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BAKGRUND 

Glasberga Sjöstad är ett nytt bostadsområde vid Glasbergasjön 

i anslutning till Södertälje, 20 minuter från centrala Stockholm. 

Inom några år kommer Glasberga Sjöstad vara hem för cirka  

2 000 nya invånare. 

Projektet utvecklas av Fastighetsbolaget Glasberga, som består 

av Södertälje kommun, Riksbyggen, JM och Telge bostäder. 

Målet för Glasberga Sjöstad är att skapa en levande staddel för 

alla åldrar. Fokus i planeringen har varit att tillvarata platsens 

unika förutsättningar och skapa ett högkvalitativt boende för 

det framtida Glasberga Sjöstad. Visionen är att Glasberga  

Sjöstad ska vara en trivsam och socialt hållbar boendemiljö  

för invånare med olika åldrar och ursprung. Området ska 

präglas av en småskalig och enhetlig arkitektur, där miljöerna 

karaktäriseras av ett harmoniskt helhetsintryck.

Utbyggnaden av den första etappen av Glasberga Sjöstad, 

kallad “Småstaden”, präglas av stor variation i byggnadstyper 

och utseende. Denna gestaltningsvision avser kommande 

utbyggnad av området, där ambitionen är att skapa områden 

med större enhetlighet i byggnaderna, och en mer harmoniskt 

sammanhållen miljö.

Fullt utbyggt kommer här att finnas möjlighet till olika 

boendeformer: villor, parhus, radhus och lägenheter. 

Tillsammans med det serviceutbud som vi planerar för

 i form av skola, äldreboene och närservice blir Glasberga 

Sjöstad en trivsam boendemiljö i hjärtat av Södermanland.

ANVÄNDNING 

Genomförandet av ett så omfattande projekt som Glasbega 

Sjöstad sträcker sig över en lång tid. Därmed blir kontinuitet 

och utvecklingen av de ursprungliga stadsbyggnadsambi-

tionerna för området viktiga att upprätthålla under hela  

genomförandeprocessen. 

Denna gestaltningsvision har tagits fram av Fastighetsbolaget 

Glasberga för att säkerställa att ambitionerna för Glasberga 

Sjöstad uppnås, och ger riktlinjer för hur området ska  

bebyggas. Dokumentet illustrerar vår vision för Glasberga 

Sjöstad, och riktar sig till framtida invånare och intressenter i 

området.

Gestaltningsvisionen är en presentation av det framtida  

Glasberga Sjöstad, ett hjälpmedel i utbyggnaden av staden,  

och ett styrmedel för hur området ska byggas.

Gestaltningsvisionen kommer att ingå i de köpavtal som träffas 

mellan Fastighetsbolaget Glasberga och tomtköparen. 

ÖVERSIKT

Efter denna introduktion ges en övergripande beskrivning av 

Glasberga Sjöstad, dess läge i förhållande till befintliga 

kommunikationer, befintliga värden i omgivande miljöer, 

och serviceutbudet i området. Därefter beskrivs de 

gestaltningsprinciper som gäller för byggnaderna i området, 

vars förhållande beskrivs i korthet nedan.

RIKTLINJER  

Denna Gestaltningsvision är ett komplement till gällande 

detaljplan och gestaltningsprogram för området. Utöver de 

bestämmelser som gäller i detaljplanen och gestaltnings-

program, förtydligas här ett antal gestaltningsprinciper för 

området.

TRÄDGÅRDSSTADEN 

Trädgårdsstaden är den generella gestaltningsprincipen för 

hela Glasberga sjöstad, och behandlar framför allt husplacering 

och tomtanvändning. 

ETT OMRÅDE FÖR ALLA STILAR 

Hela Glasberga Sjöstad är uppdelat i tre olika karaktärsområden: 

Sörgården, Villastaden och Funkiskvarteret. Inom dessa karaktärs-

områden gäller specifika gestaltningsprinciper, vilka avser 

byggnadsutformningen.

GESTALTNINGSVISION

Vad är en gestaltningsvision?
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GLASBERGA SJÖSTAD

HISTORIEN

Glasberga Säteri 

I hjärtat av Glasberga Sjöstad ligger Glasberga Säteri, med 

historiska anor från Gustavs Vasas storhetstid. Säteriet var 

en gång i tiden en stor jordbruksegendom, och var tidigare 

ett av de kungliga jaktslotten. Glasberga Sjöstad präglas 

av närheten till den vackra anläggningens vita fasader och 

harmoniska proportioner.

VATTNET

Glasbergasjön 

Glasbergasjön ligger vackert insmugen i landskapet,  

i direkt anslutning till Glasberga Sjöstad. Längs sjön 

finns gott om växt- och djurliv. Under sommarperioden 

ger sjön möjlighet till bad och fiske och vintertid till 

skridskoåkning. Hela Glasberga präglas av närheten till  

vattnet, både Glasbergasjön och Glasberga våtmark 

vid entrén till området.

LANDSKAPET

Sörmländsk natur 

Landskapet kring Glasberga Sjöstad präglas av varierade skog-

spartier och öppna ängsmarker, med en flora rik på blommor 

och örter. Glasberga Sjöstad ligger vackert  

inpassad i det böljande landskapet. Gatustrukturen följer 

den naturliga topografin, med kullar och skogspartier  

som avgränsande element. Med naturen runt hörnet är  

det nära till motion, strövtåg och lek.

Utgångspunkter
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Illustrationen visar vår vision med Glasberga Sjöstad. I 
dagsläget finns det inga beslut om att området ska inneha 
grundskola eller mötesplatser så som fotbollsplan och  
lekplats. Men i det samarbetsprojekt som Fastighetsbolaget 
Glasberga och Södertälje kommun driver är det en av det 
viktigaste gemensamma målsättningarna med området. 
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ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIP

Trädgårdsstaden

Trädgårdsstaden är den generella gestaltningsprincipen  
för hela Glasberga sjöstad, och behandlar framför allt 

husplacering och tomtanvändning. 

En Trädgårdsstad innebär en blandad, småskalig bebyg-

gelse som utgörs i huvudsak av småhus eller radhus. 

Stadsplaneringen präglas av anpassning till terrängen med 

mjukt utformade gatusträckningar.Trädgårdsstaden präglas 

av en sammanhållen gatumiljö med ett småskaligt och 

grönskande gaturum,  som avgränsas av häckar eller staket 

på tomtmark. 

De enskilda tomterna präglas av att den fria ytan är större 

än byggnadsytan, och att de fria ytorna till stor del är 

grönytor snarare än hårdgjorda ytor. Byggnaderna utformas 

för att anpassas till terrängen. Alla byggnader ligger på 

samma sätt i förhållande till gatan, medan deras individuella 

utformning kan variera.

Anledningen till att ha gemensamma principer för tomterna 

i Glasberga sjöstad är att skapa en karaktärsfull helhets- 

miljö med ett sammanhängande uttryck. Detta är något 

som kommer alla de boende till del, då gatan är det som 

utgör områdets gemensamma rum.

Trädgårdsstaden har visat sig vara en enkel och robust prin-

cip i planeringen av områden med stor del enskilda småhus. 

Historiska förebilder är Pershagens, Östertäljes och Tullinge 

villastäder, samt Enskede trädgårdsstad.



HUSPLACERING
Byggnader ska placeras 3 meter från 
gatan, och ha en sida parallell med  
gatan.

Genom att alla byggnader ligger på  
samma avstånd från gatan bildas en  
kontinuerlig vägg i gaturummet. Det 
skapar en harmonisk helhet och en  
sammanhållen upplevelse av området. 

GRÖNYTA
Tomten ska till största del upptas av 
grönyta. Hårdgjorda ytor ska göras få och  
så små som möjligt. Endast bladväxter är 
tillåtna.

Grönytor på tomtmark ger en grön och  
lummig karaktär till området och bidrar  
till en hållbar hantering av dagvatten. 

TERRÄNGEN
Byggnader ska anpassas till tomtens terräng. 
Höjdskillnader tas upp i sluttningar. Förhöjt 
sockelparti får användas. Stödmurar får inte 
uppföras. 

Genom att husen inpassas i den naturliga 
terrängen, skapas en lättillgänglig utemiljö, 
och en vacker helhetsverkan uppnås.

Regelbunden byggnadslinje

Oregelbunden byggnadslinje

Stor del grönyta, liten del hårdgjord yta

Liten del grönyta, stor del hårdgjord yta

Inpassning i terräng utan stödmur, med förhöjd sockel

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIP

Riktlinjer

Inpassning i terräng med stödmur

AVGRÄNSNING MOT GATA
Tomtgräns ska avgränsas mot gata med 
häck eller staket. Murar får ej uppföras.

Avgränsningen bildar en fond i gaturummet 
vilket skapar en sammanhängande gatu- 
miljö. Den skapar också en gräns mellan 
den publika sfären och den egna tomten.

Häck eller staket mot gatan

Mur mot gatan



SPECIFIKA GESTALTNINGSPRINCIPER

En stad för alla stilar

VILLASTADEN

Modernt villaliv

Villastadens byggnader karaktäriseras av ett modernt 

formspråk, varierade byggnadsvolymer med burspråk 

och takkupor, taken är både sadel- och pulpetformade, 

och fönsterstorlekarna är varierade. Byggnadsdetaljer 

är funktionellt moderna och anpassas till byggnadstypen. 

Fasadmaterialen är både trä och puts. Fasadfärgerna 

varierar från enkla vita och ljusgråa kulörer till mer 

färgstarka varianter i gult och rött. 

FUNKISKVARTERET

Rena linjer

Funkiskvarterets byggnader utmärker sig genom  

funktionalismens formspråk: tydliga byggnadsvolymer  

med rena linjer, fönsteröppningar av varierande storlek,  

och låglutande tak. Byggnadsdetaljerna är stilrena och  

enkla. Fasaderna består till största delen av puts, med  

inslag av trä. Färgerna är brutet vitt, mörkt grå eller svarta.

SÖRGÅRDEN

Traditionell byggnadskonst 

Sörgårdens byggnader präglas av den traditionella 

byggnadskonsten: enkla och lågmälda byggnadsvolymer 

med tydliga gavelmotiv och regelbundna fönsterstorlekar. 

Fasaderna är av trä som målas med kulörer som påminner 

om gamla slamfärger dova röda och bruna toner. Detaljer 

som fönsterfoder och vindskivor målas i kontrasterande 

färger.



SÖRGÅRDEN

BYGGNADSVOLYM

Ska vara enkel och sammanhållen och fasaden 

ska vara symmetrisk.

BYGGNADSDELAR

Storleken på till exempel farstukvist, takkupa eller  

burspråk ska vara underordnade huset som helhet.

FÖNSTERÖPPNINGAR

Ska vara regelbundet placerade med i princip 

samma storlekar.

FÖNSTER

Ska vara spröjsade, och vara målade i avvikande 

kulör i förhållande till fasaden.

FASADMATERIAL

Ska vara av trä med stående slät panel eller 

med lockpanel. Husets hörn ska ha knutbrädor, 

fönster ska ha utanpåliggande foder.

KULÖR

Ska vara olika dova röda nyanser eller brunt 

som påminner om gamla slamfärger så som 

Falu rödfärg.

TAK

Ska vara sadeltak. Takbeläggning ska vara i matta 

röda eller svarta tegel-/betongtakpannor eller plåt.

BYGGNADSDETALJER

Takfot ska ha minst 30 cm takutsprång mot 

alla sidor. Vindskivor ska vara målade i en annan 

kulör än fasaden. Utvändiga räcken, pelare 

och balkonger ska vara i trä med traditionellt 

utseende och raka former. Pelare ska vara 

mindre än 20 cm i diameter.

BYGGNADSVOLYMEN 

Ska inte vara oregelbunden, asymmetrisk och 

varierad.

BYGGNADSDELAR

Storleken på till exempel farstukvist, takkupa 

eller  burspråk ska inte dominera över huset 

som helhet.

FÖNSTERÖPPNINGAR

Ska inte vara oregelbundet placerade, och 

inte ha olika storlekar.

FÖNSTER

Ska inte vara bredare än 1.5 meter, vara utan 

spröjs eller vara målade i samma kulör som 

fasaden.

FASADMATERIAL

Ska inte vara slät träpanel utan locklist, inte 

av puts eller av skivmaterial.

KULÖR

Fasaden ska inte vara i klara kulörer, till 

exempel vit, blå eller gul.

TAK

Ska inte vara pulpettak eller brutet tak. 

Takbeläggningen ska inte vara papp, skiffer, 

shingel eller glaserat tegel.

BYGGNADSDETALJER

Takfot ska inte vara mindre än 30 cm. Foder 

och vindskivor ska inte vara i samma kulör 

som fasaden. Utvändiga räcken, pelare och 

balkonger ska inte ha modernt utseende 

eller svängda former. Pelare ska inte vara 

större än 20 cm i diameter.

Taket är ett traditionellt 
sadeltak med takutsprång och 
takpannor.

Sörgården är en traditionell hustyp som utgår från de klassiska trähus som präglat den 
svenska landsbygden. Här visas ett typiskt exempel på hur ett Sörgårdshus kan se ut.

Byggnadselement som 
farstukvist utförs i traditionell 
stil, vars storlek underordnas 
byggnadsvolymen som helhet.

Fasaden är traditionell träpanel 
som målas i dova kulörer likt 
gamla slamfärger.

Fönster är spröjsade och regelbundet 
placerade, med foder i kulör som 
tydligt kontrasterar mot fasaden.

Fasaderna har en symmetrisk 
komposition.



SÖRGÅRDEN

Exempel
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SÖRGÅRDEN



FUNKISKVARTERET

BYGGNADSVOLYM

Ska vara enkel med skarpa hörn och fyrkantigt 

utseende.

BYGGNADSDELAR

Storleken på till exempel takkupa eller burspråk 

ska inte dominera över huset som helhet.

FÖNSTERÖPPNINGAR

Ska vara oregelbundet placerade med olika 

storlek. Fönsteröppningar ska vara i maximalt 

en våning och mindre än 3 meter breda.

FÖNSTER

Ska vara rena glasytor utan spröjs, och inte ha 

utvändiga foder. Karmar som delar fönsterrutan 

ska sitta asymmetriskt placerade i förhållande 

till fönsterparti.

FASADMATERIAL

Ska vara puts. Högst en tredjedel av fasaden 

kan vara i slät träpanel.

KULÖRER

Ska vara brutet vitt, grå eller svart.

TAK

Ska vara låglutande tak eller pulpettak, med 

taklutning på max 14 grader. Takbeläggning ska 

vara matt mörkgrå eller svart plåt eller papp. Takfot 

ska vara liten, och mindre än 10 cm.

BYGGNADSDETALJER

Utvändiga räcken ska vara av rakt smide med 

slanka dimensioner, eller glasräcke. Pelare och 

balkonger ska ha ett stramt formspråk.

BYGGNADSVOLYM

Ska inte vara regelbunden eller symmetrisk, 

och ska inte ha svängd eller veckad fasad.

BYGGNADSDELAR

Storleken på till exempel takkupa eller burspråk 

ska inte dominera över huset som helhet.

FÖNSTERÖPPNINGAR

Ska inte vara regelbundet placerade, och inte 

samma storlekar.

FÖNSTER

Ska inte vara mindre än 60 cm breda, och inte 

ha spröjs. Fönster ska inte vara i två våningar, 

eller bredare än 3 meter.

FASADMATERIAL

Ska inte vara av träpanel eller skivmaterial. Del 

av fasaden kan vara i trä, men inte mer än en 

tredjedel av fasaden.

KULÖR

Ska inte vara färgstark, som till exempel röd, 

blå eller gul.

TAK

Ska inte vara sadeltak eller brutet tak. Tak ska inte 

ha vinkel över 14 grader. Takfot ska inte sticka ut 

mer än mer än 10 cm. Takbeläggning ska inte vara 

av tegelpannor eller betongtakpannor.

BYGGNADSDETALJER

Räcken ska inte vara av trä, och inte ha grova 

dimensioner. Räcken ska inte ha svängda 

former. Pelare och balkonger ska inte ha 

svängda former.  Pelare ska inte vara större 

än 20 cm i diameter.

Funkishuset är en klassisk hustyp med influenser från 1940- och 50-talet, och präglas av rena linjer 
och enkla former. Här visas ett typiskt exempel på hur ett hus i Funkiskvarteret kan se ut.

Fönsteröppningar av varierande 
storlekar och oregelbundna 
placeringar, utan foder.

Fasaderna har en asymmetrisk 
komposition.Raka smidesräcken med slanka 

dimensioner.

Taket är låglutande eller pulpettak 
med liten eller ingen takfot.

Fasaden är putsad i brutet vit, 
grå eller svart kulör.



FUNKISKVARTERET

Exempel
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 BYGGNADSDELAR

Storleken på till exempel balkong, takkupa  

eller burspråk ska inte dominera över huset 

som helhet.

FÖNSTERÖPPNINGAR

Fönsteröppningar ska inte vara i två våningar 

och inte större större än 3 meter breda.

FÖNSTER

Ska inte ha spröjs. 

FASADMATERIAL

Ska inte vara i tegel eller skivmaterial.

KULÖRER

Träfasader ska inte vara färgstarka, som till 

exempel gul eller blå. Putsfasader ska inte  

vara mörka, som till exempel svart eller brunt.

TAK

Ska inte vara låglutande eller brutet tak. Takvinkeln 

ska inte vara mindre än 14 grader. Takbeläggning 

ska inte vara skiffer, shingel eller glaserat tegel.

BYGGNADSDETALJER

Räcken ska inte vara i trä med grova  

dimensioner. Räcken, pelare och balkonger  

ska inte ha svängda former. Pelare ska inte  

vara större än 20 cm i diameter. 

BYGGNADSDELAR

Storleken på till exempel balkong, takkupa eller 

burspråk ska vara balanserad i förhållande till 

storleken på hela huset.

FÖNSTERÖPPNINGAR

Ska vara oregelbundet placerade och ha olika 

storlekar. Fönsteröppningar ska vara i högst  

en våning och mindre än 3 meter breda.

FÖNSTER

Ska vara rena glasytor utan spröjs. 

FASADMATERIAL

Ska vara slät träpanel eller puts, eller båda 

matrialen i kombination. 

KULÖRER

Ska vara antingen slät träpanel  i dova  

kulörer som liknar traditionella slamfärger,  

eller putsfasad i ljusa kulörer.

TAK

Ska vara sadeltak eller pulpettak vid 1-plans hus 

över 14 grader och vid 2-plans hus mellan 14-30 

graders lutning. Takbeläggningen ska vara av 

matta röda, mörkgrå  eller svarta betongtakpannor. 

Används plåt eller papp ska dessa vara av matt 

mörkgrå eller svart färg.

BYGGNADSDETALJER

Utvändiga räcken ska vara av rakt smide med 

slanka dimensioner, eller glasräcke. Pelare och 

balkonger ska ha ett modernt formspråk, och 

stämma överens med husets övriga utformning. 

VILLASTADEN

Villastadens byggnader karaktäriseras av ett modernt formspråk med stor 
variation. Här visas ett typiskt exempel på hur ett hus i Villastaden kan se ut.

Fönsteröppningar kan ha 
varierande storlekar och både 
regelbundna och oregelbundna 
placeringar.

Fasaderna kan ha en både 
symmetrisk och asymmetrisk 
komposition.

Fasadmaterial kan vara både trä 
och puts.

Taket är sadel- eller pulpeformat.

Takkupa som inte dominerar 
byggnadsvolymen som helhet.
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Denna gestaltningsvision har tagits fram av Glasbergabolaget för att säkerställa att ambitionerna för Glasberga sjöstad uppnås, och ger 

riktlinjer för hur området ska bebyggas. Dokumentet illustrerar vår vision för Glasberga sjöstad, och riktar sig till framtida invånare och 

intressenter i området.

Gestaltningsvisionen har tagits fram av Fastighetsbolaget Glasberga 
tillsammans med Södertälje kommun och Hermansson Hiller Lundberg 
Arkitekter. Dokumentet visar riktlinjer för hur området ska bebyggas 
och beskriver den vision vi  eftersträvar för Glasberga Sjöstad som ny 
stadsdel i Södertälje. 

Kontakta oss så berättar vi gärna om vårt arbete med Glasberga Sjöstad:

Chef för gatu- och parkplanering, Södertälje kommun, 
Björn Rabenius, tfn 08-523 063 25, 
e-post: bjorn rabenius@sodertalje.se

Informationsansvarig, Fastighetsbolaget Glasberga
Marie Strand, tfn 073-595 20 15, 
e-post: marie.strand@glasbergasjostad.se


