhandel
Vuxenutbildning
Bensin
Snabbmat
Bensin Detaljhandel
Biluthyrning

Busstation
Snabbmat
Bensin
Tingsrätt Pendlarparkering
Detaljhandel
Familjens hus
Livsmedelsbutik
Hotell
Snabbmat Elektronikhandel
Övrig service
Gräns etapp I

Vakten
Nordrona

August Strindbergs gata

Campus Roslagen

Astrid Lindgrens gata

Stadsbusslinje Norrtälje stad

Regionalbusslinje mot Stockholm

Gräns etapp I
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ETAPP I

ETAPP II

Befintlig infrastruktur inom
Lommarstranden och dess närmiljö

Cykelvägar & vägar lämpade för cykling

Tänkt infartsgata till etapp II

Lokalgator för fordonstrafik

Gångvägar; stråk för gående

Etappgränser
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2.2 Platsens kvaliteter
Området Lommarstranden ligger ca 1 km
från Norrtäljes stadskärna. Lommarstranden
är uppdelad i två etapper. Etapp I omfattar
bebyggelse och allmän plats mot Lommaren
och på en befintlig bergsluttning. Området
gränsar geografiskt mot Norrtäljes
stadsstruktur i öster samt Campus Roslagen
i söder. Etapp II omfattar ett större geografisk
område i väster, i nära anslutning till det
historiska campusområdet.
Lommarstranden och Nordronaområdet
utgörs av ett typiskt kuperat Roslagslandskap.
I norr och väster finns markanta bergsbranter
mot Lommarens två korsande sprickdalar.
Terrängen sluttar huvudsakligen mot sydöst.
Från höjderna har man en vid utsikt över
Norrtälje stad och Lommaren, högsta punkten
i området är Skansberget som reser sig ca 46
meter över havet.

Lommarstranden består idag av obebyggd
naturmark samt det äldre regementsområdet,
idag kallat Campus Roslagen. Här har naturen
en annan karaktär. Här finns bestånd av
barrskog med grova tallar som övergår i
parkmark med klippta gräsytor.
Utbyggnaden av regementsområdet
påbörjades 1946 och luftvärnet flyttade
till Norrtälje 1952. Lv 3 upphörde som
regemente år 2001. Som en anpassning till
luftkrigsmetoderna gjordes bebyggelsen mer
utspridd och terränganpassad och gavs en
mer civil karaktär än som vanligt tidigare.
Byggnaderna ligger utmed slingrande vägar,
anpassade efter den kuperade terrängen.

Omsorgen är hög i val av material och
utformning av byggnadsdetaljer. Vid
lokaliseringen av byggnaderna har terrängens
förutsättningar utnyttjats och tagits till vara
på vilket bidragit till att området idag har en
grönskande inramning.

’Ekosystemtjänstanalys Lommarstranden,
2017-05-12’,
se sida och avsnitt;
Del 1- Inledning, s.4
Del 2- Nuläge, s.12

Den enkla bebyggelsen är uppförd efter
funktionalistiska förebilder med inslag av
950-talets mer traditionalistiska arkitektur
med fasader i rött tegel och sadeltak.

Roddklubb &
Lommaren kanotsällskap

N

Stadskärnan
Allmän grillplats
Motionsbacke

mot
Stockholmsvägen

Strandpromenaden
Offensiven
Gräns etapp I
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Gräns etapp I

Idrottshall

1.

3.

2.

4.

3.
4.
1.
1. Det storskaliga öppna rummet med utblickar mot
Lommaren 2. Områdets bebyggelsekaraktär: Campusområdets
tegelbyggnader som tittar fram mellan tallarna 3. Servitutet för
VA-ledningen 4. Högsta punkten inom området med utsikt över
hela Norrtälje stad

2.

Orienteringskarta över etapp I
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2.3 Plantekniska begränsningar
Lommarstranden begränsas av ett antal plantekniska gränser. En expolatering i området
behöver ta hänsyn till dessa aspekter och
beakta dem i gestaltningen.
Strandskydd Lommaren
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och långsiktigt bevara goda livsmiljöer
för växt- och djurlivet på land och i vatten.
Strandskyddet omfattar, om inte dispens kan
motiveras och godkännas,
land- och vattenområdet intill 100 meter
från strandlinjen. Detta innebär för
Lommarstranden hänsynstagande till
strandskyddets syften dels dispens i vissa
delar.
Servitut för VA-ledning
En kommunal vattenledning är förlagd på
sjöbotten, upp genom etappområdet och
vidare söderut genom Campusområdet.

För att skydda ledningen bör byggnation
undvikas direkt ovanpå dragningen, likaså
vägar där tyngre trafik kan färdas.
Skyddsavstånd föreslaget vattentorn
Ett framtida vattentorn är föreslaget vid
toppen av berget vid Lommarstranden.
Vattentornet är av kommunalt intresse i
utvecklingen av framtidens Norrtälje stad.
En anläggning av denna typ kräver ett
säkerhetsavstånd på minst 50 meter vilket
omöjliggör byggnation i direkt anslutning.
Skyddsavstånd väg 76
Riksvägen som kopplar samman Norrtälje
med Uppland och Gävle i norr är klassad
och dimensionerad för transport av farlig
gods. I händelse av olycka är det viktigt
att bebyggelse inte ligger för nära. Ett
skyddsavstånd på 35 meter är minimum och
utgår från vägens mittpunkt.

Byggnadsminnesgräns
Vissa byggnader eller bebyggelsemiljöer
bedöms ha ett så högt kulturhistoriskt värde
att det ligger i vårt gemensamma intresse
att de bevaras för framtiden. Campus
Roslagen, f.d. luftvärns-regementet Lv 3
är ett sådant. Sedan år 2001 är området
byggnadsminneförklarad av Läns-styrelsen.
Anledningen är att Lv 3 är ett väl bevarat
exempel på en försvarsanläggning som
uppförts efter förvarsbeslut under 1930- och
40-talet.
Skyddsbestämmelserna för området
inkluderar samtliga byggnader, entrégrindar,
stomvägar samt park- och naturmarken.
Det är av allmänt intresse att utseendet och
karaktären inte förvanskas inom området.

Några av begränsningarna för bebyggelse i Lommarstranden; strandskydd vid Lommaren (bild visar kantzonen vid sjön) skyddsavstånd för väg 76 samt byggnadsminnesgräns för det f.d. regementsområdet
Kv 3, idag Campus Roslagen
18
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Etapp I- planbegränsningar

Skyddszon från föreslaget vattentorn

Strandskydd Lommaren 100 metersgräns

Skyddsavstånd väg farligt gods

Vattenledning, undvik bebyggelse/väg ovanpå

Gräns byggnadsminne
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KAPITEL 3.
TRAFIKSTRUKTUR
Kapitlet beskriver ambitionerna kring gator och rörelse

i

KAPITEL SKA UTVECKLAS

4.1 Biltrafik

4.2 Gång- och cykeltrafik

Området kopplas samman med övriga
lokalgator i staden genom en ny koppling
i sydöst. Områdets lokalgata ansluter här
med befintliga Regementsgatan för vidare
sträckning in mot Campus Roslagen eller
in mot stadskärnan och Stockholmsvägen.
Genom att tillskapa en infart här undviker
man problematiken med ett ökat antal bilister
inom campusområdet som skyddas av
byggnadsminnesregler. Lokalgatan får två
armar som avslutas med vändzoner i den
föreslagna strukturen, en gata upp på berget
och en längs sluttningen på västra sidan
om höjdformationen. Befintliga vägar för
fordonstrafik är tillgängliga för allmänheten
men leder primärt till privata fastigheter.

Gång- och cykeltrafik skall dominera
stadsbilden och uppmuntras i alla delar av
området. Då cyklister och gående är utsatta
för väder och vind är ambitionen att erbjuda
snabba, raka kopplingar genom strukturen.
En ny gång- och cykelbana från Esplanaden,
under väg 76 och ner genom etappen och
vidare mot campusområdet blir områdets
primära cykelstråk. Cykelmöjligheter finns
även längs strandpromenaden och vidare
längs Campusbackens västra kant.

Ambitionen är att inom kommunen
minska bilismen genom att göra
alternativa transportslag mer attraktiva.
Lommarstrandens gatustruktur omöjliggör
genomfartstrafik vilket skapar en lugn och
säker miljö för de boende.
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Förutom gång längs cykelbanorna tillskapas
tillgängliga stråk ut över parkrummet
Campusbacken. Den nya strandpromenaden
tillgängliggör Lommarens strand på ett helt
nytt sätt. Ett nätverk av smitvägar mellan
kvarteren föreslås vidare för ökad mobilitet
inom området.

Lokalgata; gata med fordonstrafik

0
50
Gångstråk, tillgängliga stråk för gående

Gång-cykelväg; för gång- och cykeltrafik

Naturstråk, smitvägar/stigar

100m

(se symbol på diagram s.16 för fotopunkt) Kopplingen in mot stan. Gång- och cykelbanan som kopplar samman Lommarstranden etapp I med stadskärnan
23

4.3 Föreslagna gatumått
Gatusektioner visar på föreslagna mått för de
olika trafikslagen. Gatornas gestaltning är under
utredning.

Projektmål 3.1: Den arkitektoniska kvaliteten är
hög, s.19

Infartsgata & gata upp till vattentorn

0.25

3.0

stödremsa

N

’Hållbarhetsprogram Lommarstranden’,
se sida och avsnitt;

Projektmål 5.1: Gång, cykling och kollektivtrafik
ska vara de mest attraktiva transportmedlen i
Lommarstranden, s.29
Projektmål 14.1: Cirkulära resursflöden gynnas
i Lommarstranden, s.62
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24

2.3
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Huvudgata
Infartsgata & gata upp till vattentorn

Gång- och cykelvägar
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KAPITEL 4.
BEBYGGELSE
Kapitlet beskriver riktlinjer och förväntningar på den bebyggelse
som planläggs inom Lommarstranden
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4.1 Allmänt
Placering och utformning av den föreslagna
bebyggelsen i Lommarstranden ska
anknyta till den rådande topografin på
platsen. Bebyggelsetyperna ska ta tillvara
på det unika läget intill Lommaren och
de fantastiska gröna miljöer som präglar
Lommarstranden. Områdets gröna kvaliteter
tillsammans med terrängen är det enskilt
viktigaste karaktärsdraget och bidrar till att
skapa en unik och attraktiv boendemiljö.
Byggnadstyperna ska var olika inom området
för att skapa en spännande och varierad
närmiljö att bo, vistas i och passera igenom.
Samtidigt ska gestaltningen eftersträva en
sammanhållen karaktär och bidra till en för
staden unik identitet. Volym, fasadmaterial
och kulörer blir därför helt avgörande.
Bebyggelsen är uppdelad i ett antal typologier
med olika förutsättningar och skilda uttryck.
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Tanken har varit att ge byggnaderna unika
kvaliteter utifrån sitt geografiska läge. Vissa
gestaltningsprinciper är generella för hela
området medan andra är specifika för
respektive bebyggelsetyp. För att uppnå
en enhetlighet men samtidigt möjliggöra
mångfald i uttryck för varje byggherreprojekt,
ligger fokus på en sammanhållen
materialpalett tillsammans med några
grundläggande förhållningssätt. Bebyggelsen
är alla syskon som befolkar ett och samma
landskap.
Norrtäljekänslan
Projektet utgår ifrån en hög ambition om
att skapa ett uttryck som är platsspecifikt
och tar till vara den byggnadstradition och
de karaktärsdrag som präglar Norrtälje.
Stadskärnan idag och historiskt utgörs i
huvudsak av småskalig träarkitektur med

en varierad färgpalett. På campusområdet
dominerar tegel. Ambitionen är att
Lommarstranden skall utgå från dessa
material och gestaltningen präglas av
”Norrtälje-känslan”. Denna känsla omfattar
inte endast fasadmaterial och kulörer utan
även en hög ambition om detaljer och skala.
Nya tillägg skall varsamt hantera närmiljön
och mötet mellan byggnaden, grannskapet
och den omgivande marken. Stor vikt skall
läggas vid hur bottenvåningar och uteplatser
gestaltas för att förstärka känslan av att
naturen råder över platsen.

’Hållbarhetsprogram Lommarstranden’,
se sida och avsnitt;
Projektmål 1.3: Grannskap ger identitet och
tillhörighet, s.13
Projektmål 3.1: Den arkitektoniska kvaliteten är
hög, s.19
Mål 3.2: Lommarstranden uppvisar mångfald
och variation i boende och andra funktioner,
s.21
Projektmål 10.1: Lommarstranden präglas av
goda ljusförhållanden, s.47

(se symbol på diagram s.18 för fotopunkt) Bebyggelsens placering- relationen till landskapet. Vy mot nordväst med bebyggelsetypen Skogsvillor och Brynet.
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4.2 Placering
Terränganpassning
Bebyggelsen ska samspela med terrängen
och landskapet. För att minimera intrång och
behov av onödig sprängning/utfyllnad föreslås
kvarteren uppföras som öppna formationer i
grupper. Detta bidrar till goda ljusförhållanden
samt en stark visuell och fysisk kontakt
mellan gata, gård och landskap. Samtidigt kan
dessa grupperade byggnadsvolymer skapa
vackra rumsbildningar och ge området sin
unika identitet.
Siktlinjer
Bebyggelsens relation till gatan ger både
ett samlat rum för grannskapen/gårdarna
med en mer privat karaktär samtidigt som
de erbjuder maximerade utblickar mellan
bostadshusen. För att ytterligare säkerställa
siktlinjer och den visuella kontakten med
det omgivande landskapet ligger gränsen

N

för kvartersmarken aldrig ”vägg i vägg”, utan
kantas alltid av ett stycke orörd och fredad
naturmark. Detta innebär inte att kvarteren
och dess gränser får markeras i landskapet
och staket och dylikt får uppföras. Tanken är
att en hög transparens skall vara gällande och
att siktlinjerna ger alla som besöker området
en hög upplevelse av landskapet samtidigt
som de ökar den upplevda tryggheten inom
området.
Siktlinjerna och den visuella kontakten är
också viktig för att säkerställa att oavsett
var man bor i strukturen tillskapas goda
boendeförhållanden där varje del har sina
uppenbara kvaliteter. A- och B-lägen skall
undvikas.

0
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100m

Bevarad natur mellan byggnaderna är av yttersta vikt för att bevara områdets karaktär. Siktlinjer mellan grannskapen tar bort känslan av A- och B-lägen i strukturen.
Alla byggnader har ett unikt läge och relation mot landskapet.
29
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4.3 Grannskapen
Terrängen, skogen och byggnadernas
placering skapar gemensamma öppna rum
med olika nivåer och grad av offentlighet.
Mellan byggnaderna inom kvarteren ges
utrymme för social samvaro, gemensamma
funktioner och mindre lek. Eftersom
bebyggelsekaraktären är fristående hus i
naturmark kan dessa rum inte beskrivas som
traditionella gårdsmiljöer med en tydlig gräns
mot den allmänna platsen. De skall snarare
ses som en koppling/växel mellan vägen,
bostaden och landskapet, och har istället fått
benämningen grannskap.
Grannskapen bildar tillsammans med allmän
plats en grön helhet. De bejakar landskapets
olika nivåer och utformas med utgångspunkt
från de befintliga egenskaperna med en
hög ambition om att bevara så mycket som
möjligt.
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I flera av bebyggelsetyperna förslås
bostadsentréer placeras mot grannskapen,
det är därför av högsta vikt att de upplevs
trygga och säkra och utformas med hög
standard avseende tillgänglighet för alla.
Förutom ytor för socialt liv och grönska
anordnas parkering för funktionshindrade,
avfallshantering, cykelparkering och ytor för
lek mellan byggnaderna.
Samtidigt som grannskapen ska präglas av en
öppen social karaktär skall de säkerställa den
privata integriteten för den enskilda bostaden.
Detta ställer höga krav på hur gemensamma
funktioner disponeras, balkonger placeras och
entréer/trapphus lokaliseras.
Karaktären skall vara grön, och naturmarken
och befintliga träd sparas så långt som
möjligt. De relativt begränsade måtten kräver
en omsorgsfull planering som tar vara på
ytorna. Karaktären förstärks ytterligare
av markmaterial, eventuella stödmurar,
stenbelagda ytor för utemöbler och
cykelparkering.

0

Förslagen kvartersmark

50

100m

Grannskapet är ytan mellan byggnaderna där social samvaro, gemensamma funktioner och lek anordnas.
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En omsorgsfull gestaltning och detaljering kan skänka mervärden till närmiljön. Cykelförvaring, Södra Rosendal, Uppsala

Komplementbyggnader
Gemensamma funktioner såsom förråd,
tvättstugor och soprum placeras företrädesvis
i byggnadernas bottenvåning eller souterräng.
Mindre komplementbyggnader, exempelvis
cykelparkering eller växthus tillåts i begränsad
omfattning inom grannskapen. Dessa byggda
delar blir synliga objekt på de relativt små
grannskapen/gårdarna, och får därför inte
påverka grannskapets användbarhet negativt
eller skapa otrygga passager eller baksidor.
De ska tillsammans med bostadsbebyggelsen
ge ett sammanhållet intryck. En omsorgsfull
gestaltning och detaljering kan skänka
mervärden till närmiljön, exempelvis i form
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av en vägg att luta sig mot eller en spaljé för
växter att klättra på.
Angöring / tillgänglighet
Lommarstrandens terräng är både dess
största kvalitet men också tveklöst dess
största utmaning. Till skillnad från en helt
flack eller platt kontext kan ingen generell
struktur tillämpas eller traditionella kvarter
ensamt diktera villkoren för bebyggelsen.
Om inte hela området skall jämnas och alla
landskapliga kvaliteter gå förlorade måste
istället byggnaderna anpassas till platsens
förutsättningar.

Detta ger varje byggnadskropp helt unika
förutsättningar och ställer samtidigt höga krav
på hur marken tillgängliggörs.
Vägen som löper genom området skall
uppfylla en god tillgänglighet för alla och
kan därför inte i alla relationer helt följa
terrängen. Dess läge och sträcka styrs av att
med så flack lutning som möjligt göra så litet
intrång i landskapet som möjligt. Anslutande
kvartersmark kommer att behöva anpassas
till vägens höjder som i vissa lägen resulterar
i utfyllnad där vägen ligger högt, och i andra
delar sprängning där den ligger lägre än
omgivande mark.

Varje kvarter måste tillgodose en
angöringsplats/handikapparkering minst 25
meter från entré, och grannskapen måste
erbjuda fullt tillgängliga stråk från varje entré
till vägen och för bostaden nödvändiga
funktioner. Vägar ut i landskapet inom och
från kvartersmarken behöver inte i alla delar
vara tillgängliga, men trapphusen inne i
byggnaden kan via gemensamma utrymmen
i bottenvåning/souterräng erbjuda fullt
tillgängliga stråk till omgivande park och
Lommarstrandens rekreationsområde.

Angöringszon vid bebyggelsetypen Brynet där spänger kan tillskapa tillgängliga stråk mellan entréer och gatan.
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4.4 Balkonger & uteplatser
Balkonger och uteplatser kan bidra till det
sociala livet och skapa mänsklig närvaro till
fasaderna. Rätt gestaltade blir balkonger/
uteplatser en förlängning av gården i höjdled
och stärker tanken kring ”grannskapen”.
Genom att ha möjlighet att prata med grannen
på gården från sin balkong ökas möjligheten
till social närvaro och känslan av trygghet.
Däremot kan balkonger med bristfällig
utformning ta ljus från underliggande
lägenheter eller upplevas som privata intrång
i det gemensamma stadsrummet. Stort fokus
på utbredning och placering är därför viktigt.
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Balkonger
Balkonger får förekomma i alla väderstreck
i Lommarstranden. Balkonger kan utföras
utskjutande, indragna eller delvis indragna.
Oavsett balkongtyp ska balkongfronter och
räcken i sin gestaltning samverka med husets
fasad samtidigt som de förmedlar en känsla
av spänst och lätthet. Antalet balkonger som
planeras längs en fasad ska harmonisera med
fasadens uttryck. Balkongernas placering,
antal och utformning ska bedöms i sin helhet.
Balkongerna bör placeras med tillräckligt
stort avstånd till nästa vertikala balkongrad,
hushörn och grannfastigheter.

- Försiktighet iakttas vad gäller storlek.
Generellt förespråkas att balkongplattan
kragar ut max 1,0 - 1,4 m från fasadlivet.
Balkongen blir då inte för dominerande
samtidigt som den erbjuder en god
användbarhet för de boende.
- Ska balkong placeras ut mot lokalgatorna i
området krävs indragna eller delvis indragna
balkonger för att inte dominera karaktären i
gaturummet.

- Frihöjd kan komma att krävas längs
vissa fasader för att möjliggöra passage
för tex avfallsfordon, räddningstjänst eller
angöringstrafik.
- Balkongfronter ska utföras
ljusgenomsläppliga och ha ett lätt intryck.
- Balkongplattors undersida ska målas i en
neutral kulör eller med i fasad förekommande
kulör.

Uteplatser
Privata uteplatser i markplan ska ligga i direkt
anslutning till lägenheten. Uteplatsen markeras
med ett golv av plattor/trallgolv. För att inte
uteplatsen ska bli för dominerande bör djupet
på ytan inte vara större än 2,5 m. Avgränsning
ska undvikas.

- Helt inglasade balkonger ska vara
öppningsbara.

Inglasning
Generellt gäller alltid följande

Det är viktigt att inglasning av balkonger på ett
flerbostadshus görs enhetligt och att samma
system används för samtliga balkonger, även
om genomförandet skulle ske successivt.
Möjlig inglasning prövas i bygglovsskedet,
här är det viktigt att de inordnas rumsligt
i arkitekturens huvudvolymer. Indragna
balkonger som ligger i liv med fasaden är bäst
lämpade att glasa in. Delvis indragna balkonger
tillåts glasas in till maximalt 50 % per lägenhet.
Glasskärmarna kan vara fasta eller skjutbara.
Utskjutande balkonger, terrasser på tak eller
översta plan samt i bottenplan får ej glasa in.

- Balkonginglasning ska genomföras med
profillösa system.
- Samma system ska användas på hela
fastigheten.
- Färgade glas eller spegelglas är ej tillåtna.

- Terrasser får ej glasas in.
- BBR ska alltid beaktas (brandsäkerhet,
tillgänglighet, skydd mot fall mm).

& uteplatser ska
” Balkonger
förmedla en känsla av spänst
och lätthet
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Privata uteplatser respekterar landskapet och gestaltas likt balkonger på ett spänstigt sätt. Vegetationsbehandling förespråkas framför räcken och traditionell avgränsning.
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4.5 Gestaltningsprinciper
Gestaltningen av bebyggelsen inom området
ska samspela med landskapet. De bildar
tillsammans en attraktiv helhet. Bebyggelsen
ska framstå som tydliga volymer på håll och
erbjuda en djupare detaljering i den nära
upplevelsen. Signum för området skall vara en
väl sammanhållen helhet bestående av olika
typologier med en finstämd variation..
Variation & volym
Områdets kuperade terräng och skogsparti
ger unika förutsättningar för varje
byggnadsvolym och att omsorgsfullt placera
och anpassa byggnaderna till landskapet
skapar i sig en naturlig variation.
Variation i den detaljerade skalan kan
tillskapas genom materialriktning,
fönstersättning, taklandskap och kulörer.
Gavelfasader ska utformas med särskild

omsorg för att bidra till ett smäckert uttryck
och ett attraktivt och levande gaturum.
Särskild omsorg ska ägnas åt fasadens
komposition. Används fasadelement ska extra
stor omsorg ägnas åt elementens material,
storlek och placering av elementskarvar.
Elementskarvar ska vara dolda eller
förskjutna.
Taklandskap
Området har stora nivåskillnader vilket ger
taklandskapet en särskilt framträdande roll.
Det kan nästan betraktas som områdets
”femte fasad” då det blir del av det visuella
intrycket i samtliga utblickar över landskapet.
Taklandskapet bör därför behandlas
med särskilt stor omsorg om form och
material. Sadeltak förespråkas för att

ge byggnaderna en reslig och spänstig
proportion. Undantagsvis för vissa mindre
volymer och komplementbyggnader kan
gröna sedumtak få uppföras som då kräver
en flackare taklutning. Utformning och
takbeläggningsmaterial ska ta hänsyn till
solinfall och utsikt ut över taklandskapet från
högre liggande bostäder och publika platser,
exempelvis det publika taket på Sociala
Noden.
Större takanordningar som fläktrum,
maskinrum etc. bör inordnas under taket.
Mindre installationer som eventuella huvor
och skorstenar ska ha en vertikal och så
smäcker utformning som möjligt. Takmaterial
ska vara takpannor, plåt och möjligen sedum.
Anläggs solceller och solfångare på tak

ska dessa integreras så gott det går i
taklandskapet.
Mötet med mark
”Naturen inpå knuten” är en av projektets stora
ledstjärnor. Avgörande för att åstadkomma
känslan av att naturmarken råder över platsen
blir hur byggnaderna möter terrängen med
förhöjda bottenvåningar på pelarfundament,
socklar, suterrängvåningar och privata
uteplatser. Känslan skall vara att naturen
sträcker sig från fasad till fasad. Kanter,
diken och slänter som krävs för att ta upp
nivåskillnaderna skall vara skärpta och så
effektiva som möjligt för att inte åstadkomma
oönskade ”buffertzoner” mellan det byggda
och naturmarken.
Grundläggning och konstruktiva principer
skall utgå ifrån att göra så liten åverkan som
möjligt och där det inte går ställs höga krav på
återställande.
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Material & färgskala
En avgörande del i att åstadkomma
en sammanhållen helhet och en stark
bebyggelseidentitet för Lommarstranden
är val av material och färgskala.
Byggnadstraditionen i Norrtälje är i huvudsak
småskalig träarkitektur och för områdets
närmaste granne, campusområdet
är tegel det huvudsakliga materialet.
Dessa två material kan användas även i
Lommarstranden. Hur varje aktör inom
området förvaltar denna uppgift kommer att
avgöra om områdets olikheter blir en positiv
variation eller ger ett spretigt och rörigt
intryck.
Dessa riktlinjer förespråkar användandet av
genuina material och trä som ett av områdets
dominerande kännetecken tillsammans med
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en stor variation i kulör och ytbehandling med
allt från obehandlad karaktär till varma höga
kulörer.
En färgskala bestående av huvudsakligen
varma toner såsom ockra, umbra eller varma
och mörkare grå kulörer skall tillämpas.
Paletten skall harmonisera med landskapet
samtidigt som färgskalan känns igen från både
campusområdet och Norrtäljes stadskärna.
Brytningar och kombinationer av närliggande
kulörer är tillåtet så länge en varm helhet
uppnås. Kulörer från ”naturliga” material så
som exempelvis trä, rött tegel eller natursten
och betong är också möjliga. Träfasader kan
lämnas obehandlade alternativt behandlas på
ett sådant sätt att den framhäver materialets
struktur och naturliga variation.

4.6 Bebyggelsetyper
Kring vägen som löper genom
Lommarstranden samlas ett antal olika
bebyggelsetyper vars karaktär och särart
helt styrts av landskapets förutsättningar
och ambitionen om att åstadkomma så
goda boendekvaliteter som möjligt för alla
delområden.
Brynet (byggnad 1-9)
Förslagen bebyggelse i brynet varierar
mellan IV-VI våningar beroende på terrängen.
Suterrängvåningar kan bli aktuellt för flertalet
av byggrätterna. Bebyggelsegruppen omfattar
en BTA på ca 11 500 m2.
Skogsvillorna (byggnad 10-18)
De mindre bostadshusen inom etappen
tillåts ha III våningar. Den totala BTA för hela
typologigruppen omfattar ca 5100 m2.
Campusspejarna (byggnad 19-21)
De tre Campusspejarna omfattar V våningar,
suterrängvåningar är troligt för delar av
byggnadskropparna. Total BTA för hela
typologigruppen är ca 7600 m2.
Utblickarna (byggnad 22-25)
Bebyggelsen på höjden vid det föreslagna
vattentornet föreslås ha V-VI våningar
utspridda på fyra byggnadskroppar. Total BTA
är ca 8700 m2.
Radhusbacken (byggnad 26-62)
36 st radhusenheter i II våningar föreslås i
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öster, total BTA är ca 4300 m2.
För detaljerad uppställning av teknisk data för
varje enskild byggnad, se Bilaga 2, Översiktlig
BTA-uträkning Lommarstranden etapp I 201804-10

Sociala Noden

En samordning av bebyggelseförslagen bör
upprätthållas och hållas tillgänglig för alla
aktörer som arbetar med Lommarstranden.

Skogsvillorna
Utblickarna

Lägenhetsfördelning
Ett politiskt beslutat mål med området är
att locka barnfamiljer. En övergripande
lägenhetsfördelning har därför tagits fram;
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
Totalt

10 %
30 %
40 %
20 %
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Övre bild: intim relation mellan landskap och bebyggelse, Kvarnskogen, Sollentuna

Materialitet; färgskalor inspirerad av omgivningar med trä som dominerande
fasadmaterial, Prästgården, Gustavsberg

4.7 Radhusbacken

”
Skogen inpå knuten, Kafferepet, Sköndal, Stockholm.
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Landskap; sparad natur skapar
en stark lokal karaktär

Ledord
Skala
Helhet
Lokal karaktär

blir likställt grannskapen/gårdsrummen
i områdets övriga delar, och hur dessa
gestaltas och disponeras blir avgörande för
kvaliteterna i närmiljön och den lilla skalan.

Karaktär
Radhusbacken ligger i områdets västra del
där terrängen och förutsättningarna lämpar
sig väl för denna typ av småskalig bebyggelse
med mindre privata trädgårdar omslutna av
tallskog. Här har man sin egen lilla täppa
ett stenkast från rekreationsområdet och
resten av staden. Delområdets inre vägnät

36 st radhus i två våningar med privat
trädgård föreslås. Parkering för de boende tas
hand om på den egna kvartersmarken, detta
gör delområdet till det enda som inte aktivt
utnyttjar Noden för parkering.

”

Landskap- maximerade utblickar
över skog och sjö

Byggnadernas placering i relation till utblickar, Tollare, Nacka.

Spänstiga volymer ovanför krontaken där materialiteten är enkel och konsekvent med naturlig
variation Strandparken, Sundbyberg

4.8 Utblickarna
Ledord
Helhet
Variation
Skala

har en särställning i staden i stort. Det gör
det angeläget att man förvaltar de allmänna
kvaliteterna på platsen och tillåter en hög
transparens och öppenhet i gestaltningen.

Karaktär
Utblickarna tronar på berget och har som
arbetsnamnet antyder en enastående
relation till det omgivande landskapet. Här
överblickar man inte bara bergssluttningen
och Lommarstranden utan stora delar av hela
Norrtälje. Dessa högresta lameller blir ett
landmärke för hela staden och denna adress
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Anpassade byggnadsvolymer i nära relation tilll landskapet, Opus, Ljunghusen

Naturhärmande gårdsmiljöer med tydliga siktlinjer mot omgivningarna, Örgryte Torp, Göteborg

4.9 Campusspejarna

mot omgivningarna.
” Gavelmotiv
Väl anpassade byggnadsvolymer

Ledord
Gavelmotiv
Sammanhållen gestaltning
Volymsammansättning
Karaktär
Campusspejarna norr om huvudvägen i
områdets södra del har fått en struktur som
anspelar på Campusområdets beyggelse,
med tydliga gavelmotiv mot vägen och inga
direkta entréer mot gatan. Byggnadernas
placering åstadkommer tydliga rumsligheter
med två större gårdar som tillsammans
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med skogen ger fantastiska möjligheter till
gemensamma lekfulla och sociala miljöer
utan att kompromissa integriteten i den
privata bostaden.
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”
Taktilt och detaljerad fasad, Uggleberget, Göteborg.

Landskap- litet intrång i
terrängen. Rum kan tillskapas

Terrängens kvaliteter utnyttjas och skapar spänstiga, unika bostäder, Prästgården, Gustavsberg och Halssmycket, Lerum

4.10 Brynet
Ledord
Terränganpassning
Skala
Variation

Grupperade byggnader efter terräng, sol och utblickar, Örnsro, Örebro
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Karaktär
Områdets östra del kantas av en karaktär
som fått arbetsnamnet ”Brynet”. Här står
byggnaderna grupperade som treenigheter
på olika nivåer utmed bergssluttningen för att
ge utblickar över det omgivande landskapet
och motverka att byggnadsvolymen uppfattas
som en sluten vägg i landskapet. Samtidigt

åstadkommer de intrikata mellanrum i olika
nivåer där byggnaderna kan stå förhållandevis
tätt men med bibehållen integritet. Rätt
förvaltat kan dessa små grupperingar ge
unika boendekvaliteter med en enastående
variation och rikedom av upplevelser både
inne i bostaden och ute i det gemensamma
rummet.

Angöringszon vid bebyggelsetypen Brynet
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lägenheter
” Karaktärinspirerade av större villor

Flerbostadshus i mindre skala med kvaliteter vanligen funna i villor, Lyngsåsa, Haninge

4.11 Skogsvillorna
Ledord
Gavelmotiv
Småskalighet
Helhet

Materialval och proportioner, Enskede, Stockholm
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Karaktär
Längst i söder och utmed huvudvägens västra
kant mot berget är utrymmet begränsat och
har därför getts en småskalig karaktär med
byggnader i tre våningar kallat Skogsvillorna.
Deras särart är den intima relationen till berget
och i den södra delen den tätare skogen.
Här kan en intim, småskalig boendemiljö

ges utrymme tillsammans med spännande
förutsättningar för de gemensamma rummen
med högresta bergsväggar inpå knuten eller
den tätare skogen mot Campusområdet.

Angöringszon vid bebyggelsetypen Skogsvillorna.
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”

Förskolorna representerar
det bästa av det hållbara
Lommarstranden

xxxxxx. Uteförskolan Stock och Sten, Malmö

xxxxxxxx. Steinerskolen, Fredrikstad

4.12 Förskola
Ledord
Pedagogik
Variation
Hållbarhet

xxxxxx, Örtofta förskola, Eslöv
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Karaktär
I Lommarstranden har barnen nära till
skolan. Det ger en känsla av samhörighet
och stärker de boendes känsla av tillhörighet
till området. Föreslagen förskola ligger i
anslutning till parkstråket och kan användas
av förskolebarnen. Förskolor är en viktig del
av de pedagogiska aspekterna av hållbar
samhällsbyggnad. Åtgärder för hållbarhet kan
utgöra pedagogiska inslag i förskolan, detta
kan tex vara synliga solceller, möjligheter

till odling, fasadgrönska osv. Förskolan i
Lommarstranden etapp I ska gestaltas så att
byggnad/byggnader och gården samspelar.
Byggnaden uppförs i två våningar med en
tydlig entré mot gatan. Förskolans gård
behöver vara inhägnad, avgränsningen
smälter in i landskapet samtidigt som den
upplevs harmoniserande med förskolans
gårdsgestaltning.

’Hållbarhetsprogram Lommarstranden’,
se sida och avsnitt;
Projektmål 8.1: Förskolorna representerar det
bästa av det hållbara Lommarstranden, s.39

KAPITEL 5.
SOCIALA NODEN
Kapitlet beskriver den föreslagna Noden med dess syfte och funktioner

49

N

Aktivt publikt tak

’Hållbarhetsprogram Lommarstranden’,
se sida och avsnitt;
Projektmål 3.1: Den arkitektoniska kvaliteten är
hög, s.19
Projektmål 5.1: Gång, cykling och kollektivtrafik
ska vara de mest attraktiva transportmedlen i
Lommarstranden, s.29

Parkeringsdel (högre del)

Projektmål 14.1: Cirkulära resursflöden gynnas
i Lommarstranden, s.62

Publik trädpromenad

5.1 Placering
En avgörande förutsättning för
exploateringen inom Lommarstranden
etapp I är parkeringsfrågan. Då ambitionen
med bebyggelsestrukturen är att minimera
större intrång i landskapet och så varsamt
som möjligt ta platsen i anspråk innebär
det att vissa traditionella lösningar såsom
underjordiska garage under respektive
kvarter för att tillgodose boendeparkering inte
kommer att vara möjligt.
Istället föreslås den ”Sociala Noden”, en
större gemensamhetsanläggning, centralt
placerad inom området, för att tillgodose
boendeparkering. Funktioner som bilpool,
källsortering, cykelgarage, cykelverkstad,
gemensamhetslokaler och eventuell service
inom området kan också samlas inom Noden.
Föreslagen plats för den Sociala Noden ligger
centralt inom Lommarstranden etapp I. Detta
möjliggör korta avstånd för samtliga boende i
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område. En koppling länkar samman Nodens
tak med bebyggelsen på områdets högre
delar (de fyra huskropparna på toppen av
höjden kallat Utblickarna). Noden tillgodoser
parkeringsbehovet för hela området med
undantag för radhusen i öster. Dessa löser
parkering inom egen fastighet.
Ett större intrång i terrängen kan vid Nodens
placering motiveras av att byggnaden
tillgodoser nödvändiga funktioner för hela
området och dess strategiska lokalisering
dessutom ombesörjer en ökad tillgänglighet
för hela området.

100 m

200 m

Aktiv del mot gata/plats
(lägre del)
Föreslaget läge för infart för att minimera trafik
djupare in i området och möjliggöra en aktiv fasad
mot platsbildningen i bästa väderstreck
0

Aktiv del mot gata (lägre byggnadshöjd)
Parkeringsdel mot berget (högre bebyggnadshöjd)
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100m

5.2 Syfte & betydelse
Tanken med den Sociala Noden är att
samla de nödvändiga funktionerna som alla
boende behöver; parkering, återvinning osv.
Mervärden som lek, gemensamhetslokal
eller liknande kan sedan adderas för en aktiv
central punkt inom området.
Noden kommer i huvudsak utgöras
av en gemensamhetsanläggning.
Det är exploatörerna och senare
fastighetsförvaltarna och
bostadsrättsföreningar som kommer ingå i
gemensamhetsanläggningen.
Det är inblandade i gemensamhetsanläggningen som bygger, äger och
driftar anläggningen. Offentliga rum
som ett publikt tak kan särskiljas genom
3D-fastighetsbildning. Kommunen kan
ansvara för publika platser.

Nödvändiga funktioner

P-huset i trä, Ekorren i Skellefteå och återvinningscentral i bottenvåning av P-hus, Nordhavn Köpenhamn.

Mervärde

Tillgänglig snabb koppling
inom området

föreningslokaler

Tillgänglig snabb koppling
inom området

förråd

odling

återvinning

social nod

parkering

återvinning

biologisk mångfald

social nod

parkering

karaktärsskapande
cykel

mötesplats

gemensamhetslokal
cykel

lek
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16 st

16 st

10 st

10 st

10 st

32 m

10 st

16 st

16 st

40 m

40 m

32 m

5.3 Parkeringsbehov/volym
Noden tillgodoser parkeringsbehovet för
hela området med undantag för radhusen
i öster. Dessa löser parkering inom egen
fastighet. Strukturplanen föreslår 36 radhus.
Antal p-platser som behövs beror på BTA för
bebyggelsen i Lommarstranden etapp I.
Lommarstranden har en stark
hållbarhetsprofil och förutom att samla
boendefunktioner i form av denna
samfällighet bör normsänkande strategier
för att minska antalet parkeringsplatser inom
området tillämpas. Vilka normsänkande
strategier som används av Norrtälje kommun
finns att läsa i dokumentet: ’Parkeringsstrategi
för Norrtälje stad’.
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Noden har i illustrationsplanen 5 våningar,
detta ger översiktligt räknat 52 p-platser per
våning (52 x 5 = 260 p-platser). Detta initiala
beräkningar har inte reviderats efter att
områdets BTA har uppdaterats, se bilaga 2.
Exakt antal platser och analys av
parkeringsbehovet inom Lommarstranden
ska utredas av berörda byggherrar och
presenteras för kommunen. Byggherrarna
i området ansvarar för Noden och ska
säkerställa att erforderliga boendeparkeringar
inordnas. Utöver boendeparkering ska
Sociala Noden innehålla personalparkering
för förskolan i Lommarstranden. Antal
personalparkeringar diskuteras mellan
kommun och byggherrarna.

Sociala Noden samlar
” Den
nödvändiga funktioner som
parkering samtidigt som
mervärden tillskapas

Noden ska gestaltas så att fasaden bidrar till områdets karaktär. P-hus Stadsberget i Piteå.

P-hus Ekorren i Skellefteå, byggt i trä.

Karaktär
Karaktärsskapande arkitektur. Då Nodens
innehåll är yt- & volymkrävande bör stor
omsorg läggas på gestaltningen av fasaden.
Detta för att förstärka områdets karaktär
och lyfta fram byggnadens samlade
gemensamhetsfunktioner.
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Sociala Nodens centrala placering inom området. Skiss från tidigt skede, innan reviderad vägdragning inom området.
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Publika tak i Nordhavn Köpenhamn samt Stadsberget i Piteå

5.4 Aktiv bottenvåning & publikt tak

kopplar samman
” Noden
Lommarstrandens olika

grannskap genom sitt tak och
inre logistik.

Det är av stor vikt att Noden har en aktiv
bottenvåning, med möjliga funktioner som
gemensam återvinningscentral och/ eller
cykelrelaterade funktioner. Uttryck och
entréer ska utformas välkomnande genom
materialval och belysning.
En aktiv bottenvåning bidrar till ökad trygghet
för de som passerar förbi. Det bidrar vidare
till områdets attraktivitet, inte minst för
platsbildningen utanför Noden.

Den Sociala Nodens tak blir områdets enda
plana yta, detta bör därför utnyttjas. Lek och
aktiviteter kan anläggas här. Kopplingen
mellan bottenvåningen och taket är av yttersta
vikt för områdets rörelsemönster. Här finns
möjligheten att tillskapa en tillgänglig väg från
Gläntan upp på berget och bebyggelsen vid
Utblickarna. Kopplingen ska vara enkel, logisk
och kännas trygg.
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Aktiva bottenvåningar från Nordhavn i Köpenhamn, cykelverkstad och förvaring i Hyllie Malmö samt Zutphen.
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(se symbol på diagram s.xx för fotopunkt) Trädpromenaden kopplar samman bebyggelsen på höjden, Utblickarna, med den Sociala Nodens publika tak.
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KAPITEL 6.
KANTER & GRÄNSER
Kapitlet beskriver strategier för behandling av uppkomna kantermurar & sprängda kanter

i

KAPITEL SKA UTVECKLAS
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6.1 Kantbehandling- principer
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Angivna längder längs vägdragningen är principiella, de kan ändras om kvartersmarkens
gränser revideras. Kantbehandling runt Verandan och vändplanen vid vattentorn under utredning.
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0

Utfyllnad- kant (typ L-stöd)

Sprängning- tätsöm

Utfyllnad- slänt

Sprängning- utan tätsöm
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6.2 Murar

6.3 Sprängda kanter

6.4 Slänter

Lommarstrandens terräng gör det nödvändigt
med byggda murar på ett antal platser. Dels
som stödmurar där terrängen ligger lägre
än den nyanlagda marken och dels som
avåkningsskydd för gatan.

Sprängda bergskanter och skärningar som
uppstår vid exploateringen kommer att i
vissa delar av området att vara betydande
och ge området mycket av dess framtida
karaktär. Berg i dagen ska så långt som
möjligt integreras i gestaltningen för att
därigenom skapa en karaktäristisk plats.
Synliga, sprängda kanter ska utföras på
ett skonsamt sätt, tex genom tätsöm,
en finare sprängningstyp som på ett
bättre sätt visar bergets egenskaper.
Nödvändiga sprängningar som vid områdets
färdigställande inte kommer vara visuellt
utförs på valfritt sätt.

Slänter uppförs antingen som naturliga
sluttningar med naturligt planterad vegetation
eller som terrasseringar med striktare
planteringar.

Där nivåskillnader kräver synliga vertikala
murar kläs dessa med natursten eller
motsvarande estetiskt tilltalande utförande.
Rätt gestaltade kan dessa byggda element
skapa en fantastisk variation och på ett
precist och finstämt sätt kontrastera den vilda
naturmarken.
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6.4 Trappor/ ramper
Tillgängligheten är en avgörande fråga för all
nyexploatering, och att nu gällande normer
skall tillämpas är en självklarhet. Detta innebär
att inga lutningar som överstiger 5% betraktas
som fullt tillgängliga.
I Lommarstranden utgör detta en extra
stor utmaning då hela utbyggnadsområdet
uppvisar nivåskillnader på 33 meter från den
högsta till den lägsta punkten. Detta innebär
att alla relationer och all framkomlighet i
terrängen inte kan vara fullt tillgängliga.
Däremot skall alla kvarter vara fullt tillgängliga
från vägen och alla för bostäderna väsentliga
funktioner skall kunna nås antingen direkt
eller via bebyggelsen.
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Alla delar av området skall vara möjliga att nå
och ramper anordnas där de gör mest nytta
i den övergripande strukturen. Nätverket av
mindre gångvägar och stigar skall upplevas
logiskt och trappor anläggs där marken lutar
för brant för att erbjuda god framkomlighet.
Ramper och trappor skall likt övriga
anläggningar i området göra så litet avtryck
som möjligt och en hög ambition kring
gestaltning skall gälla, vilket omfattar både
grundläggning och detaljer i utförande såsom
steg, räcken och handledare.

Typsektion av möjlig hantering av nivåskillnader i områdets södra (övre sektion) och västra del (nedre sektion)
63
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KAPITEL 7.
GRÖNSTRUKTUR
Kapitlet beskriver Lommarstrandens befintliga natur samt strategier för bevarande
och nyanläggning

65

N

5.1 Allmänt
Lommarstranden är redan idag ett
naturområde med friska ekosystem
som attraherar människor från hela
Norrtälje. Ett av projektets hållbarhetsmål
(Hållbarhetsprogram Lommarstranden)
redogör att ”Lommarstrandens sammanlagda
hållbarhetskapital inte ska minska då området
bebyggs. Man ska hushålla med marken och
den mark som tas i anspråk för exploatering
ska behandlas med respekt. Gröna ytor som
bebyggs ska ersättas med någonting som
har lika stort, eller större värde för natur och
människor”.
För att visionen ”stadsnära naturliv” ska
kunna förverkligas krävs en hög ambition och
försiktighet gällande bevarandet av natur.
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Det är det lokala landskapet som utgör den
dominerande karaktären i Lommarstranden.
Att som boende ha naturen inpå knuten
och överblicka vegetation och träd är av
väsentligt när bebyggelseförslag tas fram
samt byggnation tar vid. En stor terrängoch landskapsanpassning är väsentlig för
att uppnå projektets mål och eftersträvade
kvaliteter.
Inventering
En inventering av befintliga träd och berg
i dagen ska genomföras av kommunen.
Inventeringen av den lokala naturen
genomförs för att mäta in och dokumentera
position och storlek för träd i anslutning till
gatan och bebyggelsen.

0

Områden med bostadsnära natur

50

100m

5.3 Sparad natur
En allmän försiktighetsprincip avseende
Lommarstrandens naturvärden ska gälla vid
all planering och exploatering. Det innebär
att lommarstranden planeras och bebyggs
så att behovet av schaktning och andra
markarbeten, samt trädfällning och andra
ingrepp i vegetationen kan minimeras.
Befintlig topografi och naturmiljö behålls med
andra ord så långt det är möjligt. Särskilt
fokus krävs i de lägen där bebyggelsen står
tätt och enskilda träd och berg i dagen/
större stenar skapar platsens identitet.
Byggnadsmetoder och anläggningsupplägg

måste därför vara anpassade till dessa
förutsättningar. Bebyggelseförslag tas
fram med hjälp av 3D-modell för att förstå
den kuperade terrängen. Vidare kommer
3D-projektering krävas i syfte att säkerställa
en hög bevarandegrad.
En förändring av befintliga naturkvalitéer
i området granskas av kommunen. Under
byggnation är det viktigt att vegetation
som ska sparas skyddas, exempelvis med
stängsel. Vite vid åverkan på träd kan bli
aktuellt.

67

allmän försiktighetsprincip
” En
avseende naturvärden ska
gälla vid all planering och
exploatering

Olika typer av grönska som kan anläggas - rönn, skogslönn, ljung, björk, ängsmark och blåbärsris.

’Hållbarhetsprogram Lommarstranden’,
se sida och avsnitt;

5.4 Anlagd natur
Förutom de träd och den markvegetation
som sparas planteras ny vegetation på
vissa platser, exempelvis i Campusbacken
där karaktären förädlas och får en starkare
landskapsparkkaraktär. Anläggandet av
bostadsgårdar kommer också innebära
anlagd natur. Där anlagd natur tillkommer
ska gestaltningen utgå från befintligt
landskap. Vegetationen ska understryka
Lommarstrandens värden och bestå av arter
som antingen naturligt finns på platsen eller
som med sin karaktär framhäver områdets
särart.
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5.5 Återställning
Karaktärsträd
Pinus sylvatica – tall
Betula sp – björk
Sorbus aucuparia – rönn
(Populus tremula – asp)
Acer platanoides – skogslönn
Buskikt
Inget
Fältskikt
Ljung
Olika former av ris
Ängsmark

En viktig faktor för att skapa känslan av att
byggnader och andra anläggnignar ligger i
naturen är återställning. Zoner runt byggnader
och murar som påverkats av byggnation ska
ges en utformning som i möjligaste mån
ansluter till omkringliggande mark. För att
lyckas med det föreslås förgjorda mattor
av tex ängsmark eller olika former av ris.
Konventionell matjord undviks helt.

Projektmål 1.1: Lommarstrandens
sammanlagda hållbarhetskapital ska inte
minska då området exploateras, s.9
Projektmål 1.2: Lommarstranden byggs i
enlighet med de lokala förutsättningarna, s.11
Mål 4.1: Lommarstranden erbjuder utmärkta
möjligheter till rekreation och friluftsliv, s.25
Projektmål 12.1: Lommarstrandens gröna
värden och kapital bevaras och utvecklas, s.54
’Ekosystemtjänstanalys Lommarstranden,
2017-05-12’,
se sida och avsnitt;
Kap 4- Nulägesbeskrivning, s.13

KAPITEL 8.
PUBLIKA PLATSER
Kapitlet beskriver de olika publika platserna som kommer forma Lommarstranden

i
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8.1 Allmänt
’Hållbarhetsprogram Lommarstranden’,
se sida och avsnitt;

Lommarstrandens
rekreationsområde

Strandpromenaden

N

Projektmål 7.1: De offentliga miljöerna erbjuder
plats, aktiviteter, trygghet och tillgänglighet för
alla, s.36
’Ekosystemtjänstanalys Lommarstranden,
2017-05-12’,
se sida och avsnitt;
Material tillkommer efter att gestaltning
fördjupas. Detta i samråd med kommunens
gata/park-förvaltning

Verandan

Kapitel 9. Lommarens strand, s.29

Utsiktspunkt vattentorn

Kapitel 10. Mässfältet, s.33
Kapitel 11. Lommarskogen, s.36

Lommarbacken
Campusbacken

Trädpromenad
0

70
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Informell mötesplats. Strandskogen, Täby

Promenad- och motionsstråk, Järfälla

8.2 Strandpromenaden
Ledord
Variation
Vattenkontakt
Stråk

Spångpromenad, Tivedens nationalpark

till partier av spångpromenad ute i vattnet.
Mindre platsbildningar, mötesplatser och
bryggor skapar möjligheter för spontana
möten och en stark koppling mot vattnet.

Karaktär
Denna En ny publik strandpromenad anläggs
längs Lommaren för att öka mobiliteten
längs sjön. Strandpromenaden kopplar
samman entréområdet för Lommarstrandens
rekreationsområde med den storslagna
naturen längs sjön. Karaktären längs
promenaden varierar från skogsupplevelser
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xxxxxxxxxxx

8.3 Utsiktspunkt vattentorn

” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ledord
Utblickar
Skala
xxx
Karaktär
Denna Anläggs ett vattentorn vid
Lommarstranden föreslås en publik
utsiktsplats i någon form. Härifrån skulle
besökaren kunna få en 360 graders vy över
Norrtälje och Roslagens natur. En publik
plats likt denna har alla förutsättningar att
bli en stark målpunkt i staden och attrahera
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besökare till området och tillgängliggöra och
skapa upplevelse av områdets naturvärden.

8.4 Lommarbacken

8.5 Lommarstrandens rekreationsområde

Ledord
Utmanande
Rumslighet
Grönska

Ledord
Pedagogik
Skala
Variation

Karaktär
Denna Servitutet för VA-ledningen kan redan
idag tecknas i området. Längs bergslänten
ner mot Lommaren finns ett stråk helt utan
vegetation. Det är här VA-ledningen finns
under mark. Backen är brant och tuff, redan
idag används den av löpare som motionerar
upp och ner för backen, så kallad backträning.
Detta föreslås utvecklas med mer anlagda
stigar/spår och blir även i framtiden en
målpunkt för rekreation och idrott inom
Lommarstranden.

Karaktär
Denna Lommarstranden är redan
ett av Norrtäljes mest uppskattade
rekreationsområden. I takt med att staden
växer och förtätas kommer behovet av gröna
lungor i staden öka. Området utvecklas
därför med en tydlig entré i norra delen
av etapp I. Tillsammans med nödvändig
dagvattenhantering i form av öppna
dammar, anläggs parkeringsmöjligheter för
besökare samt någon form av byggnad.
Aktuell information kring motionsspår, flora
och fauna kan annonseras här. Platsen blir
start och målpunkt för människors besök i
Lommarstranden.
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8.6 Trädpromenaden
Ledord
Trädkantat
Materialitet
Upplevelse
Karaktär
Denna promenad är mycket viktig för hela
strukturen, den erbjuder inte bara den gående
en upplevelse att vara bland trädkronorna
utan kopplar samman bebyggelsen på berget
med den sociala noden vilket möjliggör
för samlad boendeparkering inom Noden.
Promenadens höjd, längd och utformning
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anpassas efter Nodens förutsättningar.
error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione
voluptatem sequi nesciunt. Neque

”

Trädpromenaden kopplar ihop
bebyggelsen på höjden med
Nodens publika tak

Trädpromenaden kopplar samman bebyggelsen på höjden, Utblickarna, med den Sociala Nodens publika tak
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8.7 Campusbacken
Ledord
Skala
Grönska
Aktiviteter
Karaktär
Det viktigaste publika rummet inom etappen
är det stora parkstråket från byggnaden
kallad Offensiven ner mot strandkanten.
Det öppna parkrummet erbjuder rekreativa
upplevelser för både boende och besökare.
Den stora gräsytan framför Offensiven blir
Campusbackens öppna gröning, en yta
för sport, möten och aktiviteter. Områdets
midsommarstång eller årliga kubbturnering
sker här. Den lokala terrängen norr om
Pelousen förstärks ytterligare och blir hela
Lommarstrandens pulkabacke. Backen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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mynnar ut i ett landskap bestående av
strandängar med en dagvattendamm.
Under kalla vintrar kan dammen frysa på
och erbjuda skridskomöjligheter för barn i
alla åldrar. Ett lågstråk förstärks i öster för
att tillåta dagvatten rinna ner mot dammen.
Bäcken hjälper tillsammans med skogsbrynet
att bryta ner skalan och skapa mindre rum.
Ytor för lek tillskapas här. Tillgängliga stråk
kopplar samman bebyggelsen i öster med
gång- och cykelbanan i väster.
Överlag finns flera olika möjligheter att var
för sig, eller tillsammans lyfta förståelsen för
naturvärden och naturfenomen, tex dagvatten.
Visionen är att området ska upplevas lärande
och bjuda in till pedagogiska aktiviteter.

Skiss av Gläntan blickandes norrut

8.8 Gläntan
Ledord
Mötesplats
Materialitet
Aktiviteter
Karaktär
Gläntan är platsbildningen framför
den Sociala Noden, centralt belägen i
Lommarstrandens struktur. Gläntan är platsen
en passerar igenom för att hämta ett fordon
ur bilpoolen, besöka återvinningscentralen,
möta upp vänner och springa på grannar.
Funktionerna och aktiviteterna i Noden har en
hög transparens mot Gläntan och dessa två
bildar en gemensam helhet.

Platsen har en särställning i strukturen genom
att vara områdets självklara adress, kartnålen
inom strukturen. Här kan man bestämma träff
med besökare eller samlas i större grupper
innan man vandrar ut i Roslagens natur.
Gläntan definieras inte självklart av sina
väggar, istället är det golvet som är avgörande
för dess karaktär. Ytan utformas i karaktären
av ett ”shared space”, en yta där rörelse sker
på de gåendes villkor. Naturstensmurar och
vegetation förstärker identiteten av platsen.

77

8.9 Verandan
Ledord
Utblickar
Materialitet
Öppenhet
Karaktär
Platsen är konsekvensen av nödvändig
svängradie för större fordon som behöver
kunna vända. Denna punkt ligger vackert till
i terrängen med utblickar mot Lommaren.
En utsiktspunkt med sittmöjligheter föreslås
i denna punkt där besökaren även ser
Lommarbacken och strandpromenaden.
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error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos qui ratione
voluptatem sequi nesciunt. Neque

informella mötesplatsen
” Den
med fantastiska utblickar över
Lommaren
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KAPITEL 9.
DAGVATTEN
Kapitlet beskriver dagvattenstrategier för Lommarstranden

i

KAPITEL SKA UTVECKLAS EFTER
DAGVATTENUTREDNING
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’Hållbarhetsprogram Lommarstranden’,
se sida och avsnitt;
Projektmål 1.2: Lommarstranden byggs i
enlighet med de lokala förutsättningarna, s.11
Projektmål 16.1: Dagvatten ska hanteras utan
risk för skador på byggnader och infrastruktur
samt utan att förorena Lommaren, s.68
Material tillkommer. Inväntar
dagvattenutredning.
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KAPITEL 10.
BELYSNING
Kapitlet beskriver området under dygnets mörka timmar

i

KAPITEL SKA UTVECKLAS
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10.1 Riktlinjer
Belysningen inom området ska skapa
trygga, varma och välkomnande miljöer
under dygnets mörka timmar. För att få
ett sammanhållet uttryck har ett antal
armaturer valts ut som kan skapa en god
grundbelysning. Belysning ska placeras där
den gör nytta, det ska också vara möjligt att
se stjärnhimlen.
Norrtälje kommun ansvarar för belysning
på allmän plats. Denna består primärt av
stolparmaturer men även pollare och möjlig
effektbelysning vid utvalda publika platser
På kvartersmark är belysningen lägre,
exempelvis vid entréer, förråd och på gårdar.
Pollare eller väggfast belysning gäller här och
väljs av respektive projekt. Principen är att
belysningen är låg och generella ljusnivåerna

Följande riktlinjer hämtade ur kommunens
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framtagna belysningsprogram ska följas och
gäller både allmän plats och kvartersmark
(Belysningsprogram för Norrtälje innerstad- del
1- övergripande riktlinjer, 2013)

- I stadsrum ska man vara ytterst försiktig
med användningen av färgat ljus
- Ljusreflexers påverkan på omgivande miljö
är viktigt att beakta i gestaltningen

- Inget ljus får blända
- Det är viktigt att styrkan på ljuset är
anpassad till och harmoniserar med
omgivningens ljusnivå
- Ljuset ska fördelas över platsen så att
ljus och mörker/skugga harmoniserar och
området upplevs överblickbart.
- All belysning ska återge de naturliga färgerna
i stadsrummet
- Varmvit färgtemeratur i balans med
omgivningen skapar en naturlig känsla på
platsen. Använd 3000 kelvin som generell
utgångspunkt.

Material tillkommer. Under utredning.

KAPITEL 11.
KONST & LEK
Kapitlet beskriver tankarna och riktlinjerna för konst och lek inom Lommarstranden
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N

Lommarstrandens natur i kombination med lekutustning kan skapa unika lekmöjligheter.

11.1 Lek i Lommarstranden
Lommarstranden planeras för att bli en
stadsdel för barn, ett av projektets ledord
handlar därför om barn. Tillgången till goda
lekmiljöer är en mycket viktig förutsättning för
barns utveckling. Leken är barnens viktigaste
sätt att ta till sig och repetera upplevelser,
prova, testa och på så sätt förankra kunskap
i sig själva. Barn i olika åldrar behöver olika
form av stimulans och de rör sig olika långt
från föräldrarna och hemmet.
Landskapet i sig erbjuder fantastiska
möjligheter till spontan lek. Träd, stenar,
hällar och buskar bildar en rik miljö som
inspirerar. En av områdets största kvaliteter är
möjligheten att åstadkomma lekfulla miljöer i
naturmark helt befriande från biltrafik. Väster
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om Etapp I planeras ett omfattande parkstråk
som alla grannskap har en relation till via
mindre gångvägar och stigar. Campusbacken
erbjuder generösa öppna ytor för sport och
diverse aktiviteter. Utöver den spontana leken
behöver området även mer organiserad lek.
Lekplatser är inte bara viktiga för barnens
fysiska och sociala utveckling, de blir ofta
stadsdelars sociala knutpunkter, både för barn
och vuxna. Lekplatser föreslås i skogsbrynet
mellan bebyggelse (Brynet) och de öppna
ytorna i Campusbacken, området är här
helt bilfritt. På Lommarhöjden kan även
lekutrustning grupperas ihop med exempelvis
utegymsutrustning.

0

Ytor för lekplatser
Yta för lek/träning

Grannskap med bostadsnära lek

50

100m

Principiella lägen för organiserad
lek. Spontan naturlek kan ske i
bevarade naturområden.

är barnens viktigaste
” Leken
sätt att ta till sig och repetera
upplevelser.

All lekutrustning placeras varsamt för att undvika ingrepp på befintlig natur.
Lekplatsens utformning tar stor hänsyn till den
kuperade terrängen. All utrustning placeras
varsamt för att undvika ingrepp på befintlig
natur och kan med fördel byggas på plats.
Lek- och idrottsutrustning utförs i naturnära
material, framförallt trä. Lekutrustningen som
är låg behöver inte stötdämpande underlag
i någon större utsträckning, medan högre
lekredskap kan ges ett mjukt underlag av
tex. barkflis. Utrustning som passar här
är exempelvis balansredskap, skulpturer,
sandlek, utsiktstorn, grillplats, bänkar och
motionsredskap.

En av områdets största kvaliteter är möjligheten att åstadkomma lekfulla miljöer i naturmark
helt befriande från biltrafik.

Inom utbyggnadsområdet är det svårt att
hitta plana ytor, den kuperade terrängen gör
sig påmind överallt. En större plan yta för
lek och mer utrymmeskrävande aktiviteter
som bollspel kan anordnas på taket av
områdets gemensamma parkeringshus
”Noden”, antingen som en samfällighet/
gemensamhetsanläggning eller som en

del av allmän plats. Det publika taket blir
vidare Norrtäljes mest unika lekyta och
förhoppningarna är att ungdomar och yngre
vuxna i Lommarstranden här kan mötas under
informella former och umgås.
Även om lek för barn och ungdomar främst
anordnas på allmän plats där varierade
platser och generösa ytor kan ordnas ska
kvartersmarken bidra till barns behov av lek.
Kvartersmarken kommer att ha karaktären
av naturtomter och begränsade utrymmen
för plana ytor. Den lek som anordnas inom
respektive grannskap skall vara av mindre
omfattning och fint inordnas i terrängen och
inte störa naturupplevelsen allt för mycket.
Varje grannskap ska ha ambitionen att
integrera lekobjekt eller lekfulla inslag.
Detta kan vara i form av lekfull skulptur,
lekutrustning, arkitektoniska detaljer i barns
ögonhöjd och så vidare.
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”
”Love in the Afternoon”, 1996 samt ”Double Dribble”, 2010. Båda verken återfinns i Wanås.

Landskap- litet intrång i
terrängen. Rum kan tillskapas
”Primary Structure”, 2011, Wanås.

11.2 Konst

”Iceland Project”, 1992 samt belysningskonstförslag i Kristianstad där den lokala
topografin förstärkts.
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Den konstnärliga gestaltningen i det
offentliga rummet kommer att bidra till
att stärka identiteten och karaktären i
Lommarstranden. Den kan vidare bidra till
att öka orienterbarheten och fungera som
lekredskap. Gestaltningen kan fånga upp
Norrtäljes historia, lyfta fram områdets natur
och ge signum till platsen. Konst kan placeras
som ett eget objekt i området, inkorporeras
i fasader, tex Sociala Noden, eller som
belysningskonst vid en av områdets offentliga
platser. Förutom konst på offentliga platser
bör även konst inom kvartersmark främjas.

Exakt placering av konstnärlig gestaltning
bör studeras vidare men att kunna lyfta fram
Lommarstrandens natur och landskap hade
kunnat förstärka områdets identitet. Detta kan
innebära konstnärlig utsmyckning vid högsta
punkten, förstärka Lommarbackens branta
lutning med tex belysningskonst eller skapa
en målpunkt i Campusbacken. Områdets
sprängda/utfyllda kanter kan vidare utgöra
canvasen för konstnärlig utsmyckning.

KAPITEL 12.
AVFALLSHANTERING

’Hållbarhetsprogram Lommarstranden’,
se sida och avsnitt;
Projektmål 14.1: Cirkulära resursflöden gynnas
i Lommarstranden, s.62

i

KAPITEL SKA UTVECKLAS
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KAPITEL 13.
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www.annikazetterman.com/
Tr%C3%A4dg%C3%A5rdsblogg.html
Bild 11: Blåbärsris- http://helenalyth.se/
category/hogtider-sasonger/host/
Publika platser
Bild 1: Strandskogen Täby- https://www.
arkitekt.se/nominerade-till-sienapriset-2017/
strandskogen_webb/

Bild 7: skog- http://www.tokkoro.
com/3076816-conifer_daylight_environment_
evergreen_forest_grass_green_landscape_
light_moss_mountain_nature_outdoors_
plants_scenic_sun_sunlight_trees_woods.html
Bild 8: Spång- https://futurelandscapes.
ca/live-from-berlin/2012/9/22/natur-parkschneberger-sdgelnde
Bild 9: Spångpromenad träd- http://www.
adamspinnacletours.com.au/cn/gallery/
valley-of-the-giants/
Bild 10: Naturlekplats- http://www.unnaryd.
com/naturlekplats.html
Bild 11: Pulkaåkning- https://www.hogbobruk.
se/aktiviteter/pulkabacke.html
Bild 12: Dagvattendamm- https://alvarsamt.
wordpress.com/2014/07/

Dagvatten
xxxxxx
xxxxx
Belysning
xxxxxx
xxxxx
Konst & lek
Bild 1: Naturlek- https://lappset.se/kategori/
lekutrustning/naturlek?p=2
Bild 2: Ruschkana- https://lekplatsmalmo.
wordpress.com/tag/ronneholmsparken/
Bild 3: Balanslek- https://lappset.se/p/trollensbalansbom_175530
Bild 4: Hopplek skog- https://
yasminshamsudin.com/author/mimi/
Bild 5: ”Love in the Afternoon”- http://
livetochkonsten.se/2017/07/08/gungandel-4/
Bild 6: ”Double Dribble”- https://visitskane.
com/node/216
Bild 7: ”Primary Structure”- http://www.
jacobdahlgren.com/?p=6280
Bild 8: ”Iceland Project”- https://www.pinterest.
se/pin/91549804898340037/
Bild 9: Belysning Kristianstad- Sydväst
arkitektur och landskap
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Suterrängvåning**

4
5

4
5

5

5

5
5

6

5

Full våning*

Byggnad 3. (total dimension: 12 x 22 m)
del A (12 x 11 m)
del B (12 x 11 m)

Byggnad 4. (total dimension: 12 x 22 m)
del A (12 x 11 m)
del B (12 x 11 m)

Byggnad 5. (total dimension: 12 x 16 m)

Byggnad 6. (total dimension: 12 x 22 m)

Byggnad 7. (total dimension: 12 x 22 m)
del A (12 x 11 m)
del B (12 x 11 m)

Byggnad 8. (total dimension: 12 x 16 m)

Byggnad 9. (total dimension: 12 x 22 m)

3

3

3

3

3

Full våning*

Byggnad 14. (total dimension: 12 x 16 m)

Byggnad 15. (total dimension: 12 x 16 m)

Byggnad 16. (total dimension: 12 x 16 m)

Byggnad 17. (total dimension: 12 x 16 m)

Byggnad 18. (total dimension: 12 x 16 m)

Full våning*
2

Suterrängvåning**

6

Byggnad 25. (total dimension: 12 x 26 m)

Byggnad 26-62. (total dimension per enhet: 10 x 6 m)
Antal 36 st enheter

0

5
5

Byggnad 24. (total dimension: 12 x 34 m)
del A (12 x 17 m)
del B (12 x 17 m)

0

0
1

0

6

Byggnad 23. (total dimension: 12 x 36 m)

Suterrängvåning**

Full våning*

1
1

1
1

1
0

4
4

4
5

5
5

del A (12 x 27 m)
del B (12 x 23 m)

del A (12 x 27 m)
del B (12 x 23 m)

1

0

0

0

0

0

0

Byggnad 22. (total dimension: 12 x 26 m)
del A (12 x 14 m)
del B (12 x 14 m)

Byggnad 21.

Byggnad 20.

4

Suterrängvåning**

3

Byggnad 13. (total dimension: 12 x 16 m)

Byggnad 19. (total dimension: 12 x 27 m )

0

3

Byggnad 12. (total dimension: 12 x 16 m)

0

3

Byggnad 11. (total dimension: 12 x 16 m)

0

3

Byggnad 10. (total dimension: 12 x 16 m)

0

0
1

1

1

0
1

0
1

1
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Byggnad 2. (total dimension: 12 x 16 m)

1
1

3
4

Suterrängvåning**

Byggnad 1. (total dimension: 12 x 22 m)
del A (12 x 11 m)
del B (12 x 11 m)

Full våning*

VÅNINGSANTAL

2

Våning totalt

6

5
6

6

6
6

Våning totalt

5
5

5
5

5

Våning totalt

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Våning totalt

5

6

5
6

6

6

4
6

4
6

6

4
5

Våning totalt

60

BYA

312

204
204

432

168
168

BYA

324
276

324
276

324

BYA

192

192

192

192

192

192

192

192

192

BYA

264

192

132
132

264

192

132
132

132
132

192

132
132

BYA (m2)

m2

m2

337,392

Parkeringsbehov (9 platser per 1000 BTA)

4320

8724

st

m2

m2

m2

2
7620 m

5184

11640

37488

Total BTA för hela typologigruppen

Total BTA för hela typologigruppen

Total BTA för hela typologigruppen

Total BTA för hela typologigruppen

Total BTA för hela typologigruppen

Total BTA Lommarstranden etapp 1

120

BTA

1872

2244
1020
1224

2592

2016
1008
1008

BTA

3000
1620
1380

3000
1620
1380

1620

BTA

576

576

576

576

576

576

576

576

576

BTA

1320

1152

1452
660
792

1584

1152

1320
528
792

1320
528
792

1152

1188
528
660

BTA (m2)

**Suterrängvåning, är ett våningsplan vars golvyta delvis befinner sig under omgivande markyta. Till skillnad från källare ligger alltså suterrängsvåningens golv högre än
markytan längs åtminstone en av dess ytterväggar. Markerat i blått i principdiagram. Observera att uträkningarna här nedan anger suterrängvåningarna med full BYA. Detta är
ev. inte möjligt i vissa situationer, här kan BYA komma att minskas beroende på terrängen. Suterrängvåningens relation till landskapet är kvartersspecifikt. På vissa platser kan
viss modellering av marken/terrängen tillskapa våningsplan i suterräng med nästintill fullstor BYA.

* Full våning. Innebär ett intakt våningsplan utan större inverkan av terräng. Markerati rosa i principdiagram. Observera att ett antal våningsplan forfarande delvis kan ligga
något lägre än föreslagen höjd för vägdragningen.

Översiktlig BTA-uträkning Lommarstranden etapp I 2018-04-10

