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BAKGRUND

E18

Trafikplats 
Brunna 

Golfstar
Kungsängen

Brunna
industriområde

Kungsängen
Stockholm

Bro

Lejondals 
naturreservat

Örnässjön

Kartan visar:
 Detaljplan 1 för del av Tång (Golfanläggning). 
Lila linje=redovisar ungefärligt delområde av golfbanan 
“Golfstar Kungsängen” som omfattas av en ny 
detaljplan för logistikverksamhet.

ICA Fastigheter äger sedan tidigare Örnäs 1:22 i Brunna industriområde. I dagsläget 
har ICA Fastigheter även förvärvat Tång 2:5, som ligger i direkt anslutning till Örnäs 
1:22 och som idag utgörs av golfklubben Golfstar Kungsängen.  Se flygfoto till höger.
Markanvändningen består till stor del av mark som används för golbanans ändamål 
med öppen gräs och ängsmark, skogsområden samt mark för klubbhus och 
parkeringar. Golbanans område används också för annan rekreation än golfspel tex 
för skidåkning vintertid. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av 
logistikverksamhet inom en del av Tång 2:5 (se lila område markerat i karta till höger 
som visar “Detaljplan 1 för del av Tång (Golfanläggning)” och därmed vidareutveckla det 
befintliga verksamhetsområdet i Brunna. Den planerade logistikverksamheten kommer 
att innehålla en större logistikbyggnad med tillhörande höglagring, angöring- och lastytor, 
trafikstyrning och parkering. Planområdet inrymmer även byggrätter för kompletterande 
mindre verksamheter så som möjlig rastplats för lastbilschaufför mm. Planområdet är 
också dimensionerat efter framtida expansionsmöjligheter. Gestaltningsprogrammet 
har tagits fram till detaljplanen för Tång 2:5. Gällande plan för området är framtagen för 
ändamålet golfverksamhet “Detaljplan 1 för del av Tång (Golfanläggning)”. Planen antogs 
av kommunfullmäktige 1989-10-30 och vann laga kraft 1989-11-23. 

Syfte

Enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2020:5) om detaljplan får planbestämmelser inte 
formuleras så att de innehåller hänvisningar till planbeskrivningen, andra handlingar 
eller författningar. Författningen trädde i kraft den 1 oktober 2020 och ska tillämpas 
på detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021. Principen är inte ny utan 
följer utvecklad praxis om tydlighetskrav enligt 4 kap. 32 § andra stycket PBL (det 
ska vara tydligt vilka juridiskt bindande regler som detaljplanen slår fast och det är 
olämpligt att hänvisa till dokument som inte har samma juridiska  Principen tillämpas 
därför i aktuellt planprojekt och innebär att det inte finns någon hänvisning till aktuellt 
gestaltningsprogram i bestämmelserna på plankartan. 

Gestaltningsprogrammet bedöms ändock fylla en viktig funktion genom att visa 
ambitionsnivå och viktiga kvalitéer som inte riktigt går att beskriva i en planbestämmelse. 
Syftet med gestaltningsprogrammet är att illustrera och tydliggöra planens och 
fastighetsägarens intentioner samt att vara underlag och stöd för kommande 
projektering och bygglovsprövning. Gestaltningsprogrammet ska vara vägledande 
för gestaltningen och beskriver och konkretiserar principerna för stadsrummens och 
bebyggelsens utformning. Riktlinjer läggs fast för gaturum och naturmark, användning 
av material, färger, vegetation, belysning och andra element som ger området och 
bebyggelsen önskad karaktär. 

Om gestaltningsprogrammet

Illustrationerna i programmet visar idéer för hur tänkta byggnadsvolymer och 
landskapsgestaltning kan utformas med en tillämpning av principerna men är inte 
slutgiltiga förslag för området. Referensbilderna visar inspirerande utformnings- 
och gestaltningsexempel som rekommendationer för en önskad karaktär. 
Gestaltningsprogrammet läses tillsammans med plankarta och tillhörande dokument.
Föreesatserna i programmet ska stå sig genom den tiden området blir färdigbyggt och 
vara en guide för både ägare och förvaltare.

Grönmarkerat område=Detaljplan1 
för del av Tång (Golfanläggning)

Blåmarkerat område=Örnäs 1:22

Tång 2:7

Karta till vänster:
Kartutdrag Naturvärden 1 från Upplands Bro 
kommun, Fördjupad Översiktsplan för landsbygden. 
Planeringsförutsättningar, 2017-06-14
Röd markering = Tång 2:5
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Området är del av ett sprickdalslandskap med skogklädda höjder och öppna smala 
dalgångar. Topografin har en tydlig nordsydlig riktning som styr siktlinjer och utblickar. 
Planområdet är starkt kuperat och markhöjderna varierar från +23 i södra delen till +52 m 
i nordöstra delen. Nuvarande markanvändning är rekreation och friluftsliv men området 
är inte enkelt tillgängligt för allmänheten eftersom det nyttjas som golfbana. Delar av 
golfbanan ska nu omvandlas för att användas av ICA till lager och logistikverksamhet. 

Fastigheten gränsar i väster till naturreservatet Lejondal där det naturliga skogsbrynet 
längs naturreservatet utgör en tydlig kontrast till golfbanans tuktade landskap. I söder 
mot E18 ansluter planområdet till de senaste utvecklade delen av verksamhetsområdet 
Brunna där Ica uppför en stor lagerbyggnad och kontorslokaler. I östra delen av området 
gränsar området i norr mot golfbanans öppna gräsbevuxna träningsytor. 

OMRÅDETS KARAKTÄR GOLFBANANS LANDSKAP BRUNNA LOGISTIKOMRÅDE

1. Vy mot öster, damm 4 i 
naturvärdesinventeringen.

Landskapet som golfbanan skapat har en vacker böljande karaktär med många mindre 
landskapsrum och flera öppna platser med utsikt. Slänterna mot dalgångarna är branta 
och bidrar till rumsligheten i landskapet. Delar inom planområdet som inte utgörs av 
green, fairway eller ruff, består av tallskog med lång skoglig kontinuitet. 

När golfbanan anlades sparades naturmarkspartier med stora träd ut och öppna gräsytor 
för golfbanan anlades vid sidan om dessa skogspartier och anpassades till terrängen. 
Traditionell skogsskötsel med avverkning har inte varit aktuell inom golfbanans område 
och därför finns skogsmark och dungar med 100-120-åriga gamla träd framförallt tallar 
bevarade inom området. Gallring för att skapa genomsikt har utförts och karaktären hos 
skogsdungarna är ofta pelarsal med trädstammar. Trädens ålder gynnar fladdermusen 
och flera fladdermusarter lever här. 

Flera dammar har anlagts som hinder i golfbanan i lågpunkter i landskapet och bidrar 
också med funktioner som att rena och fördröja dagvatten. Många av dessa dammar har 
en naturlig utformning med varierad växtlighet som gynnar djurlivet. Den av EU skyddade 
Stor vattensalamander lever i och kring flera av dammarna. 

Bebyggelsen utgörs av stora byggnader upp till 400m långa med flacka tak. Gällande 
detaljplan i området medger total byggnadshöjd 18 till 22m med högsta byggnadshöjd 
närmast E18. Byggnaderna har publika entréer men i övrigt ofta enkla fasader ut mot 
gatan och lastportar och aktiva arbetsområden på baksidan. Byggnaderna är placerade 
nära gatan med liten förgårdsmark och fasaderna upplevs på nära håll. Flera av de senast 
tillkomna byggnaderna har delar av fasaden i avvikande kulör eller bearbetning med 
tex glasade partier för att skapa en illusion av olika sammanlänkade byggnadskroppar. 
Gatunätet är anpassat för att man ska kunna gå och cykla på ett trafiksäkert sätt inom 
området. Flera gator ger ett omhändertaget intryck med trädplanteringar längs gatan 
men grönytorna inom kvartersmarken är få.

2. Vy mot väster, ICAs lager vid 
Mätarvägen, under uppförande 2020.

3. Vy mot norr längs naturreservatet.

4. Vy mot nordost, damm1 i 
naturvärdesinventeringen, damm med 
större vattensalamnder.

5. Vy mot öster, damm 7 i 
naturvärdesinventeringen, damm med 
större vattensalamnder.

6. Vy mot söder, objekt 6 i 
naturvärdesinventeringen, skogsdungar 
med tallar.

7. Vy mot sydöst, 
Mätarvägen.

9. Fasad illustration ICAs lager 
vid Mätarvägen. 

8. Vy mot väster, Mätarvägen.
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LANDSKAPSSEKTIONER

Naturreservat Lejondal Fd fairway Lastgård Höglager Lager Lastgård
Bergskärning

Natur/golfbana

+50
+40

+50

+70
+60 +56

+52

KörvägHöglager

Dagvatten

Natur/
plantering

+50
+40

+31,5

+70
+60

+56

+30
+40 +40

+29
+36

+25

P-garage, 
parkering på 

mark

Trafikstyrning

Dagvatten

Verksamhet 
typ rastplats

Gabionmur/
stödmur betong

HöglagerLager LastgårdNatur/golfbana

+40

+70
+60

+30

+60
+49

+40

Körväg Lager

Teckenförklaring

Sektion C-C’

Sektion B-B’

Sektion A-A’
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Den utmanande uppgiften är att passa in områdets ytkrävande verksamheter i ett 
småskaligt och starkt kuperat landskap samtidigt som verksamheternas krav på 
funktioner i området tillgodoses. Inom planområdet varierar marknivåerna från +23 till 
+52m. Logistikverksamhetens krav på stora plana ytor för lastning och lossning gör att 
inpassning i landskapet handlar om hitta riktningar och höjdlägen på stora ”flak”. Den 
största planerade lagerbyggnaden inklusive körytor och diken kräver en plan yta på ca 
240 x 530 m. 

För att få en så bra landskapsanpassning som möjligt har ytan inplacerats i nordsydlig 
riktning vilken nära följer landskapets övergripande riktning i området. I denna del 
av planområdet bildar landskapet något av en platå i en långsmal dalgång där den 
befintliga markens nivåer på en större yta håller sig kring ca +39m och ca +40m 
med branta slänter upp mot skogsmark runt omkring. Den plana yta som behövs för 
verksamheten är bredare än dalgången och den kommer att skära in i ett höglänt 
skogsparti på östra sidan där skärningen blir upp till 12 m men på så sätt tillskapas en 
bra anpassning till marknivåerna på västra sidan i dalgången mot naturreservatet. Krav 
på lutningsförhållanden på trafikytorna och strävan mot bra masshantering innebär att 
marken fylls upp i sydöstra delen  delen av området från lägsta höjden på ca +25 upp till 
+40 på lastområdet. 

Inplaceringen av Icas stora lagerbyggnad  har medvetet förskjutits till öster i dalgången 
för att hålla ett respektavstånd till naturreservatet, bevara den vackra naturen närmast 
brynet och utnyttja den solbelysta slänten för ett sammanhängande naturstråk. På 
så sätt möjliggörs också ett sammanhängande grönområde med plats för områdets 
dagvattenhantering där vatten fördröjs och renas i dammar som samtidigt gynnar växt- 
och djurlivet i området. 

Lagerbyggnaden i sig själv med en höjd på ca 17 meter gör ett avtryck på ca 140 x 
500 m. Byggnaden innefattar också en höglagring på 30 meter. Kontorslokaler inryms 
på entresolplan över in- och utlastning. I anslutning till lagerbyggnaden planeras ett 
parkeringshus i två plan som rymmer personalparkeringar. 
Gatan ansluter i öster mot Garpebodavägen på+ 25 och stiger 5 meter på sträckan 
fram till vändplanen. En platsbildning markerar den publika entréen till kontoret och till 
parkeringsgaraget. Via en hiss kopplas garage och kontorslokaler i lagerbyggnaden 
samman via en gångpassage över lastgården. 

Längs södra fastighetsgränsen planeras en ny infartsgata. Gatans sidoområden och 
utformning av nivåupptagande murar och slänter blir det som marknadsför området för 
besökare. Infartsgatan får en tydlig genomgående utformning av trädplanteringar och 
gabionmurar som tar upp höjdskillnader eller tydligt avgränsar verksamhetsområdena 
från de allmänna ytorna. I slutet av infartsgatan tar muren upp höjdskillnaden mellan 
lastytorna och den 10 meter lägre liggande gatan. Infartsgatan får ett tydligt avslut med 
den 9m höga muren i fonden som samtidigt ramar in entréetorget. Plantering av grönska 
på och invid muren ger ett mjukt välkomnande intryck.

Icas lagerbyggnad kommer att främst att dominera synintrycket i dalgången öster om 
byggnaden.
Det småbrutna landskapet medför att siktlinjerna i nordsydlig riktning bryts. 
Kringliggande planerade körytor medför en skärning in i höjdryggen öster om byggnaden 
med som mest 12m bergskärning eller slänt som kan bli synlig på långt håll. Om berget 
har en kvalitet som medger en brant skärningsslänt är det att föredra för att minimera 
intrånget i naturmarken.

Mellan det aktuella planområdet och E18 finns ett drygt 100 m brett område som 
planeras för lager, logistik, handel och kontor. Enligt detaljplanen för området Örnäs 
1:9 mfl (se kartbild) ska ett triangelformat naturmarksparti bevaras i den västra delen 
närmast E18 som delvis kommer att skärma av sikten mot den planerade bebyggelsen 
i Tång 2:5 från E18. Ett ca 25 m brett vägområde närmast E18 ger förutsättningar för en 
vegetationsridå som skärmar av mot verksamhetsområdet. Vegetationsridån kan dock 
försvinna om vägområdet i framtiden behövs för utökad väganläggning. 

Den nya bebyggelsen får enligt planen uppföras 22m hög i förhållande till omgivande 
mark. Byggnader med taknivå på +40 - +50m kan uppföras enligt detaljplanen. Det 
innebär att Icas planerade lager och logistikbyggnader på Tång 2:5 delvis kommer 
att skymmas av byggnader och vegetationsridåer längs E18. Östra delen av området 
är exponerat från golfbanans öppna gräsbevuxna träningsytor och golfklubbens 
föreningslokaler och restaurang.

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR & 
GESTALTNINGSIDÉ

SIKTLINJER & SYNBARHET

Plankarta Örnäs 1:9

MÅL & ÖVERGRIPANDE 
GESTALTNINGSPRINCIPER

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter

Grönstruktur

Infartsgata

Körriktningar

Gatustruktur Synbarhet/anpassning i landskapet

Diken (bäcken!) för fördröjning

BusshållplatsHPL

Lokal gata

P-garage, 
parkering på mark

PromenadstigHPL

Grön uteplats

Gabionmurar/betongmur med tryck

Gatubelysning väl avskärmad

Vägbelysning med låg belysning för GC samma stolpe

Belysning

Arbetsbelysning vid portar, väl avskärmad 

Skydd mot ljusspill fordonsbelysning

Entrébelysning för trygghet, väl avskärmad

•  Inplacering av den stora byggnadsvolymen inklusive tillhörande körytor 
ska anpassas till sprickdalslandskapets topografi och nordsydliga riktning 
samtidigt som en framtida utbyggnad av området ska kunna utföras som en 
naturlig fortsättning på strukturen.

•  Byggnader och dess kringytor ska präglas av en genomtänkt arkitektur 
och gestaltas på sådant sätt att anläggningen som helhet kan accepteras i 
landskapet när den betraktas utifrån.

•  Publika delar av området ska utmärkas av omsorg om miljön och såväl 
byggnader som mark ska utformas med tanke på att skapa en mänsklig skala 
och en trevlig och behaglig arbetsmiljö.

•  Onödiga transporter av berg- och jordmassor ut och in i området under 
byggtiden ska minimeras genom medveten landskapsgestaltning och 
utnyttjande av material från platsen tex krossat berg.

•  Markutnyttjandet ska optimeras med genomarbetad gestaltning så att 
sammanhängande områden med natur kan bevaras alternativt planteras efter 
naturlika principer.

•  Risken att stora tak och hårdgjorda ytor medverkar till sämre lokalklimat i 
området sk hotspot ska minimeras.

•  Delar av verksamhetsområdet ska göras attraktivt för det rörliga friluftslivet. 
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Källa: Naturvärdesklassade objekt enligt Naturvärdesinventering av 
Naturföretaget 2020-06-11

TRAFIK & KOMMUNIKATIONER

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter

Grönstruktur

Infartsgata

Körriktningar

Gatustruktur Synbarhet/anpassning i landskapet

Diken (bäcken!) för fördröjning

BusshållplatsHPL

Lokal gata

P-garage, 
parkering på mark

PromenadstigHPL

Grön uteplats

Gabionmurar/betongmur med tryck

Gatubelysning väl avskärmad

Vägbelysning med låg belysning för GC samma stolpe

Belysning

Arbetsbelysning vid portar, väl avskärmad 

Skydd mot ljusspill fordonsbelysning

Entrébelysning för trygghet, väl avskärmad

Garpebodavägen och Tångvägen leder in till logistikområdet, via Trafikplats 
Brunna vid E18. Längs södra gränsen av planområdet planeras för en 
trädkantad infartsgata med separerad gång- och cykelväg. Infartsgatan 
leder fram till ett entrétorg där det också föreslås en busshållplats för 
kollektivtrafik. Från infartsgatan kopplas en lokalgata som leder vidare in till 
verksamheter i området. Körgatan inom området har anpassats i höjd och 
plan för att minimera intrång i befintliga skogspartier som pekats ut i den 
naturvärdesinventering som gjorts för området.

Flygperspektiv, 
skiss av området 
från sydväst
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Skyddsplantering

Slänt max 1:2

Gång- 
cykelväg

Dike med 
skelettjord

Slänt max 1:2

3 körfältSvackdike 
med 

skelettjord

Slänt 
max 1:2

3,5m 2,5m 10,1m 2m 10,1m 

Slänt 
max 1:2

3 körfält

inkl.
stödremsa

inkl.
stödremsa

inkl.
stödremsa

GATUSTRUKTUR ALLMÄN PLATSMARK KVARTERSMARK
Områdets infartsgata ska utformas för att tillgodose bra framkomlighet för 
varutransporter och gång- och cykeltrafik leds därför på separat gång- och cykelbana 
avskild med en 3m trädplanterad grönremsa. Infartsgatan dimensionerats för tre 
körfält så att ett tungt fordon ska kunna få stopp utan att framkomligheten påverkas. 
Belysningen placeras i skiljeremsan mellan träden.

Liksom infartsgatan ska lokalgator dimensioneras för bra framkomlighet. Ca 10m belagd 
yta krävs för tre körfält som säkerställer att trafiken kan fortlöpa vid ett eventuellt stopp.En vändplan dimensionerad för vändning med buss placeras vid entrén till byggnaden. 

Platsen utformas som ett entrétorg med tydlig avslutning på infartsgatan. Den fortsatta 
gatan mot ”huben” ges en enklare smalare sektion med enklare utformning. Huben har 
sin entre från gatan parallell med E18.
 
Korsningar där tunga varutransporter ska komma fram studeras speciellt i utformning 
så att radier är tillräckliga. Extra omsorg ska läggas vid val av ytskikt så att korsningen 
får ett omhändertaget utseende trots stora hårdgjorda ytor. Mjukt formad terräng, murar 
och växtlighet kan användas för att skapa rumslighet till korsningspunkterna. Goda 
siktförhållande ska säkerställas.
 
Den genomgående gång- och cykelbanan placeras på infartsgatans södra sida för att 
minimera korsningspunkter med lokalgator för lastbilstrafiken. 

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter

Grönstruktur

Infartsgata

Körriktningar

Gatustruktur Synbarhet/anpassning i landskapet

Diken (bäcken!) för fördröjning

BusshållplatsHPL

Lokal gata

P-garage, 
parkering på mark

PromenadstigHPL

Grön uteplats

Gabionmurar/betongmur med tryck

Gatubelysning väl avskärmad

Vägbelysning med låg belysning för GC samma stolpe

Belysning

Arbetsbelysning vid portar, väl avskärmad 

Skydd mot ljusspill fordonsbelysning

Entrébelysning för trygghet, väl avskärmad

HPL
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Hela området ska ha en genomtänkt belysningsstrategi och inte variera mellan olika 
delområden. Belysningen ska främst användas för att skapa trygghet för de som går 
eller cyklar. Bra belysning är också nödvändig för de som arbetar utomhus under dygnets 
mörka timmar. Ljusa beläggningar, asfalt med ljus massa och ljus sten i ballasten bör 
användas liksom vägvisning med reflekterande skyltar, reflekterande markeringsmassa 
i asfalten kombinerat med fordonens egna strålkastare för att minska behovet av 
belysning. 
   För körvägar som endast är avsedda för lastbilar kan låga ca 90 cm höga sk 
positionsljus användas för att vägleda fordonen inom området. Rörelse- eller tidsstyrd 
belysning bör övervägas på tex parkeringsytor. Armaturer ska vara helavskärmade 
och ska riktas så att ljuset inte hamnar i naturen. Upplysning av naturmarkspartier har 
negativa konsekvenser för växt- och djurliv och får inte förekomma. Om armaturer måste 
placeras i naturnära lägen bör de vara låga med väl avbländade armaturer utan synlig 
ljuskälla. 

Skyddsplanteringar eller plank bör användas för att ytterligare skärma av belysta 
lastområden men även ljuset från fordonens strålkastare. Belysning används också 
för att skapa orienterbarhet. Längs infartsgatan ska gaturummet kännetecknas av en 
omsorgsfull utformning. Armaturer för belysning av gata och gång- och cykelväg ska vara 
väl avbländade och placeras på samma stolpe, mellan träden, i skiljeremsan. 

Höjden på stolparna bör inte vara för höga, 7m för gata och 5m för gång- och cykelvägen 
är lämplig höjd för att inte gaturummet ska upplevas för storskaligt. Armaturer och 
avståndet mellan stolparna anpassas efter höjden på stolparna. Armaturerna bör vara 
bestyckade med LED ljus för låg energiförbrukning och god färgåtergivning. 

Byggnadernas publika entréer bör få en omsorgsfull belysning. Låga belysningspollare 
och belysning av vegetation vid entréer, murar och skärmtak kan nyttjas för att ta ner 
skalan och skapa en inbjudande entrésituation. Byggnadernas fasader bör inte belysas. 
Byggnadernas publika entréer bör få en omsorgsfull belysning. Låga belysningspollare 
Och belysning av vegetation vid entreer, murar och skärmtak kan nyttjas för att ta ner 
skalan på höga fasader och skapa en inbjudande entrésituation.

BELYSNING AVSKÄRMNING
För att minska störningar av nattligt ljus från belysning och bilars strålkastare 
bör skydd tex genom att vegetation, gärna vintergrön, planteras i slänter runt 
framför allt västra delen av verksamhetsområdet. Barrträd som tex tall eller 
avenbok som behåller löven under vintern bör ingå i artsammansättningen.
Nedanstående karta visar läget för dessa planteringar. Skyddet avser villor och 
gångbana i östra delarna av planområdet samt naturområden västerut mot 
Lejondals naturreservat.

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter

Grönstruktur

Infartsgata

Körriktningar

Gatustruktur Synbarhet/anpassning i landskapet

Diken (bäcken!) för fördröjning

BusshållplatsHPL

Lokal gata

P-garage, 
parkering på mark

PromenadstigHPL

Grön uteplats

Gabionmurar/betongmur med tryck

Gatubelysning väl avskärmad

Vägbelysning med låg belysning för GC samma stolpe

Belysning

Arbetsbelysning vid portar, väl avskärmad 

Skydd mot ljusspill fordonsbelysning

Entrébelysning för trygghet, väl avskärmad

Skyddsplantering för avskärmning av ljus
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Fasad mot söder

Utsnitt mot öster

FASADVYER
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50m

SandwichelementBetongsockel

Träfasad och stomme

Grå metallic lasthus

Gabionmurar Fasadglas

Kontor 
Lasthus

Angörningstorn 
Stödmur

Kontext (kompassen runt)
I norr skär den planerade byggnationen in i naturen och topografin som präglas av 
blandskog som moränmark.
Öster om byggnaden är landskapet öppet och präglas tydligt av golfbanans natur i form 
av öppna gräsytor och skogsdungar i nordost och logistikområdet i söder och sydöst. 
I söder dominerar logistikområdet.
Väster om byggnaden präglas landskapet av den tydliga trädridå som avslutar Lejondals 
naturreservat. Skogskanten övergår via skogsbryn till ett långsträckt ängslandskap med 
enstaka skogsdungar som följer sprickdalsandskapet i nord-sydlig riktning.  

Gestaltningskoncept
Det är ett landskap som präglas av storslagenhet och fria vyer som ramar in platsen. 
Byggnaden, genom sin skala, speglar väl denna storslagenhet genom sin tydliga 
horisontalitet. Intrycket av den långsträckta byggnaden kommer här och var brytas av 
skogsdungar och trädridåer som bildar förgrund och mildrar intrycket av att fasaden. 
Fasaden blir en neutral fond till den växtlighet som återfinns i landskapet. 
De långsträckta fasaderna föreslås få en enhetlig och ljus färgsättning som blir en neutral 
kontrast till naturen och dess färger. Fasaden har repetitiva element i form av lasthus 
placerade i den våningshöga betongsockeln som är byggnadens bas. Lasthusen utförs i 
en kontrasterande ton till huvudfasaden. Kontoret som planeras i byggnadens sydöstra 
hörn föreslås utföras som en träkonstruktion där trä även blir en tydlig del av fasaden 
tillsammans med glas. Entrétorn, gångbro och parkeringshus får även de fasader som 
tydligt präglas av trä. 
Dessa gestaltningsprinciper gäller för alla byggnader inom planområdet och skall bidra till 
en enhetligt hållen gestaltning som underordnar sig naturens egen färgpalett.

Material
Färgpaletten är återhållsam och naturlig för att inte störa omgivningen. 
Huvuddelen av byggnaden uppförs i sandwichelement i en ljus skala som 
går från vitt till ljust grått och där skillander i glans kan utgöra den variation 
som kan komma att efterfrågas. Runt hela byggnaden löper en sockel av 
betong i vilken lasthusen sitter, dessa utförs i silvermetallic alt aluzink. 
De delar av byggnaden där människor befinner sig som kontor, entrétorn, 
gångbro samt garage utförs i trä och glas. Murar som möter bygnaden 
utförs som Gabionmurar och/eller grafisk betong.

FASADKONCEPT

Höglager

Grafisk betong

50m

Parkeringshus 

Gångbro 
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Vy från verksamhetsområde i sydöst
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Vy från norr mot östra delen av området, 
restaurangen golfklubben
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Konceptet bygger på områdets 5 olika karaktärer/biotoper.
Typologier:
 
SKOGEN
BRYNET  
ÄNGEN 
BERGET
VATTNET

Förstärkning av bryn

Skogskanten av naturreservatet Lejondal ansluter till verksamhetsområdets västra 
gräns. Brynet längs skogskanten är ”kort” och genomsiktligt. Intensiv skötsel i form av 
gräsklippning och röjning har hindrat örter, gräs, buskar och träd som annars skulle vuxit 
upp längs skogskanten och i dalgången. Inifrån naturreservatet ges idag utblickar mot det 
böljande landskapet som är golfbanan. För att minska risken för att lagerbyggnaden ska 
påverka naturupplevelsen inifrån naturreservatet kan det naturliga brynet förstärkas. Dels 
genom att med minskad skötsel och medvetna skötselåtgärder låta naturen utvecklas 
men även genom kompletterande plantering av träd och buskträd. Träden bör planteras 
utanför ”ruffen” i ytan som idag är klippta gräsytor så att schaktarbeten i den mer 
naturliga zonen närmast skogskanten med berghällar och torrängsväxter undviks. 

VÄXTGESTALTNING

Trädplantering längs gator och i restytor kan vara av vikt för att föra in grönska i ett 
område som för funktionen kräver stora asfalterade ytor.

Ett grönt sammanhängande stråk skapas för att säkra en möjlig passage för friluftslivet 
genom området och möjlighet för dagvattenhantering och åtgärder för värdefulla 
biotoper med tex salamander och fladdermus. Grönstråket kopplas till naturreservatet 
genom nya stigar mot besöksparkeringen vid Mätarvägen samt befintliga stigar inom 
reservatet. Stråket är tillgängligt till fots via en ca 1-2m bred grusad gångväg som leder 
längs dalgångens västra kant längs nya dammar och kopplas samman med stigarna 
vid de befintliga dammarna norr om området. Dragningen anpassas till stenblock och 
befintliga träd i slänten. 
Centralt i området kan ett stort parti trädbevuxen mark och en del av golfbanans 
gräsbevuxna delar sparas ut. Den ensartade glesa tallskogen kompletteras genom 
plantering av fler tallar och ett mellanskikt av lövträd och buskar.
 
En utgångspunkt är att med rätt gestaltning av park, grönstråk och gator förbättra 
tillgängligheten i området jämfört med dagens situation med golfbana.

GRÖNSTRUKTUR

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter

Grönstruktur

Infartsgata

Körriktningar

Gatustruktur Synbarhet/anpassning i landskapet

Diken (bäcken!) för fördröjning

BusshållplatsHPL

Lokal gata

P-garage, 
parkering på mark

PromenadstigHPL

Grön uteplats

Gabionmurar/betongmur med tryck

Gatubelysning väl avskärmad

Vägbelysning med låg belysning för GC samma stolpe

Belysning

Arbetsbelysning vid portar, väl avskärmad 

Skydd mot ljusspill fordonsbelysning

Entrébelysning för trygghet, väl avskärmad

NIVÅUPPTAGNING
Större nivåskillnader mellan lastgård och infartsgata tas upp av stödmurar. Nivåskillnader 
mot naturmarken tas upp av slänter eller bergskärningar. En förutsättning för 
bergskärning är att berget är av tillräckligt bra kvalitet.
 
Slänter för stora nivåskillnader mot öppen gräsmark görs så flacka som möjligt, 
trädplanteras alternativt kläs in med grusiga massor och besås med naturliga ängsarter 
av örter och gräs. Slänter mot trädbevuxen naturmark ges en lutning på max 1:2. För 
att minimera intrånget mot värdefull naturmark minskas detta genom gradänger med 
stödmurar av gabioner eller betong med mellanliggande planterade platåer.
Överskottsmassor av krossat berg från platsen kan användas som fyllningsmaterial i 
gabionmurarna.

Plantering av brynvegetation i grässluttningen längs Lejondals naturreservat.

Plantering vid dagvattendammar

Örter och gräs för rening etableras i dammens kanter. Makadamytor för uppbyggnad av 
dammens funktion får inte vara synliga utan slänterna ska kläs in med grusigt material 
som sedan besås och planteras alternativt ska makadamytor kläs in med färdiga 
ängsmattor. Växternas viktigaste renande funktion vid en dagvattendamm är att fungera 
som kolkälla och gynna denitrifikationen, effektivast är vassbildande växter. 
Exempel på lämpliga vassbildande växter som kan planteras i dikeskanter, runt dammar 
och i översilningsytor är:  Phragmites australis – bladvass, Typha – kaveldun, Glyceria 
maxima – jättegröe och Phalaris Arundinacea – rörflen. Exempel på andra växter med 
renande funktion som kan användas och planteras som pluggplantor eller i färdiga mattor 
i dagvattendammar är: starr, älgört, gul svärdslilja, säv och fackelblomster. 
Växter som kan planteras i dagvattendammens slänter för att öka mångfald och 
biodiversitet är svalting, blomvass, missne, strandklo, vattenmynta, vattenklöver, 
vattenpilört, sjöranunkel, stor igelknopp och knölsyska. Exempel på lämpliga buskarter för 
att gynna mångfald och fördröjning är: Salix elaeagnos Angustifolia - rosmarinvide, Salix 
acutifolia - spetsbladigt dagg-vide och Salix repens – krypvide.

Dammstråket i västra delen av området. Träbryggor kan anläggas i slänten och nära vattenytan 
för att förhöja upplevelsen.
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Skyddsplanteringar i slänter

Syftet med skyddsplanteringen är att skapa en grönskande ridå för att mjuka upp 
intrycket av byggnader och lastytor. Naturliga arter ska väljas så att planteringarna 
upplevs som en del av det ursprungliga landskapet. Här kan ”skogsbrynet” eller 
”åkerholmen” ge inspiration till artval för buskar och träd som trivs i soliga lägen. 
Vägslänterna kommer på långa sträckor att behöva göras branta upp till lutning 1:2 
för att minimera längden på slänten. Det kan finnas delar av området där marken är 
erosionskänslig. Här kan växter med effektiva rotsystem tillsammans med markduk 
av kokosnät användas för att binda jorden. Skyddsplanteringarna behöver vara minst 
3 meter bred gärna 5 meter för att vara hållbar och ge effekt. Planteringarna kan göras 
med naturlika principer med tätt planterade sk landskapsplantor som stomme men 
planteringen bör även innehålla trädplantering i större växtkvaliteter. Arter som är 
vintergröna tex tall och snabbväxande som sälg och asp bör finnas med i planteringen.

Exempel på arter
Trädskikt:
Rönn, björk, tall, vildapel, fågelbär, asp, oxel.
Buskskikt:
Nyponros, hagtorn, getapel, benved, måbär, kryptall, sälg.
Plantering för utveckling av busk- och fältskikt i bvarad tallskog

Inom området finns naturpartier med gallrad skog som ska bevaras när byggnader, 
lastytor och nya vägar med slänter planeras in. I naturvärdesinventeringen har 
skogspartierna fått värde klass 3 respektive värde klass 4. Det högre värdet grundar sig 
på att tallarna är gamla eftersom områdets användning som golfbana skyddat träden. 
Normal skogsskötsel skulle medfört att de gamla träden hade avverkats. Istället har den 
intensiva skötseln skapat en träddungar med en parklik karaktär med pelarsalar av träd. 
Vegetationen har röjts hårt, bukskikt saknas och fältskiktet består mestadels av gräs. För 
att öka naturvärdet på dessa naturpartier kan planteringar med buskar och örter skapa 
mer variation och fler biotoper som gynnar den biologiska mångfalden. Här är skogen en 
bra förebild för val av växter som ska etablera sig under en skärm av skuggande träd.

Exempel på skuggtåliga svenska arter som kan planteras för att gynna utveckling mot en 
flerskiktad mer varierad skog:
Hassel, måbär, olvon, druvfläder, skogstry.

Utveckling av busk- och fältskikt i bevarad tallskog genom 
plantering.

Träd

Utmaningen i gestaltning av logistikområden är att hantera de storskaliga 
byggnaderna och körytor. Stora sammanhängande, helt plana och hårdgjorda 
ytor är nödvändiga för bra funktion. Vid livsmedelshantering ska helst träd och 
annan vegetation undvikas nära lagerbyggnader. Samtidigt är det svårt att hitta 
något som bättre svarar upp mot det storskaliga logistiklandskapet än just träd. 
Träd som tex tall, björk, asp och ek blir mellan 20-25 meter höga som fullvuxna. 
För dagvattenhanteringen i området kommer träd och deras växtbäddar bidra 
med fördröjning och rening av dagvatten och trädens lövkronor bidrar till att sänka 
temperaturen lokalt i området. Befintliga, bevarade träd och planterade träd kommer 
att spela stor roll för upplevelsen av området. 

Trädplantering

Längs den nya infartsgatan från entré/informationsplats fram till platsbildningen vid 
den publika entren och garaget föreslås att en enkelsidig trädrad för att förstärka 
gatans dignitet i området. Liksom trädraden på Mätarvägen som löper parallellt 
med och söder om den nya infartsgatan är träden placerade i ett svackdike mellan 
gata och gång- och cykelbana. Träden planteras i skelettjord och bidrar därmed 
med både att minska, fördröja och rena dagvatten från körytorna. Allén förstärker 
orienterbarheten och är vägledande fram mot områdets centrum och entréplats.
För att tillmötesgå funktionskraven på avstånd till livsmedelshantering kan slänter 
med skyddsplanteringar i områdets ytterkanter nyttjas för trädplantering. Andra 
ytor som bör planeras för trädplantering är parkeringsytor där dagvatten samtidigt 
behöver renas i tex växtbäddar innan det kan ledas vidare till dagvattendammar. 
Träden kan också ge svalka på parkeringar genom skuggan som trädkronorna ger 
och grönskan i sig sänker temperaturen lokalt i området.
Träd i gaturummet och på parkeringar behöver vara av typen alléträd med förhöjd 
krona som tål att beskäras och har ett växtsätt som på sikt inte kommer i konflikt 
med fordonen på gatan. Träden ska klara den oftast torra växtplatsen med 
skelettjord av stenskärv/makadam men ska också tåla att översvämmas kortare 
perioder. Enbart arter som finns naturligt i området ska väljas. 
De bevarade naturmarkspartierna karaktäriseras av raka stammar med tallskog. 
För infartsgatan föreslås därför tall som alléträd. Tallen har mycket bra egenskaper 
när det gäller fördragsamhet att växa i skelettjordar som tidvis är översvämmade. 
Tallallén skiljer sig tydligt från lövträden längs Mätarvägen och bidrar till 
orienterbarheten i området. Träden placeras med cc-avstånd om ca 10m. Avståndet 
mellan träden bör samordnas med gatubelysningen så att stolparna kan placeras 
mellan var tredje träd.

Tallar som alléträd längs infartsgata samt i svackdiken Ängsväxter på körböra grusytor blir en viktig biotop för flora och fauna.

Vildvin som klätterväxter samt möblering längs rekreationsstråk.

Förstärkta bryn längs skogskanten mot naturreservatet.

Gammal död ved, och stenrösen för övervintrings- och bopltser till salamandrar blir ett dekorativt 

och för området typiskt inslag för den besökande. Dagvattendike för rening och fördröjning.
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Promenadstråk och koppling till naturreservatPromenadstråk och koppling till naturreservat

Exempel på dagvattendamm

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter

Grönstruktur

Infartsgata

Körriktningar

Gatustruktur Synbarhet/anpassning i landskapet

Diken (bäcken!) för fördröjning

BusshållplatsHPL

Lokal gata

P-garage, 
parkering på mark

PromenadstigHPL

Grön uteplats

Gabionmurar/betongmur med tryck

Gatubelysning väl avskärmad

Vägbelysning med låg belysning för GC samma stolpe

Belysning

Arbetsbelysning vid portar, väl avskärmad 

Skydd mot ljusspill fordonsbelysning

Entrébelysning för trygghet, väl avskärmad

FRILUFTSLIV OCH REKREATION

Naturreservatet Lejondal omfattas av sjövatten, öppna odlingsmarker och skogsmark. 
Skogsmarken sköts för närvarande som produktionsskog. Golfbanan är vackert inpassad 
i landskapet med ursparade skogsklädda höjder. Golfbanan används för rekreation och 
friluftsliv och förutom golfspel används de öppna gräsmarkerna för skidåkning.
Den nya logistikanläggningen med byggnader och körytor har inplacerats i landskapet för 
att spara ett större sammanhängande grönt landskapsrum längs dalgången i anslutning 
till naturereservatet. Ett ”grönt naturstråk” skapas för att säkra en möjlig passage 
för friluftslivet genom planområdet med nya dammar för dagvattenhantering och 
kompensationsåtgärder för värdefulla biotoper tex salamander och fladdermus.

Nya promenadstigar anläggs som knyter samman entrén till naturreservatet i söder 
med golfbanans befintliga stigsystem strax norr om planområdet. Dragningen av 
gångvägar ca 1m breda anpassas till stenblock och befintliga träd i skogsmarken och i 
brynet längs reservatet. Enkla sittbänkar placeras i soliga strategiska lägen med utsikt. 
Dagvattendammarna kan bli pedagogiska inslag tex med infotavlor om djur och växter 
och träbryggor kan byggas för att komma nära växter och vatten. En skötselväg till 
dammarna anläggs med koppling till körslingan runt lastgården för lagerbyggnaden. 
Skötselvägen blir en del av gångvägssystemet i dalgången.

Grindar i staket, trappor i slänter och nya gångvägar från verksamhetsområdet ut till 
naturen anordnas för att ge möjlighet för personalen att utnyttja området på lediga tider. 
En utsiktsplats med en enkel bänk på högsta punkten i området kan bli en del av en slinga 
som kan användas av både personal på platsen eller allmänheten. Stigen anläggs längs 
bergskärningen i skogspartiet öster om den stora lagerbyggnaden. 
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Svackdiken med skelettjordsmagasin

Området har stora hårdgjorda ytor som är nödvändiga för funktionen i ett logistikområde. 
Ytterkanter av asfalterade lastgårdar, där bilarnas däck inte kommer åt, eller ytor längs 
stängsel kan nyttjas för svackdiken dit ytvatten leds. Ett svackdike är en svagt skålad yta 
med underliggande magasin av tex stenkross. Krossmaterialet bör om möjligt täckas in 
med växtjord som sedan besås med naturliga arter av gräs och örter för renande funktion 
i rotfilten som samtidigt bidrar till biologisk mångfald. Andra lösningar då magasinen 
behöver vara körbara är att täcka stenmagasinen med körbar marksten med stor andel 
håligheter och breda genomsläppliga grusfyllda fogar. 
Längs infartasgatan planeras för separerad gång- och cykelbana med grön skiljeremsa. 
Grönremsan utförs som svackdike med magasin av skelettjord/kolmakadam samt 
trädplantering och sådd av gräs och örter för rening och fördröjning. 

Nya dagvattendammar

Nya dammar anläggs för att rena och fördröja dagvatten men också som ersättning för 
påverkade befintliga dammar. För att gynna tex vattensalamandern behöver en ny damm 
utföras med tillräckligt djup och slänterna ner mot dammen ska vara flacka. Det ska 
finnas solbelysta slänter som blir varma tidigt på våren. Vattensalamandern kräver rent 
vatten och är känslig för vattenföroreningar. Hålor för övervintring och boplatser med tex 
död ved, stockar och stenar ska tillskapas i närområdet. I PM framtaget för detaljplanen
“Åtgärder för att bevara större vattensalamander av Claes Andrén 2020-10-28”
beskrivs närmare hur nya dammar, boplatser och övervintringsplatser bör utformas för 
att gynna salamandern. I planförslaget planeras för ett sammanhängande promendstråk 
längs dammarna i dalgången.

I illustrationsplanen på sidan 6 redovisas flera dammar med olika funktion. Den norra 
lilla dammen är en ny damm med rent vatten , en “skogsdamm” som utfomas för 
vattensalamanders krav. Ytterligare 2 st skogsdammar föreslås längs skogskanten. 
Dammarna är ca 15-20 m breda med djupet 2m. Den norra, största dammen närmast 
logistikbyggnaden är en dagvattendamm som omhändertar och renar vatten från 
körytona väster om lagerbyggnaden. De två dammarna söder om reningsdammen har 
främst en fördröjande funktion. Den nedersta dammen närmast skogsdungen är av typen 
“skogsdamm” med rent vatten och utgörs av en del av befintlig damm.

Som skydd för salamandrarna föreslås en avskärmande kant eller mur för att 
förhindra att salamandrar söker sig ner till reningsdammen med smutsigt vatten. Runt 
reningsdammen finns en enkel skötselväg för åtkomst med spolbil. Övriga dammar 
angörs via körvägar och lastytor.

Mellan parkeringen och västra delen av verksamhetsområdet finns träddungar med 100-
120-åriga tallar. Här finns också öppna gräspartier fd greenways där dagvattenlösningar 
som tex meandrande dike samt en större dagvattendamm kan anläggas. Viktigt är att 
utformningen, schaktslänter mm anpassas till trädens vattenförsörjning och rotsystem. 

En ny damm för rening och fördröjning av dagvatten planeras i områdets västra del. 
Dammen blir en del av entrén till det nya området och bör få en omsorgsfull utformning 
tillsammans med informationstavla och angöringsplats.

DAGVATTEN

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter

Grönstruktur

Infartsgata

Körriktningar

Gatustruktur Synbarhet/anpassning i landskapet

Diken (bäcken!) för fördröjning

BusshållplatsHPL

Lokal gata

P-garage, 
parkering på mark

PromenadstigHPL

Grön uteplats

Gabionmurar/betongmur med tryck

Gatubelysning väl avskärmad

Vägbelysning med låg belysning för GC samma stolpe

Belysning

Arbetsbelysning vid portar, väl avskärmad 

Skydd mot ljusspill fordonsbelysning

Entrébelysning för trygghet, väl avskärmad

Enligt kommunens vägledande dokument för dagvattenutredningar ska dagvatten där det 
är möjligt gynna den biologiska mångfalden samt fungera som en rekreativ, pedagogisk 
och estetisk resurs.

Planterade platåer skapas i kanaler och dammslänter 
för säkerhet och variation i biotoper.

Meandrande bredadare krondike utförs med platåer. 
Fuktälskande renande växter.

Smalare dike med brantare slänter.
Fuktälskande renande växter.

Vägdiken med ängsmatta i 
dikesbotten för snabb 
etablering och rening.

Svackdike med skelettjord och trädplantering , 
infartsgata.

Befintliga dammar

Eftersom markanvändningen idag är golfbana finns inom området ett flertal anlagda 
dammar som ingår i banorna men dammarna har också en funktion för rening och 
fördröjning av dagvatten. Dammarna är en attraktiv del av golflandskapet och har 
varierad uppvuxen naturlig vegetation. I naturvärdesinventeringen har dammarna 
pekats ut som värdefulla för växt-och djurlivet och rödlistade arter som tex större 
vattensalamander finns i flera av dammarna. 
Flera av dammarna kommer att tas bort eller påverkas av den nya markanvändningen. 
Delar av damm 1 påverkas och hela damm 6 kommer att tas bort väster om 
lagerbyggnaden. Damm 6 där större vattensalamander påträffats ligger strax utanför 
planområdets norra gräns. Damm 4 påverkas och damm 2 och 3 kommer att tas bort i 
den östra delen av området.

Dagvattendiken

Enligt dagvattenutredning bör allt dagvatten från körytor först passera via öppna gröna 
ytor som tex tillskapade kanaler eller meandrande diken alternativt vägdiken innan vattnet 
leds till dagvattendamm. I de öppna lösningarna sker infiltration, avdunstning men också 
rening med hjälp av växter. För snabb etablering och direkt funktion föreslås att botten 
på diken kläs med färdig ängsmatta. Matta ska väljas med naturligt förekommande arter 
som är anpassade för platsen och har renande funktion. I diken med större lutningar löser 
en färdig ängsmatta problem med erosion.
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Bergskärningar
I norra delen av området kommer körytorna kring den stora lagerbyggnaden att skära 
genom terrängen. Höjdskillnaden kommer att uppgå till som högst 12m. Det är troligt att 
schaktslänterna delvis kommer att utgöras av berg. Bergskärningen kan bli ett skulpturalt 
inslag i landskapet. Försiktig sprängning bör tillämpas och utförandet bör styras 
noggrant och kontrolleras i byggskedet. En förutsättning för bergskärning är att berget är 
av tillräckligt bra kvalitet. Berget kan bilda alkover som kan utnyttjas för plantering och på 
så sätt förstärka det naturliga intrycket. Nedanför berget bör det finnas en gräsbevuxen 
eller planterad grön zon eller terrass som samlar upp eventuell nedfallande sten. Det 
är värdefullt att bevara befintlig vegetation så nära bergskärningens krön som möjligt. 
Kontrasten mellan det hårda berget och mjuk grönska ger en fin effekt som bör utnyttjas. 
Där utrymmet inte är tillräckligt för träd och buskar kan murgröna eller vildvin som klättrar 
själv vara effektfullt tillsammans med det grå berget.

NIVÅUPPTAGNING

Slänter
Slänter för stora nivåskillnader mot öppen gräsmark utförs så flacka som möjligt, 
trädplanteras alternativt kläs in med grusiga massor och besås med naturliga ängsarter 
av örter och gräs. Planteringar och grässådd är viktigt för acceptansen i landskapet. 
Erosionsskikt av makadam bör täckas in av grusiga jordmaterial som sprutsås eller 
planteras. Slänter mot trädbevuxen naturmark ges en lutning på max 1:2. Intrånget mot 
värdefull naturmark kan behöva minimeras med stödmurar av gabioner eller betong. Ett 
grönare intryck för murar mot naturmark skapas med murar i gradänger med planterade 
platåer.

Gabionmurar
Större nivåskillnader mellan lastgård och infartsgata tas upp av stödmurar. Murarna 
blir samtidigt ett gestaltningselement och ger området en tydlig karaktär och ryggrad 
som avgränsar verksamhetsområdena från infartsgatan. Överskottsmassor av krossat 
berg från platsen kan användas som fyllningsmaterial i gabionmurarna. För ett estetiskt 
tilltalande resultat bör gabioner utföras så att korgarna fylls med stenar så att släta ytor 
läggs plant mot ytterväggarna så kallad frontning. Se referensbild på sidan 13.
Stödmurar av mönstrad betong kan vara en annan lösning för utförande av stödmurar 
i området. Plantering av klätterväxter tex vildvin (självklättrande utan stöd) nedanför 
murar kan skapa mer grönska i området på minimalt utrymme liksom etablering av olika 
sedumarter, örter som murreva eller andra torktåliga växter som kan växa i utrymmet 
mellan stenarna i gabionmurar. 

Skyddsräcken
Skyddsräcken utförs längs vägar med branta slänter samt ovan höga murar och 
bergskärningar i såväl verksamhetsområdet som i naturmarken för att hindra avvåkning 
och fallolyckor.

Nivåskillnader mot naturmarken tas upp av slänter eller bergskärningar.  
Slänter för stora nivåskillnader mot öppen gräsmark görs så flacka som möjligt, 
trädplanteras alternativt kläs in med grusiga massor och besås med naturliga ängsarter 
av örter och gräs. Slänter mot trädbevuxen naturmark ges en lutning på max 1:2. För att 
minimera intrånget mot värdefull naturmark minskas genom gradänger med stödmurar 
av gabioner eller betong med mellanliggande planterade platåer.
Överskottsmassor av krossat berg från platsen kan användas som fyllningsmaterial i 
gabionmurarna.
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Skyltar/vägvisning
Skyltar med rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll ska undvikas. Skyltar på 
byggnader kan placeras på fasader som är synliga från infartsgatan. Fasader som 
vänder sig mot naturområden bör hållas fria från skyltar. Skyltarna ska harmonisera med 
fasaden och placeras med hänsyn till de linjer som fönster och dörrar bildar på fasaden. 
Liksom fasaderna bör skyltarna ha en dämpad kulör i en färgskala som förekommer 
naturligt i landskapet. Skyltar ska underordna sig byggnader, stadsrum och landskap. På 
fasader är friliggande symboler och bokstäver att föredra framför täckande skyltar.

ORIENTERBARHET

Torget, entré och busshållplats

Informationsplats
Vid infarten till området föreslås en omsorgsfullt utformad informationsplats. Med t.ex. 
skylt/karta för vägvisning, mjuk rumsskapande belysning, plats för att angöra en bil och 
en välkomnande bänk. 
Den närliggande dagvattendammen kan med genomtänkt gestaltning bli en del av 
entreplatsen. 

Informationsplats och exempel på skyltar

Entrétorg
Infartsgatan mynnar i ett omsorgsfullt utformat entrétorg. På torget finns entren till 
lagerbyggnad med kontor samt parkeringar. Torget är tillräckligt stort för att rymma 
angöring personbilar och samtidigt vändmöjlighet för buss. Platsen bör få en omsorgsfull 
gestaltning med grönska, sittplatser och möjlighet för cykelparkering. 
Den ca 9-10 meter höga stödmuren för den högre liggande lastgården blir ett tydligt 
landmärke att orienteras mot på långt håll. Platsen gestaltas med tanke på trafiksäkerhet 
och skydd för fallolyckor med tex skyddsräcken och pollare.
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Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem 
ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ett ekosystem 
är en avgränsad mark- eller vattenyta där levande växter, djur, insekter och 
mikroorganismer lever i ett kretslopp och är beroende av och påverkar 
varandra (Naturvårdsverket). 

En viktig åtgärd för att bidra till den biologiska mångfalden är att säkra 
ekologiska samband i naturen, så kallad grön infrastruktur, så att arter kan röra 
sig mellan olika livsmiljöer och föröka sig. 

Inventerade och gestaltade ekosystemtjänster i omårdet:

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Dagvattendammar planteras med växter med renande funktion Träspänger och stigsystem med koppling till naturreservat

Sittplatser för besökare och anställda för möjlighet till att komma ut på raster

Sedum/ängstak bidrar till pollinering samt fördröjer dagvattenVäxtval görs för att gynna humlor och andra pollinerare

Ängsbeklädda diken med färdig ängsmatta för snabb etablering renar regn- och 
smältvatten samt bidrar till biologisk mångfald.

Reglerande (till exempel luftrening, pollinering, klimatreglering)

 - Genom att bevara grönytor bildas ett bättre lokalklimat med renare luft 
och jämnare temperatur genom trädens skuggning och cirkulation av luft.
- Ängsmattor, ängsbeklädda diken renar regn- och smältvatten. Snabb 
etablering av naturliga örter och gräs kan utföras med hjälp av färdig 
ängsmatta som läggs på botten i vägdiken och svackdiken.
- Ytor med träd och buskar tar hand om ökad nederbörd, minskar 
bullernivåer och är boplatser för växter och djur. Här utnyttjas även refuger 
i skiljeremsor etc i gatumiljön för att etablera grönska tex torräng och 
torktåliga buskar. 
- Dagvattendammar för fördröjning och rening av vatten planteras med 
växter med renande funktion och blir viktiga biotoper för djurlivet.
- Växter för pollinerare i publika lägen samt ängsplanteringar gynnar 
humlor, bin, fjärliar och andra pollinerare. Sedum-, ört- och ängstak på tex 
garagebyggnader samt centrala delar på huvudlagret ger en god miljö för 
pollinerare samt omhändertar och fördröjer dagvatten.
- Befintliga naturmarkspartier som sparas  inom området är hårt gallrad 
tex pelarsal med tallar. Här kompletteras växtligheten genom plantering av 
fler inhemska busk- och trädarter samt gräs och örter för större variation i 
fältskiktet.

Kulturella (till exempel friluftsliv, hälsa, naturarv och turism)

- Det planeras för ett stigsystem i anslutning till dammarna och kopplingar 
till dalgången och golfbanan norr därom.
-Sittplatser för att äta lunch utomhus och promenadstråk i naturen 
planeras för tex personal. Vistelse i grönska och natur främjar hälsa, 
välbefinnande och mental återhämtning. Även en kortare promenad sänker 
puls och blodtryck. 
- Enkelt åtkomliga stigsystem tillgängliggör kvarvarande natur. Kopplingar 
görs till naturreservatets stigar. Grönska och natur ökar förståelse och 
kunskap för ekosystemens samband och betydelse. 
- Gröna uteplatser ger möjlighet till möten och social interraktion. 


