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Kvalitetsprogrammets syfte
Kvalitetsprograminets syfte är att dllsammans med detaljplan och marköverlåtelseavtal,säkerställaatt kommunens krav pågestaltning och yttre mUjöbeaktas vid vidare projektering och
byggande på kvartersmark och allmän platsmark inom detaljplanens oirti-åde.

Godkännande av kvalitetsprogrammet
Detta kvalitetsprogram, daterat datum 2017- är det
dokument som åsyftas i §10 i tecknat maröverlåtelseavtal
mellan HökerumBygg AB och Tyresö kommun förprojekt
Granängsvägen,del av BoUinora 1:94.
Tyresö2017-

-

Förbyggherren

FörTyresökommun

\fi
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Bakgrund och avgränsning
Tyresö är en växande kommun där målsättningenär att
skapa levande och attfakdva gator och mötesplatser för
människor i alla åldrar. Det aktuella kvarteret är beläget vid
Granängsvägcn,ca 500 meter sydväst om Tyresö Centrum
och en halvdmmes bussresa ifrån Stockholm.
Byggnadonen är ett resultat av diskussion mellan Tyresö
kommun och PIökerumBygg om vad som lämpat sig på
området. Målet är att skapa ett kvarter med goda kvalitéer
'lyresö
förså väl invånarna i
kommun som förde boende i
området.

Det attraktiva
stadsummet

Funktionsbildning

MeUan husen erbjuds ytor för
grönska,lek och inöten.Dessa ytor
ärbelysta föratt skapa trygghet
och göraplatserna tillgängliga
och användbara överdygnet och
årstiderna. Byggnaderna och deras
funkdoner aktiverar gaturummet
tack vare närvaron av boende och
besökare.

Husen har lägenheteri
blandade storlekar, från mindre
studiolägenheteri sockelvåningen
till fem rutn och kök. Bostäderna
ligger i närheten av både skola,
idrottsanläggningar och Tyresö
centrum. Detta skapar ett område
med blandande funktioner, som
skapar en dynamisk stadsdel med
rörelse genom området överstörre
delen av dagen.

Kontroll och granskning
Byggherren ansvarar för att erforderliga handlingar, som
redovisar hur kraven i kvalitetsprograiTunet ska uppfyllas,
lämnas ull kommunen. Handlingarna ska redovisas
innan ansökan om mark och bygglov inlämnas dll
kommunens bygglovsenhet. Vid det tekniska samrådet ska
kvalitetsprogrammets krav uppmärksammas och behov
av granskiiing under byggskedet avgöras och införas i ett
förslag ull kontroUplan.

Orienterbarhet
Orienterbarheten i området nordost
om Bollmora Berg stärks genom
huvudgatorna och de anslutande
gång och cykelstråken som länkar
samman bostadsområdetmed
resten av Tyresö. Onuådets gång
och cykelvägar ärseparerade från
gatorna, föratt skapa trygghet och
säkerheti rörelseni området.

fl
en vision om
en stadsdel med hållbaraförutsättningar

ProjektmålförGranängsvägen
Målet med bebyggelsen är att omvandla Granängsvägen
från transportled dll stadsgata. Den nya bebyggelsen är
en del i förtätningenav Tyresös centrala delar, vilket är
ett steg på vägen mot en mer hållbar stad där funktioner
ligger samlat snarare än utspritt. lin blandad stadsdel
innebär att blandade funktioner så som skola, handel,
idrottsanläggningar och bostäder lockar människor att röra
sig i området överhela dagen och bidrar på så sätttill en
ttyggare stad. Att funkrionerna ligger inom promenad eller
cykelavstånd från varandra gör det också möjligt förfler
att välja bort bilen ull förmånförkoUcktivtrafik eUer andra
milj ovänliga färdsättsom cykel eller tiU fots.

Byggnaderna i sin omgivning

Bebyggelsens karaktärsdrag

Planområdet ligger alldeles intiU Tyrcsöhallen, Nyboda
skola och relativt nära Tyresö centrum. Omgivningen har
en låg skala och domineras av flerbostadshusbebyggelse
från 60 och 70-talen. De nya husen knyter an tiU
nivåskillnaden och bebyggelsen vid Bollinora Berg med
sina sju våningar och varierande fasadkulörer.
Planområdet ligget med närhet riU naturområden och har
storstadslivet i Stockholm inom räckhåll.Det gör att
de planerade bostäderna kan passa dem som vill bo nära
naturen men ändåkunna ta del av storstadens breda utbud
av arbetstillfällen, kommers och kultur.

Bebyggelsen består av tre huskroppar som länkas saninian
med en gemensam sockelvånmg. Husen har sex våningar
som avslutas med en sjunde indragen takvåning. För
att binda samman kvarteret ärtakvåningarna - precis
som sockelvåningen —
utformade ined en gemensam
gestaltning. Unikt förvarje hus är fasaderna som varierar
i materialitct och kulörföratt ge kvarteret en omväxlande
karaktär. Husens utformning baseras på en T-formad
planlösning som ger ljusa och t5'sta lägenheter med fönster
i t\'& väderstreck och balkong i sydvästligt läge med utsikt
övergården eller uteplats med kontakt med gaturummet i
sydöstligtläge.
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Referensbild till komplementbyggnader

Bild överkomplementbyggnad & cykelförrådi sockelvåning

Bild överGranängsvägen
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Garageinfart
Bostadsentré

Situationsplan

^

Bebyggelse
Bebyggelsen består av tre punkthus, innehållande bostäder.
Punkthusen står på cn sockelvåning som innehåller, entréer,
studiolägenheter/lokalcr och bostadskomplement mot
gatan och bakom dessa parkeringsgarage och utrymmen
förlägenhetsförrådoch teknik. Förutoinlägenhetsförråd
har de boende riUgång ull gemensamiTia barnvagns- och
ruUstolsförråd.Dessa ligger lättåtkomligti närheten av
både trapphus och garage. Punkthusens fläktrum ärbelägna
övertrapphusen och nås via uppsdgningslucka.

Bostaden
Punkthusen innehåller huvudsakligen lägenheter om tre
rum och kök. De flesta lägenheterna har utbUckar i två eUer
tre väderstreck. Lägenheter har balkong eller egen uteplats i
lägen mot sydväst och sydost, därdet medges. Balkongerna
ska kunna glasas in föratt ge de boende möjlighetenatt
skapa ett uterum som går att nyttja året om. Balkongerna
har utsikt övergården och goda förutsättningarför
eftermiddagssol.
Sockelvåningen innehåller 12 studiolägenheter/lokaler på
maxiiTialt 35 m . Lägenheter planeras förumgänge och
inadagning samt avskilt utrymme försömn.Lokaler kan
anpassas förrespektive verksamhet. Fönsterutformas så
att studiolägenheter kan fåbåde integritet och utblickar,
med delvis frostade partier förde som önskardetta.
Vädringsfunkrionen ska utformas på ett inbrottssäkert sätt.
Studiolägenheter/lokaler har uteplatser mot gatan.
Uteplatserna ärupphöjdacirka 0,5 m och skyddas med
upphöjda planteringar och räcken som genom grönska
och fysiska barriärer filtrerar den mest direkta kontakten
med gatan. Räcket utformas med delvis frostat glas föratt
skydda från insyn. Förutoinentré via det gemensaiTuna
trapphuset har studiolägenheterna i markplan även en
egen entré från gatan direkt in i lägenheten, SOIT> ärnåbara
via trappa eller ramp i uteplatsen. Tanken är att ge den
boende inöjligheten att använda lägenheten på ett flexibelt
och varierande sätt, samt att låta uteplatserna aktivera
gaturuminet med närvaro och rörelse. Balkongräcken kan
utformas så att de ger ett skydd mot trafikbuUcr från gatan.

En bärande idé i bebyggelseutformningen är att erbjuda
yteffekdva lägenheter där alla bekvämligheter får plats på
reladvt fåkvadratmeter. Avsikten är att skapa prisvärda
lägenheter som kan passa såvälungdomar, pensionärer och
familjer med småbarn.

Gatufasad och förgårdsmark
Husen har huvudentré från gatan som framhävs dels
genom belysmng vid sidan om entrédörren,och dels
genoin en liten utskjutning i fasaden. Detta görentréerna
tryggare och mer orienterbara. Från huvudentréer nås
husens aUa lägenheter, parkeringsgarage och övriga
funkrioner.

Bild överaccessbalkong till studiolägenhet

Referensbild fördelvis frostat
balkongglas
^

Studiolägenhcter/lokaler skapar ljus och rörelsebakom
sockelvåningens fasad. Avsikten är att göragatan tryggare
föraUinänheten genom Ijusspridiiing och närvaro.
Avfallsrum med sopkärl dimensioneras enligt Avfall
Sveriges riktlinjer förtotalt 90 liter avfall per hushåll
och vecka. MöjUghetull källsortering skall finnas i
avfallsrummen.
Lägenhetsförråddimensioneras enligt l in per boende.
Utöverdet ällkoniiner l m förcykelplats.
Referensbild överfasadarmatur

Bild överraster i betongfasad

Referensbild överträfasadtill takvåning

Referensbild överputsad fasad

Utrymmen förcykelrum samt avfallssortering har entré och
fönsterytormot förgårdsmark/gata.Avsikten äratt de ska
kännas ljusa och trevUga förde boende och bidra med ljus
och närvaro i gatuiniljön. Ävendessa entréer ärbelysta för
att ytterligare ökatrygghetskänslan i kvarteret.
Förgårdsmarkenska innehålla planteringsytor förträd,
buskar och annan vegetadon. Markbeläggning och
belysning utformas så att förgårdsmarkenskiljer sig från
gatumiljön.
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Fasader mot Granängsvägen

Fasader och gestaltning
Sockelvåningen har cn ljus och slät stålglättadbetongfasad
med större fönsterparriersom markeras med utskjutande
fönsterkarmari svart skivmaterial. Kontrasterna mellan
den ljusa fasaden och de mörka fönsterkarmarna, det
mjuka träet och de hårda fasadmaterialen avser att skapa en
levande och karaktärisrisk sockelvåning soin koiTununicerar
med gatiirummet genom materialitet, ljus och transparens.
Fasaderna ovanförsockclvåningen putsas mot gatan,
men mot gårdarna utförsde av mönstergjutna, målade
betongelement.
Det norra huset har en rödkulör (S 5030-Y70R) och det
mellersta huset har en grå kulör (S 1502-G50Y). Det södra
huset har en gulröd kulör (S 4010-Y10R). Avsikten ätatt
undvika upprepning och att skapa variauon i material och
kulör.

Betongelementen prefabriceras och mönstergjuts genom
manuell placering av formstavar i botten av gjutformen.
Mönstergjutningen ger betongelementen horisontella riUor
som skapar ett linjespel med skuggor på husets fasader.
Vertikala skarvar ska vara en del av utformningen, eller
placeras dolt bakom exempelvis stuprörföratt förstärkadc
vågrätadetaljerna i fasaden.
Trapphuset markeras med en varierande fönstersättning
som förstärkerdet vertikala i fasaden. Takvåningarna har
en mörkpanel föratt framhäva den indragna våningen.
Takvåningen har en fasad av trä målat i falusvart, som
ger byggnaderna ett modernt uttryck med ttadidoneU
anknytning. Avsikten är att skapa en kontrast mellan den
mörka panelen och de i övrigtljusa fasaderna samt föratt
ge fasaden mot gatan en lägre skala.
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Bilder överentrépartiertill bostäderrespektive avfallsrum

Gemensamt förde tre husen är den svarta kulören
(KAL 9017) på balkongernas pinnräcke, fönster,
metallparder samt häng- & stuprännor.

Princip föraccessbalkonger med integrerad trappa/ramp
^
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Sektion väst-öst,genom norra huset

Garage- och gatuplan
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Takväning
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Fasader mot gården

Bostadsgårdar

Projektinfo
Total BTA (JiysL

BOA
Antal lägenheter/bostäder
Lägenhetsfördelning

6350 kvm
4817,5 kvm

79st
1 st5rok/4st4rok/2s2rok/

På terrasbjälklaget ovanförsockelvåningens garage och
förrådsuttymmenskapas gröna bostadsgåfdar. De nås från
trapphusen samt från förstavåningens lägenheter. Vid
gränsen mellan naturmarken och bostadsgåfdarna skapas
ett nytt förbindelsetråksom knyter an ull koirununens
gång- och cykelväg söderom planoinrådet.

57st3rok/15st1rok

ca antal boende

141

(ev) LOA
Antal lokaler
Antal D-platser

P-tal
Antal p-platser förbilpool
Antal handikapplatser
Antal cykelparkeringsplatser
P-tal cykel
Antal p-olatser lådcvkel
Placering av cykelparkering
- inomhus/utomhus
- markplan/cykelrum pågärd
Tillgång till cykelvård (pump, verktyg etc)

42

8,5/1000 BTA
2
2
209

På gårdarna finns en lekplats förde yngre åldrarna,
samt ett antal lätta komplementbyggnader.
Komplei'nentbyggnaderna har falusvarta träfasader och
innehåller cykelparkering. En byggnad ska utformas som
gemensamhetslokal förde boende att nyttja. Gårdarna
får ocUingsbänkar där de boende kan plantera bloirunor,
örteroch odla grönsaker. Fågelholkar och iasektshotell
pryder komplementbyggnadernas fasader föratt främja den
biologiska mångfalden i området.

nBBWi''

Fasad mot norr, norra huset

2,6 cykel/lgh

209/0
169/40
Ja

Gårdens koniplementbyggnader ska ha tak av sedum.
"femte fasad" SOITI upplevs
Sedumtaken ger husen en
från bostadsfönster. Sedumtak bidrar tillsammans med
odlingsbänkar och andra planteringsytor pågårdarna till att
fördröjadagvatten.

Fasad mot söder, södra huset

"^

Angöring och parkering
Angöringsplatser förbilar, sopbilar m.in. anordnas i
parkeringsfickor pågatumark.
Garage och markparkering rymmer totalt 46 P-platser,
av dessa avsätts 2 platser förbU-poolsbilar från Sunfleet.
LättillgängligaP-platser avses förrörelsehindrade. En och
parkeringsplats avsätts föriTuljöbilar soin försesmed en
snabbladdstolpe som kan nyttjas av flera.
En bil-poolsbil beräknas inotsvara 5-6 bilar. Sammantaget
ger detta en parkeringsnorm motsvarande drygt 8,5/1000
BTA. Närhet tiU Tyresö centrum och kollektivtrafik ger
goda förutsättningarföratt välja promenerad eller cykel
istället förbU. Detta dllsaminans med att störreandel
är små lägenheter (l 5% av aUa lägenheter är 35 m eller
mindre) bedöms parkeringsbehovet uppfyllas med råge.
De boende kommer dessutom att kunna ta hand om
sina cyklar tack vare den gemensamma verkstaden som
ytterligare underlättar användandet av cykeln.
Referensbild överräckeoch balkonginglasning.
Kulöröverensstämmerej med kulören i projektet.

Infarterna riU parkeringsgaraget utformas trafiksäkert
så att de inte hindtar framkomligheten förgående
och cykUster. Infarterna ska också vara väl belysta,
föratt ökatrygghetskänslan och orienterbarhetcn.
Patkeriagsgaraget ska vara säkert och utrustas med lås och
brandgasventilarion. Parkeringsgaraget försesinte med
golvbrunnar.
Planerade cykelrum, cykelförrådpå bostadsgårdar och
cykelförvaringi lägenhetsförrådrymmer 209 cyklar. Detta
motsvarar ett P-tal förcyklar på 2,6 cyklar per lägenhet.
Cykelrum i sockelvåmngen ärväl belysta och har
fönsterparrierut mot gatan. Detta göratt både gatan och
cykelrummen upplevs ttyggare tack vare ljus och synlighet.
Dcssutoin finns det fristående komplementhus
innehållande cykelparkering pågården i direkt anslutning
riU ett nytt förbindelsestråk.Den nya leden ansluter dU
koi'mnunens vägnätförgång- och cykeltrafik, föratt
ytterligare främja cykelanvändanclet.
ÖversiktsbildöverGranängsvägenoch intilliggande bebyggelse

Bild överpinnräcke
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Sol- och skuggstudier

Våroch höstdagjämningkl 10

Våroch höstdagjamning kl 13

Var och höstdagjämningkl 16

Påvår-och höstförmiddagarnärsolen hela den kringliggande miljön i
västeroch östertack vare kvarterets nord-sydliga läge.

Mitt på dagen under våroch höstner solen bostadsgårdarnatack vare
kvarterets uppbrutna form.

Pävår-och hösteftermiddagarskuggar kvarteret den intilliggande
bebyggelsens västradelar. Dock ärstora delar av gården fortfarande
solbelyst.

/.:"' /%,"'',
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Midsommar kl 10

Midsommar kl 13

Midsommar kl 16

Mitt i sommaren, närsolen stårsom högstpähimmelen skuggas enbart
de norra delarna av kvarteret.

Under högsommaren närsolen både kringliggande miljöoch
bostadsgårdarna. Sähärars ärskuggorna korta och skuggar enbart
Granängsvägeni nordöst.

Under sommareftermiddagarna nårsolen bådebalkonger och bostadsgärdari sydvästligtläge. Omkringliggande bostadsgärdar påverkas inte.

^

Tillgänglighet
Tillgänglighet förrörelsehindrade rillgodoses genom
angöringsplatser pågatan inom 25 meter från
bostadsentréerna. Entréer mot förgårdsmarkenanpassas
riU gatunivån. Genomgående hissar i entréhallen lyfter
rörelselundrade från gatunivå upp till sockclvåningens
golvnivå och vidare upp i huset. Gårdsentréeransluter
också till trapphusens hissar. Studiolägcnheter nås via hissar
i trapphusen eUer genom ramper i uteplatsen mot gatan.
Bostadsgårdar, uttymincn förbostadskompleinent och
garage är dllgängliga via hiss i trapphus.

'»!ä
1^?!
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Två avfallsrum finns i sockelvåninecn. Ett i norr och
ett i husets 1'nitt. Runiinen ligger inom 50 meter från
bostadsentréer. De ska vara dagsljusbelysta och har ingång
ftån kvarterets förgård.Avsikten är att det ska vara lätt för
de boende att sortera och återvinna sitt avfall.

Energi och material
Yttervägg, bärande innerväggar och bjälldag utgörs av
betongstomme, utan inbyggda organiska material. Detta
ger en inycket hållbar byggnad som blir värmetrögoch inte
riskerar några fukt- och mögelproblem. Husen planeras
att värmas upp med fjärrvärmesom spetsas med värnie
från frånluftsvärmepumpar.Genomgående låga U-värden
på material i kUmatskal och en vännetrögbetongstomme
skapar goda förutsättningarfören låg energiförbrukning.
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Bild överGranängsvägen
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Bild överGranängsvägenoch förgärdsmarkmed accessbalkonger
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UTEMILJÖ
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av slänt
Bild övernorra huset och terrassering
/\
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Situationsplan

''naturmarkiKK

Fastighetsgräns
Detaljplanegrans
Gräns förgaragebjällag

Bergsslänt-anpassas '\^\
efter sprängningsutfall,,
(mursten eller synligt berg)'\>

+00,00

Föreslagenny markhöjd

FG / 00,00

FöreslagenFiirdig Golvhöjd

''Ar^

^^^^K;@i"F;';:^--

Anslumnde naturmnrk

-'^''"-' '" "

By^nadcr

Befintlig
naturmark

Grönttak
Asfalt

Befintlig
gångväg

Betongplattor ^råa,grafit)

_J Marktegel/marks ten
Gräsytor
Planteringar
Pia n te ringar vid berg

Aiy^,,^,,ly^,i'ja,
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Upphöjda planteringar
med k;uit av cortén (bjälklag)
Nytt träd

%K^Befint"9,Bi

Cjummmsfalt i olika fnrgnyanclcr

Ci

^i'^*S" naturmark

Konstgräs (lckyta)
Träddäck
Pcrgola

Bergssläntkläddmed klätterväxte

Entré med mmp och handledflrc
Trappit med hnndlcdnrc
Rnclcr med storgiitstcn

Fördröjningsdik
-dagvatten

Bänknr
Lek
Bflksandytn

Zöf? utanfördetäjjp^pegräns
dar'^kyddsatgard^r (t^x inhägnad)
kl'av^amt däråte)
^darta^ vegetation
iens\(tbredning ärN?er'^ende
iprängHingsutfall)

'—1—1
Pallkragnr förodling
Trädäck

UTEMILJÖ
naturmark
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Bostadsgårdens utformning

Återställandeav bostadsgårdar

Marken inom planområdct kan delas m i fyra zoner:
" Förgårdsmarkinkl. refugcr mot
gata
" Bostadsgårdar terrassbjälklag
på
" Markparkering
" Oinråde meUan bostadgårdar och befintlig naturmark
utanförplanområdet.
Naturmark väster om planområdet påverkas också av ett
genomförande av detaljplanen.

Planområdcts belägenhet, i ett mot östersluttande
bergspard med trädbevuxcn naturmark, kräver ett stort
hänsynstagande vid anläggning och återställande.
P g a osäkerhet kring bergets kvalitet kan bergsskärningen
komma att ge ett varierande ingrepp i djup och form.
Vid brant bergskärning koiTU-ner berget att bli väl synligt.
Berget föreslåsi detta falla att kläs med klätterväxtermed
sugföttersom själva vandrar upp längs bergets form. Om
flackare bergskärning krävs kompletteras bergväggarna
med släntstödanpassade till befintliga bcrgslänter. Även
släntstödenkläs med vegetaäon som anläggs i bergets överoch/eller nedersida, se nedan Återställande.

Förgårdsmark
Mot Granängsvägensldljs bebyggelsens sockelvåning från
gatan med förgårdsmarkbestående av en antal meter bred
remsa med grönytor och gångväg. Från gatan finns entréer
dU bottenvåmng, soprum och garageinfart men även
entréer tiU enskilda lägenheter via ramp med uteplatscr.
IntiU garageinfart och nedanförgemenssamhedokal på
gård ovanföranläggs spaljéer mot gatan med Idäagväxter.
Avgränsande refuger mot gatan planteras med buskar
och smalkroniga träd som ger ett grönt skydd mot gatan
och som tål trafikiniljö. Detaljutformningen mot gatan
samordnas med kommunens ombyggnad av gatumark.

Återställande
Om det trots vidtagna åtgärdervid sprängiiing blir
ett utfall som resulterar i en flackare slänt, så ska ytan
återplanteras med träd- och buskarter som sedan tidigare
växer eller kan anses naturUga på platsen (rönn, björk,
tall, nyponbuskar etc). Finns arterna som E-plantor skall
sådana företrädesvisväljas. Träd som återplanteras ska
ha varierande stamomfång. Gnagskydd ska sättas kring
de växter som kan utsättas förviltskador. Växterna sätts i
bergsfickor. Som planteringsjord används befintlig växtjord
från platsen eller likvärdig. Jorden soin används ska vara fri
från flerårigt ogräs. Skötsel skall utförasunder växternas
etableringsfas. Föratt få en naturUg naturmarksprägel kan
även bergskrevor, som lämpas fördetta, försesmed sandgl-usbädd förodling av värme- och torktåUga perenner.
Närheten ull naturmark kommer att ge möjlighettill
spontanlek.

Vid sprängning ska eftersträvas minimal påverkan på
omgivande naturmark. Området utanfördetaljplanegränsen
som är tänkt att bevaras ska skyddas av barriärer med
kraftigt material och med en irununihöjd av 180 cm. Detta
skydd ska vara kvar under hela byggprocessen. Inom detta
inhägnade område fåringen trafik, uppläggning av inaterial,
schaktning eller annan förträden skadlig markpåverkan
förekoinmaunder byggtiden. Efter sprängning kan
resultatet dock bli en flackare slänt, vilket resulterar i att
skyddet kan komma att behövahamna 5-10 m längre upp
på berget.
Skydd, schakter, återfyUningar och skötsel ska utföras enligt
"Växtbäddari
"2009-02-23".
Stockholm stad - En handbok
Körningarmed fordon i slänten ska n-unimeras. Marken i
slänten som inte påverkas av markarbeten fårej användas
förupplag eller som uppställningsplats. Om fordon för
trädvårdsinsatseretc måste brukas, ska marken skyddas
med hjälp av tillfälligt markskydcl, t ex geotextil. Ytan ska
utformas så att belastmngen fördelas jämnt överytan för
att på så sättundvika packning.
Oni vedartacle röttertiU träd, som ska bevaras påträffasvid
schakt, skaU dessa sågas av intill schaktkantea. Röttersom
friläggs ska alltid hållas fukdga och vattnas tiUs återfylliung
skett. Röttermed en diameter över5 cm fårinte kapas
utan godkännande av personer med grön kompetens och/
eller projekdedning med ansvar förträdens skydd. Vid mer
omfattande schaktning/sprängningar därdet finns risk att
grövre rötterskadas kan ett längsgåendevitaliseringsdike
uppföras.

I direkt anslutning till trädskyddsområdetska kompaktering
eller annan negativ jordpåverkan undvilias.
Arbetet med skydd, nödvändigträdbeskärningoch
återplantering av vegetation ska ske med personer som har
utbildning och/eller cerrifiering i trädvårdoch vars kunskap
ärdokuinenterad, exempelvis person med yrkesbevis från
TCYK.

Anpassning till naturmark
Strävan är att minimera ingrepp i naturmarken och få en
natLU'lig markanslutning. Den zon utanför planområdet
som kan komma att påverkas av byggnadsarbetet återställs
med arter soin sedan tidigare finns på platsen (rönn, björk,
tall etc). Närheten till naturmatk kommer att ge möjlighet
Ull spontanlek.
Föratt nyanlagda delar ska anpassas så bra som möjligt
ull den befintlig natutmiljö görs - förutomovan beskrivna
åtgärderförberg och nahirmark - hänsynstagande
vid utformning samt val av markmaterial, växter och
utrustning.

Övergripandegestaltning av utemiljön
Marktegel/marksten utmed förgårdsmarkenanvänds
enhedig föratt skapa ett lugnt och harmoniskt intryck.
Samma typ av markmaterial återkommer vid lekplats och
gemensamhetsyta inne pågården föratt ökaområdets
gemensamhetskänsla.
Entréer pågårdar markeras med antcacitfärgade plattor i
oregelbunden form. Lekyta ges fallskydd av gummigranulat
med färgsättningförtemalek.

v*?

Naturtema
Föratt förstärkaområdets idendtet och öka
gemensamhetskänslan används ett antal genomgripande
teman med anknytning till natur:
- Gångvägaroch ytor i gårdsrmljöfår rundade
naturanpassade former. Formerna förstärksvid lekplatsytan
med bård av storgatsten. Rundade former återkommer vid
förgårdsmatk.
- Lekplats pågårdges ett naturtema.
- Växtmaterial används föratt förstärkaområdets idendtet
och föratt ökaden biologiska mångfalden.
- Flexibla odlingsmöjligheterskapas.
- Dagvattenfördröjningvia makadamdike blir ett
miljöhöjandeinslag i uterruljön.

^
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Referensbild översläntstödmed knäcktframkant, Bender Megasmart
eller likv.

Belysning
Förgårdsmatkbelyses med poUare som markerar
gångvägoch entréer. Upphöjdaterrasser som tUlhör
studiolägenheter/lokalef försesmed lokal belysning.
Bostadsgårdar belyses med pollare i anslutning dU entréer,
lekplatser samt gäng- och vistelseytor.
Markparkeringen i norr fårbelysningsstolpar. Släntstöd
och bergkärningar i anslutning mellan markparkering och
mot naturmatk/kommunal gångvägfårviss dekorarionsbelysning. Det nya förbindelsesträketmellan bostadsgårdat
och naturmark får belysningsstolpar. Belysningen ska
utföras så att den mte bländar eller störi markmiljö eller
genom bostadsfönster.Ljuskällor ska vara varmvit LEDbelysning.
Referensbild påräckevid bergsslänt. Sektionsräcke, Weland eller likv.

Markparkering
Markparkeringen avgränsas i västeroch norr av
bergskärningar. De alternativa planteringslösningar som
beskrivs under Naturmark skapar en grönskande och
dekoradonsbelyst rumsbildning kring denna.
Mot cykelöverfarti norr återskapas naturmark föratt ge en
naturlig övergångtill anslutande naturmark.
Trädoch buskar av samma typ som förgårdsmarken
avgränsar mot gatan. Infarten till parkeringen markeras
med gatsten i tvärställdaränder.

^

Norra bostadsgården
Gården ska utgöracn naturUg samlingsplats förodling
och samvaro. InriU gemensainhetsbyggnaden byggs en
ined denna integrerad rusäk pergola som ger solskydd och
inramning till rastmöbler,bord och stolar. Markmaterial
på samvaroytan ärmarktege/marksten. En gemensam
odlingsyta skapas på denna av uppbyggda svartiTiålade
pallkragar. Odlingsytans storlek kan varieras beroende på
odlingsintresse. Gårdens växunaterial väljs så den gynnar
insekter och fjärilar. Cykelparkering finns i ett skyddat
cykelgarage inne på gården.
Bergslänt med klängväxteroch dekorarionsbelysning skapar
rumsbildning. Ett fördröjningsdikefördagvatten nedanför
berget ger en extra dimension. Kring detta kan planteras
grupper med perenner.

^\7v-.y\7
^Återställd
'naturmarl'

Bergsslänt-anpassas
efter sprängningsutfallg,
(mursten eller synligt berg)'
Befintlig
naturmark
IBefintlig
Igängväg

ggi^tslokal- \S^

|^|^':-'' Befintlig^ ^
Bä';. naturmark

Situationsplan -norra delen
Fasughetsgi'ans

Odllnyi pallkragar
(falusvarta)
\^^

Gräsytor
Planteringar

Dctaljplftncgräns

Planteringar vid berg

Gräns förgaragcbjällag

Upphöda plantcringftr
med kant av cortén (bjälklag)

Anslutande natiirmark

Pallkragar förodling

Byggnactcc
Nytt träd
Grönttak
Asfalt

Illustration övernorra bostadsgérdens pergola

Pergola
Entré med ramp

Betongplattor (gråa, grafit)

Trappa med handledare

Mark tegel/in arks ten

Rader med storgatstcn
Soffa
^

Södrabostadsgården
Lekytan på terrassbjälklagct är belägen nedanförnaturmark
och föratt anknyta till denna har nahirtema använts.
I.ekplatsen ges fonnen av en fjäril och dess kontur oinges
av en percnnplantering som följerbostädernas fasader.
Lekplatsen har även ett havstcma. Markmaterial under
flera av lekredskapen är giimniigranulat i havets färger. På
den nordöstradelen av lekytan finns en nincl växtbädd
med marktäckare och ett silverpäron, Pynts sahcifoliii. Runt
växtbäddenplaceras en rund sittbänk. På denna del finns
en gungstäUning förde allra iTiinsta barnen och en gunga
förde barn som ärnågot år äldre.

^dliné^i pallkragar
älusvarta)

På sydöstra delen finns en rund yta med konstglas. Detta
föratt skapa känslan av en öi det blå vattnet. På "ön"
finns fjädergunglek i form av en groda. Här finns även en
sandlåda samt ett picfcnickbord. Markmaterial under dessa
är marktegel/marksten. På ytan i mitten finns en mindre
lekbåt. En svagt upphöjd träbro avgränsar sittbänken
från gungbåten. Samtliga lckredskap ska bestå av trä.
Växtligheten på lekytan och i dess omgivning, ska gynna
cn stor biologisk mångfald. En färgglad flora ökartrivseln.
Detta ska även upplevas från lägenheterna som vetter mot
gården. Ävenpå denna gåtd finns cykelförrådi ett skyddat
läge.
^i^;%=^^"S
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Situationsplan -södra delen
Fastighetsgräns
Dctftljplnncgräns
Gräns förgaragebjällng
Anslutande natunnark

m

[

Upphöjda planteringar
med knnt av cortén (bjfilklag)

%?t^£il Nytt träd
Gummiasfalt i olika fargnyandcr
Konstgms (lekyta)

Byggnader

Trädäck

Asfalt

Entré med ramp

Betongplattor (gran, grafit)
Marktcgel/markstcn

Rader med storgatsten

^l n Bänkar
Lek

Gräsytor
Illustration översödra bostadsgårdens lekplats

Planteringar

Baksandyta
Entré med ramp

Planteringar vid berg

Trappa med handleclare
^

Vegetation och växtval
Växtmaterialet i planteringsytorna skall vara väl friskt,
välfungerande, ej ge onödiga skötselinsatsersåsoiTi
återkommande beskärningar, ogtäsrcnsningar och
uppbindningar samt zdet skall återspegla årsdderna genom
t ex vackra höstfärger,vår- och sommarblomning och
ftuktsättuing. Marktäckande buskar ska skugga marken
väl, så att ogräsrensning i-ninimeras. Flera av växterna ska
ge bloinning och bär som är attrakriva försåvälmänniskor
som djurlivet.
Cykelförrådenoch gemensahetslokalcn på den norra av de
två bostadsgårdarna, ska ha seduintak eller liknande.

Växtförslagtill fickor i berg

Perennerna kompletteras med torktåUga soUtärbuskar som:
'Mops',
'Iiikul',
Hippophae rhamnoides
havtorn och Piiius mugo
dvärgbergtall.

skuggiiepeta, Rudbeckia fulgida var sullivantii 'Goldsturm,
strålrudbeckia, Thalictrum rochebrunianum, skuggviolruta och
'Caradonna',
stäppsalvia.
Salvia nemorosa

Växtförslagtill friväxande häckarsom ska ge skydd
och inramning till gårdsmiljönsuteplatser:

Uppbyggnaden förupphöjda planteringsytor på bjälklag
ska förperenner bestå av 300 mm växtjord bjälklag typ
Hasselfors TrädgårdsjordLättvikt, samt fukthållande
lager typ VegTech Grodan eUer motsvarande 3 skivor ä
40 mm. Förmotsvarande yta med buskar och mindre ttäd
ska växtjorden bestå av 500mm växtjorcl förbjälklag typ
Hasselfors TrädgårdsjordLättvikt, samt fukthållande lager
typ VegTech Grodan eller motsvarande 3 skivor å 40 mm.

'Tor'
Meterhöga, täta buskar: Spiraea betulifoiia
E,
'Hugin',
svartaronia och
b']ötkspite^,Aro/uame/aaoearpa
'Gemo'
Dafo, hypericum.
Hypercum

Växtförslaglängsfördröjningsdikeoch bergsfot
Kätterväxtermed sugföttersom kan klättra på bergsytor:
Parthemässus var. engelmannii, klättervildvin och Parthenodssus
tricuspidata 'Veitchii, rådhusvin.

Beroende på utfall av sprängning fyUs djupare hålrurn i
berget med sand (fingrus/grovsand: 0-8 naturgrus). Ydager
skapas av grovgrus/mellansten med olika frakdoner, 20200 mm. Perenner välsj som t ex : Corynephorus canescens,
borsttåtel, Achnatberum calamagrostis, sUvergräs, Stipa capillata,
fjädergräs,Anthemis tinctoria, färgkuUa, Echium russicum, röd
's
snökort,Euphorbia cyparissias Fen Ruby, vårtörel,Achilka
'Coronation Gold',
praktröUika, Agastache B/ae Fortune,
anisisop samt oUka arter av Diandius.

Perenner:
Corynephoms canesceus, borsttåtel, Achnatherum calamagrostis,
silvergräs. Slipa capillata, f)ädei:gräs,Anthewis tinctoria,
färgkulla, Echium russicum, rödsnökort , Euphorbia cyparissias
'Feu 's Ruby, vårtörel, Achillea Coronation Gold,
prakti'oUika,
Agastache Blue Fortune', anisisop samt olika arter av
Dianthus.

Exempel päplantering i bergsskrevor

Växter till plantering längs Granängsvägen
Framföruteplatser: Meterhögabusker med ett naturligt tätt
'Tor'
E, björkspirea, Cotoneaster
växtsätt:Spiraea betulifolia
apiculatus E, slätbladigt klippoxbär och Aronia melanocarpa
'Huffii',
svartaronia. Refuger längs väg: Låga, marktäckande
buskar som väl tål den tuffa trafikiTuljön: l^onicera caerulea
var. k-amtschatica AN]A®E och blåbärstry,Symphoricarpus
'Arvid'
E, pl-ydnadssnöbär.Träd på förgårdsmafken:
Smalväxande träd, lämplig förniindre ytor: Acer cainpestre
Green Column, pelarnaveriönn

Klätterväxterväxande uppförvajrar på fasaden:
Exempel päplantering i bergsskrevor

Smalväxande pelarnaverlönn. Ett friskt träd
som tal lite tuffa miljöer

Fallopia baldschuanica Aubertii, silverregn.

Växtertill plantering vid lekplats och
gemensamhetsyta i anslutning till pergola:
I de upphöjda planteringarna väljs perenner/lökväxter
med en blomning från vårtill höst: Allium afhtunense
Purple Sensation, kirislök, Narässus pseudonarässus, påsklilja,
'Brunst',
Crocus tommasinianus, snökrokus, Actaea simplex
'Tivilight',
höstsilverax, Alchemilla mollis, jättedaggkåpa,Aster
'Overdam ',
brokbladigt
glandelaster, Calamagrostis x acutiflora
'tAagnus,
rödsolhatt, Eupatorium
tuvrör, Echinacea purpurea
'Purple
bush', tosenfioöie},Euphorbia griffithii
purpureum
'St.
Firegioiv, eldtöie\, Geranium x cantabrigiense
Ola',
']oan
biokovonäva, Hemerocallis
Senior', dagUlja, Miscanthus
'Morning
sinensis
l-ight', glansiTtiscanthus, Nepeta subsessilis,

;llverregn klättrande pävajrar, typ Veg
Tech GrönaVajern.
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Växtertill plantering vid parkering
Mindre träd med flera kvaliteter, såsom vacker blomning,
'Spire',
höstfärgningocli fruktsättning: Pniniis
smalkronigt
'Steen'®,
smalki'onig fönii
prydnadskörsbär,Sorhiis iiiiiiipciriii
'Schnee',
(icli Pniniis xgoiiiloiiiiiii
hybridkörsbär.Under träden
in\'id parkeringen planteras buskar med en vacker blomning
och intensiv höstfärgning:Arania nielanocarpa GLORIE. ®
E och svartaronia GLORIE ®,Spiraea splendens, amerikansk
praktspirea. Mot bergsidan i österfrån parkeringen sätts
växter enligt Växtförslagtill fickor i berg.

Vegetation- och jordförutsättningarför
planteringsytor
Planteringsytor med Uättetväxtervid fördröjningsdikeoch
bergsfot:
- Ydagerjorden för planteringsytor skaU utförasenligt krav
i AMA Anläggning 17. Tjocklek 400 mm på min 200 mm
terrass av fukthållande jord av lerig siltjord, lättlera, silug
lätdera.
Planteringsytor vid lekplats och gemensamhetsyta i
anslutning dll pergola:
- Uppbyggnaden förupphöjda planteringsytor
på bjälklag
ska förperenner bestå av 300 mm växtjord bjälklag typ
Hasselfors TrädgårdsjordLämdkt, samt fukthållande
lager typ VcgTech Grodan eller motsvarande 3 sldvor å
40 min. Förmotsvarande yta med buskar och mindre träd
ska växtjorden bestå av SOOinm växtjord förbjälklag typ
Hasselfors TrädgårdsjordLättvikt, samt fukthållande lager
typ VegTech Grodan eller motsvarande 3 skivor å40 mm.

Plantcringsytor på förgårdsmarkmed träd mot
Granängsvägenmed begränsat) yta \';ixtjoi'tl:
- Plär väljs skelettjord därU'äd ska
planteras. Skelettjordens
volym ska vara cirka l 5 m3/tt'äd vilket motsvarar
ungefär ett 600 mm tjockt lager (exkl. bärlagrct och
planteringsgropens växtjord). Terrassen luckras ner till
200 mm. Skelettj orden byggs upp med att makadamlager
om 250-300 mm och packas. Ovanpå makaclamlagret
läggs ett växtjordslager om 20 mm som vattnas ner i
makadamen. Ytterligare ett makadamlager läggs sedan
ovanpå om 250-300 mm och packas. Ovan detta ett
lager med växtjord som spolas ner. Makadamlager läggs
ut tiUs det att skelettpro filens fulla höjd är nådd. Den
färdiga skelettjorden ska volymmässigt bestå av 2/3
makadam och 1/3 växtjord. Skelettjorden ska gödslas med
långtidsvetkande gödsel meUan varje makadamlager. Ovan
skelettj orden anläggs ett lufdgt bärlager om 200 mm av
makadam av storleken 32-63 rmn som komprii-neras. Det
luftiga bäriagret täcks med cn geotexdl. Ovanpå det luftiga
bärlagret läggs den avslutande överbyggnaden. Växtjord
läggs i plantcringsgropen i ett 400 inm tjockt lager. I
skelettbäddar så placeras även brunnar där dag\ratten leds
in som ^darc bevattnar trädet, brunnarna möjliggöräven
luftutbyte i markprofilen

Planteringsytor på förgårdsmatkined buskar längs
Granängsvägenoch vid parkeringsyta:
- Ydagerj orden för planteringsytor skall utförasenUgt krav
i AMA Anläggning 17. Tjocklek 400 mm på iTiin 200 mm
terrass av fukthåUande jord av lerig siltjord, lätdera, silri^
lätdera. Terrassen skall luckras till inin 200 mm djup.

^

Dagvatten
Dagvatten från bostadsgårdarna hanteras genom ytUg
avrinning riU ett makadamdike med dränering. Ävenvatten
från ovanliggande naturmark tas omband av diket. Detta
dagvatten leds (efter fördröjningi makadambädden) tiU
dräneringsbrunnvidare (via ev. ytterligare fördröjning
utmed gatan) till kommunal dagvattenledaing.
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Dagvatten från tak, förutomtakytor i norr, och
förgårdsmarksamt överskottvattenfrån dike fördras
i fördröjnings-magasin(rör), som följerutmed södra
förgårdsmarken,med bräddledning som ansluts till
kommunal dagvattenledning.
Under markparkeringen anläggs fördröjningsmagasin av
makadam som fördröjerdagvatten från parkeringsytan
med bräddning till kommunal dagvattenledning. Den
totala makadamvolym på ca 25 m3 fungerar även som
oljeavskiljare. Dräneringsbäddari slänt fördröjeräven viss
del av takvatten från norra huset och det vatten som kan
komma från naturmarken ovanför parkeringen.
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Sedumtak på komplementbyggnader och grönytorpå
gårdar bidrar även till en naturlig fördröjningav dagvatten.
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Enligt Dagvattenuttedning Rapport 2016-10-26 krävs en
tomrumsvolym på totalt ca 34m3 föratt fördröjadagvatten
från fastigheten. Föreslagnamagasin har en tomrumsvolym
på ca 25,5 m3 i söderoch ca 8,5 m3 i norr.
Makadamdiket har en tomrumsvolym på ca 25 m3.
Makadamdiket har en totalvolym av ca 75m3. Denna
extra volym förutsättsvara dlkäcklig förfördröjnmgav
dUrinnande grund- och dagvatten från naturmark.

Fördröjningi makadammagasin
(med drängeringsrör)av
ytvatten från p-plats och tak.
(fördröjningsvolymca 8,5 m3)

Anslutning till kommun<
dagvattenledning^~\ ><^
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Fördröjningi rörmagasin
av ytvatten fråntak,
| ;
gårdaroch
samt dränering (fördröjningsvolym ca 25,5m3)_ ^

^s
^x
Dike fördröjervatten från
naturmark och gårdar.
Total fördröjningsvolymi
makadamdike ca 25 m3
makadam 16-32.
dränenngsrör

ca lm

^

"/

^Anslutning till kommunal
J dagyattenledningS

_^

^

Kommunens åtaganden
Gång- och cykelbana
Tyresö kommun kommer att anlägga cn gångbana
på Granängsvägensvästra sida (samma sida som dcii
planerade bebyggelsen).
Som del av upprustningen av Granängsvägcnkommer
Tyresö kominun dessutom anlägga en gång- och cykelbana
på vägens östra sida.

Åtgärderunder byggskedet
Sprängning och schaktning
Sprängning ocli schaktning ska projekteras och utföras på
ett sådant sätt att så mycket soin möjligtav befintlig inark
och växtlighet kan bevaras och sprängnings omfattning
ininimcras. Schaktkanter ska göras så branta som
bergkvaliteten tillåter.

Transportvägar
Förebyggstart ska byggherren redovisa förslagull
Trafikanordningsplan som redovisar oiTiläggning
av trafiken. Trafikanordningsplanen ska godkännas
av kommunens trafikenhet. Byggherren ska säkra
framkonilighet för samtliga trafikslag och tillgängliglict till
allmänna anläggningar samt se till att trafiksäkerhet kan
upprätthållas.
Försynav gator och allmänna anläggningar (ull exempel
gångbro) som kan komma att påverkas av byggtrafiken
kommet att göras.
Byggskyltning
Exploatören förbinder sig att informera allmänheten med
skyltar på plats om pågåendebyggiiadsarbeten.
Etablering

Området mellan naturmark och terrassbjälklag/bostadshus
ska utformas så att markanslutningcn blir så naturlig som
möjUgt.

Etablering ska i förstahand ske på kvartersmark.
Förebyggstart ska byggherren upprätta en
arbetsplatsdispositionsplan som ska reglera uppställning av
arbetsbodar, upplag och dylikt. Ytan företablering kommer
att uppgå riU ca 5750 m .

Skydd av vegetation

Arbetsplatsen ska inhängas med byggstaket innan arbetet
påbörjas.

Föreutbyggnaden ska värdefulla träd inull fasdgheten
inventeras och i möjligaste mån skyddas. Vid ett
genomförande av detaljplanen kommer en 5-10 m bred
zon av naturmarken utanförplanområdet att påverkas av
byggnadsarbeten. En trädvitesplan upprättas gemensamt
av byggherren och kommuiien föratt idendficra de träd
som ska skyddas. Träd och vegetation som tagits bort ska
ersättas med arter som hörhermna i området och är tåliga
vid en etablering.
Byggherren ansvarar föratt mark intiU fasdghetcn inte
nyttjas i byggprocessen utan tillstånd från kommunen. Före
byggstart ska syn hållas med representant från kommunen
där skyddsåtgärderbestäms.

^

1. Närplanen vunnit laga kraft.
Kommunen kallar ull startmötemed byggherren där
projekteringshandlingarna stäms av mot avtal och
kvalitetsprogram. Genomgång av ridplan, arbetsgång,
fasrighetsrättsligaåtgärclcrsaint ekonoini görs. Eventuell
fastighetsbildning ansöks och genomförs hos Lantmäteriet.

2. Införbvaalovsansökan

3. BvaalovsDrocessen startar

Kominunen stämmer av att projektermgshandlingarna
(nu i mvå med bygglovhandlingar) uppfyller avtal och
kvalitetsprogram. När handlingarna överensstäminermed
avtal och kvalitetsprograin kan bygglov sökas.

Närbyggherren lämnat in bygglovshandlingar och
eventuella andra lov så som marklov, rivnmgslov och
etableringslov kan bygglovsärcndet starta.
Ansvarig: By^>herren

Ansvarig och sammankallande: Kommunen (exploatering,
plan, bygglov)
Deltagande: Bj^ggherre

Ansvarig: Kommunen (exploatering, plan, bjgglov)

4. l samband med tekniskt samrådoch startbesked

2S

5. Kontrollera att överenskomnaskyddsåtgärder

6. l samband med att slutbesked ges

Som en del av bygglovärendet kontrolleras
bygglovshandUngarna genteinot de tekniska krav som ställs
på byggnader och mark genom BBR s föreslcrifteroch
allmänna råd.
Kominunen stäiTiiner av att inkomna handlingar uppfyller
exploateringsavtal, kvaUtetsprograin och planhandlingar.
Byggnation får påbörjasnär stafbesked ges.

Det kan rörasig om exempelvis träd, naturskydd,
byggstängsel, besiktoing av vägar och gångvägar,skyltar
förallmänhet min. Det soin ska skyddas kan vara reglerat
både i detaljplanen, avtal och/eUer i kvalitetsprogrammet.
Kommunen stämmer av att åtgärdernauppfyller avtal och
kvalitetsprogram.

Kommunen (exploatering, plan) stäminer av att färdigställd
byggnad och mark uppfyller avtal och kvalitetsprogram.
Kommunen (bygglov) stämmer av att färdigställd
byggiiad och mark följerde lov som getts. Kommunens
projekdedare (exploatering) godkänner skriftligen att
byggherren har fullföljtåtagandena i avtalet.

Ansvarig och sammankallande: Kommunen (bygglov)
Deltagande: By^iherre, Kommunen (exploatering)

Ansvarig och sammankallande: Bj/gjherrei!
Deltagande: kommunen (exploatering, bygglov)

Ansvarig och saminankallande: Kommunen (exploatering,
plan och bygglov)
Deltagande: Qy^iherren

^

Godkännande av åtagandena
I-Iärmed intygas ättbyggherren HökcrumBygg AB har uppfyllt
åtagiindcna enUgt kvaUtetsprograniniet.

Ort

l.)atiim

Projektledare i kommunen

^
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CHECKLISTA
Att göra:
Bostadutformning
ll Alla hmi-identréer ska vara vändamot Granängsvägcn. (sid 8)
Fönsterdll bostadsrum i bottenvåningen ska utformas ined hänsyn dll dc boendes trygghet och integritet utan att Ijusinsläpp och utbUckar begränsas, (sid 8)
ll Uteplatser mot gatan ska vara upphöjda cirka 50 cm. (sid 8)
Det ska finnas en utgång från varje trapplius till upphöjdinnergård, (sid 14)

Byggnadsteknik och gestaltning
Fogar mellan fasadelement ska vara del av formgivning/gestaltning eller döljas. (sid 9)
[l Husens färgsättningkan varieras i helhet eller i delar, (sid 9)
ll Sockclvåning ska innehålla större fönsterparrier (sid 9)

Utemiljö
ll Området ineUan naturmark och ten-assbjälkag/bostadshus ska utformas så att markanslutningen blir så naturlig som inöjligt. (sid 18)
Naturmark utanför planområdet soin påverkas av genomförande av detaljplanen ska återställasså lika opåverkad naturmark som möjligt, (sid 18)
ll På bostadsgård ska finnas lekplats försmå barn, sittmöjUgheter ska finnas i anslutning till lekplats (sid 11 & 21)
MöjlighettiU odling ges i odlingslådor. (sid 11 & 20)
Q Förgårdsmarksom ej upptas av utcplatser och entréfunkrioner planteras föratt skapa ett grönt skydd mot gatan, (sid 18)
Belysning ska finnas på förgårdmarkföratt markera gångvägoch entréer. Bostadsgårdar och markparkeringen i norr ska också vara belysta. (sid 18)
Skötselplancr förgrönstruktur upprättas av exploatören.

ss

^

CHECKLISTA
Att göra:
Parkering
]l Parkeringsgarage ska vara salu'a och utrustas med lås. (sid 12)
Parkeringsgaragct förses inte med golvbrunnar. (sid 12)
Dc mest lättillgängligaparkeringsplatserna ska vara förrörelsehindrade, (sid 12)
Parkeringsplatser förmiljöbilar ska vara försedda med laddstolpar. (sid 12)
ll Cykelparkeringar ska upplevas trygga och har bra översyn från omgivande lokaler eller bostäder. (sid 8 & 12)
ll Garageinfartcr ska utformas på ett tfafiksäkert sätt och så att dc inte hindrar framkomligheten förgående och cyklister mer än nödvändigt,(sid 12)

Dagvatten
ll Dagvattnet tas omband lokalt inom kvartersmark, så långt soin det är möjligt, (sid 24)
ll Komplementbyggnadcr förses med vegetarionsklädda tak. (sid 24)
Vid uppförande av byggnader ska så miljövänligamaterial som möjligtväljas föratt i-ninska påverkan av föroreningari dag^-attnet. (sid 24)

Avfall
Avfallsrum med sopkärl dimensioneras enligt avfall Sveriges riktlinjer förtotalt 90 liter hushållsavfall/vecka. Utrymmet ska medge viss en källsortering, (sid 8)

Övrigt
Genomförandet av flyttning av fjärrvärmeska vara samordnat med Vattenfall (§7 i Marköveriåtelseavtal.)
ll Trädvitesplan ska upprättas. (§16 i Marköverlåtelseavtal)

Utöverdenna checklista ska självfallet gällande lagstiftning följas. Tyresö koinmuns dUgänglighetshandbok ska följas så långt soin inöjligt. Där särskilda skäl föravsteg finns ska dessa
motiveras särskilt.

^
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