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Mengus ambition är att hållbart utveckla och förval-
ta fastigheten som ett av regionens mest attraktiva 
områden för kontor och verksamheter.

I en sådan ambition ligger att göra området mer 
känt och tillgängligt i staden samtidigt som Na-
tionalstadsparkens kvaliteter och det unika läget i 
parklandskapet vid Brunnsviken betonas och utveck-
las ytterligare.
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Mengus övergripande mål för fastighetens utveckling
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HANTERA MÖTET MED  E4

LÅTA HISTORIEN TALA
FRAMHÄVA KULTURVÄRDEN

VIKTIGA LÄNKAR OCH 
PARKENTRÉER

EKOLOGISKA SAMBAND OCH
EKOSYSTEMTJÄNSTER

PARKDESTINATION MED 
PLATS FÖR REKREATION

ETT LEVANDE  HAGA

• Öka rekreativa och sociala värden kopplade till natur-och kulturlandskapet 
kring Brunnsviken - Destination Försundavik

• Minska bullerstörning för ökad trivsel i Nationalstadsparken
• Skapa sammanhängande offentliga parkrum
• Öka utbud av rekreationsmöjligheter och friluftsaktiviteter, bl.a. en badplats
• Skapa en trygg omgivning och plats för människor att vistas på, en plats för ro 

och eftertanke
• Förbättra tillgängligheten
• Öka tryggheten

• Minska bullernivåerna från E4:an och skapa en mindre buller störd parkmiljö.
• Skapa en tydlig rumslig avgränsning mellan E4:n och parken
• Minska upplevelsen av E4:ans intrång i parken
• Skapa ett spridningsskydd av luftföroreningar

• Framhäva och tillgängliggöra unik natur- och kulturmiljö
• Mer kvalitativa upplevelser av kulturmiljön
• Bibehålla och stärka särdrag i landskapet och bebyggelsestrukturen
• Tydliggöra platsens historia genom historiska stigar och vägar
• Bevara, tillvarata och utveckla kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
• Laga och utveckla kulturlandskapet

• Hållbarhet och hushållning av resurser
• Stärka svag spridningskorridor för växter och djur inom Nationalstadsparken
• Värna sammanhängande grönstråk
• Förbättra ekologiska samband genom att tillföra ny grönska
• Kompletteringsplantering av biotopstärkande växter
• Förbättra dagvattenhantering
• Minska risk för föroreningar i grundvatten
• Förbättra Trafikverkets nuvarande nyttjande av dammen

• Utveckla Frösundavik till en välintegrerad målpunkt i både stad och park
• Minska E4:ans upplevelse som barriär mellan stad och Nationalstadspark
• Eldriven ”shuttlebus” till och från Solna station (finns idag)
• Stärkta kopplingar och samband till omgivningen - särskilt till bostadsbe-

byggelsen väster om E4:an
• Stärka och tydliggöra entréerna till Nationalstadsparken i Frösundavik

• Bevarande och utveckling av natur-, kultur-, landskaps- och rekreations-
värdena ska öka vistelsekvaliteterna Nationalstadsparken och bidra till ett 
levande Haga!

• Utökat utbud av arbetsplatser och service
• Summan av delarna kommer att generera positiva synergier

Specifika mål och åtgärderAktuella globala miljömål

HÅLLBARHET - ÖVERGRIPANDE MÅL OCH KVALITETER
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VÄRDEN OCH FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER
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Utveckling
• Förbättrad koppling över bron mot Frösunda.
• En tydlig entréplats utvecklas vid trafikplatsen.
• Informationsskyltar vid entréer till fastigheten
• Skyltprogram tas fram.
• Siktlinjer och utsiktsplatser omhändertas.
• Gång- och cykelstråk kopplas samman.
• Strandzonen tillgängliggörs och aktiveras.
• Parkmiljöer utvecklas och möbleras.
• Byggnadsminnet Annelund utvecklas till central 
       nod med fokus på upplevelsen av ”wellness”
        samt Info center för rekreation och kulturella
        värden med café och sommaraktiviteter.
• Café och konferens på Annelund i kulturhistorisk 
        miljö utvecklas.
• Restaurangen i SAS-huset utvecklas med 

sommarrestaurang/orangeri och köksodlingar.
• Platser för ”food-trucks” m.m. identifieras.

Aktiviteter
• Parkmiljöerna ska tillsammans med utbudet 

av service locka till besök och inbjuda till 
vistelse och aktivitet. På fastigheten och i dess 
parkmiljöer ska besökare erbjudas

• Vackra parkvägar för gång och cykel
• Parkstigar för motion och mountainbike.
• Kontemplativa miljöer för vistelse, yoga, m.m.
• Öppna gräsytor för varierande aktiviteter
• Utomhusgym
• Tennis eller padel tennis
• Kajakpaddling
• Bad
• Grillplats
• Lekplats
• Cykelservice

VÄRDEN OCH FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER - FÖRSTÄRKNING REKREATION

Byggnadsminnet Annelund - den 
centrala noden

Sommarpaviljong/orangeri

Öppna ytor - vila vs aktivitet

Entréer och skyltning Bad och strandliv

Bryggor och båtar/kajak

Caféer och Food trucks

Tennis/Padel tennis Utegym
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1. Kuperad skogsmark
Kuperad skogsmark dominerad av grov tall 
med undervegetation av blåbärsris. Inte särskilt 
grova tallar, men troligen ganska gamla (flera 
träd har tallticka, rödlistad vedsvamp). Naturlig 
strandzon.

2. Ädellövskog
Ädellövskog med bryn i sydostvänt läge. Skogs-
marken domineras av ek och lönn. Längst i 
söder finns en grov ek. Naturlig strandzon stärker 
spridningssamband.

3. Ängsmark
Större sammanhållen äng med solitära ekar. 
Området ligger på sandig mark.

4.Kuperad hagmark
Kuperad hagmark dominerad av grov tall. Här 
finns tallticka och reliktbock, båda knutna till 
gammal tall och rödlistade.

5. Allé med lönn och hästkastanj
Allé med medelålders lönnar och hästkastanjer. 
Några av hästkastanjerna har stamhåligheter.

6. Äldre lindar
Fyra gamla lindar. Samtliga har håligheter, dock 
med små ingångshål.

7. Park- och trädgårdsmiljö
Äldre park- och trädgårdsmiljö med lindallé och 
solitära ekar.

8. Strandmiljö
Kuperat strandparti som domineras av grov tall 
och med inslag av ek och hassel.

9. Igenväxnde hagmark
Igenväxande hagmarker med inslag lind och ek. 
Lindalleér i söder.

10. Fuktområde
Fuktområde dominerat av asp och sälg. Mycket 
död ved. Naturlig strandzon stärker spridnings-
samband och utgör en livsmiljö för fåglar och 
insekter.

VÄRDEN OCH FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER - NATURVÄRDEN

Kartan är baserad på Callunas analys av naturvärden.
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1. Stärkt ekosamband i norr
Svagt ekosambandet i nord-sydlig riktning 
förstärks. En spridningsmiljö, inte en livsmiljö, 
eftersträvas, En flerskiktad vegetation längs 
strandkanten och GC-vägen kan av organismer 
uppfattas som en integrerad del i landskapet.

2. Ny vegetation längs E4
Mindre träd och buskar planteras mellan ny be-
byggelse och E4:n. Tall, ek och lind är relevanta 
här. Flera olika trädslag kan kombineras.

3. Stärkta brynmiljöer
Brynmiljöer förstärks genom att plantera blom-
mande busk- och trädvegetation, exempelvis 
hagtorn, slån, sälg och rönn.

4. Sandmark tillgängliggörs
Sanden tillgängliggörs för sandlevande arter 
som bin och andra steklar genom att skapa 
sandblottor, genom markskrapning. 

5. Återkommande slyröjning
Återkommande slyröjningar för att släppa in 
ljus i skogsmarken genomförs. Unga plantor 
eller träd av ek och lind sparas för att säkra en 
föryngring. Den naturliga strandzonen värnas. 

6 och 7. Röjning för öppnare karaktär
Slyröjning för öppnare karaktär och mer ljus-
insläpp genomförs. Hassel och unga plantor 
eller träd av ek, tall eller lind sparas.

8. Minskad risk för föroreningar i grundvattnet 
Då markparkeringen ersätts med bebyggelse 
minskar risken för att grundvattnet förorenas.

9. Tillskapande av ängsmark
Ängsmarken med blommande växter skapas på 
nuvarande markparkering som förstärker spridnings-
zoner och främjar bland annat pollinering.

10. Vattennära livsmiljö
Vid dagvattenstråket och nära den befintliga 
dammen och invid Frösundaviks damm un-
dersöks möjlighet till ökad artrikedom och vat-
tenrening genom planteringar för att tillskapa 
vattennära livsmiljöer för flora och fauna. 

Icke platsbundna förstärkningsåtgärder
• Ett artrikt fältskikt åstadkoms på ytor som 

idag är intensivt skötta, exempelvis kortklipp-
ta gräsytor. Dessa ytor sköts som äng med 
slåtter med upptag

• Vegetation som klipps med några års 
intervall släpps upp på några kortklippta 
gräspartier. Torra växtstjälkar här kan bli 
boplatser åt steklar. 

• Fågelholkar sätts upp i områden där träd-
skiktet är yngre och trädhåligheter är en 
brist. 

• Mulmholkar för t.ex. ugglor och andfåglar 
borras. Holkarna fylls med sågspån, flisad 
ved, löv eller riktig mulm.

• Perennrabatter anläggs med nektarväxter 
för pollinatörer i parker, grönområden och 
längs promenadstråk.

• Högstubbar tillskapas i solexponerade bryn-
miljöer.

• Död ved placeras ut (så kallade fauna depåer) 
i solbelysta lägen.

VÄRDEN OCH FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER - FÖRSTÄRKNING NATUR

Kartan är baserad på Callunas och Tengboms samarbete  kring förstärkningsåtgärder.
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1. Annelunds herrgård
Annelunds herrgård från 1700-talets senare del 
samt gymnastikbyggnaden i nära anslutning 
från 1830.

2. Linnéaholm
Huvudbyggnad från 1898 som ersatt 1700-tals- 
torpet som tidigare funnits på platsen.

3. Lings grav
Begravningsplats i parkliknande miljö.

4. Stig- och vägnät
1900-talets stig- och vägnätssystem.

5. Gamla Uppsalavägen
Nuvarande Lings väg, kantad av en lindallé.

6. SAS gamla huvudkontor
SAS gamla huvudkontor ritat 1988 av Niels Torp.
Tillhörande modernistiska parkanläggning.

7. Stockholmsåsen
Brunnsvikens geologiska formelement.

Icke platsbundna värdeelement i 
Nationalstadsparken
• Samspelet mellan det forna kulturlandska-

pet, skogsbestånden och det gestaltade 
parklandskapet - viktigt karaktärsdrag som 
fortfarande går att avläsa.

• De omgivande stränderna, med sin 
bibehållna topografi, träd och naturmarker 
samt den relativt spridda bebyggelsen, ger 
en föreställning om det sena 1700-talets 
landskap.

• Den öppna vattenytan i centrum - ett, för 
området, centralt landskapselement

Kartan är baserad p åTyréns analys av kulturvärden.

VÄRDEN OCH FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER - KULTURVÄRDEN
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1. Annelunds herrgård
Återskapa och utveckla trädgårdsanläggning, 
odlingslotter, köksträdgård, växthus och park-
miljö för besök samt hysa informationscenter för 
kultur- och rekreationsvärden..

2. Linneaholm
Återskapa och utveckla delar av tidigare 
park- och trädgårdsanläggning. Miljöskapande 
åtgärder som lyfter upplevelsen av det f.d. torpet 
i läget vid den norra entrén.

3. Lings grav
Renovera samt tillgängliggöra begravningsplat-
sen vid Lings grav. Gallra, öppna upp, förbättra 
stigar och gångvägar. Utveckla Lings grav till ett 
självklart besöksmål, så som det förtjänar.

4. Stigen mot udden
Förbättra och öka tillgängligheten i stråket från 
pelousen runt udden till Linneaholm. Idag en 
svag länk i promenadstråket längs Brunnsvikens 
strand då framkomligheten är dålig.

5. Norra dammen - pendang till dammen vid 
f.d. SAS-huset
Den f.d. viken till Brunnsviken, numera nyttjad 
som dagvattendamm av Trafikverket, upplevs 
som komplement till den tillkommande kon-
torsbyggnaden - en pendang till dammen vid 
SAS f.d. huvudkontor.

Tillgängliggöra befintliga kulturvärden
Inom denna del av Nationalstadsparken är flera 
av platserna med höga kulturhistoriska värden 
svårtillgängliga och undanskymda.

Den sammantagna ambitionen är att genom 
åtgärder generellt lyfta kulturupplevelsen och 
göra historien inom området läsbar.

Förutom de specifikt utpekade åtgärderna 
åstadkoms det genom:

• Förbättrad tillgänglighet
• Förbättrade kopplingar till Frösundavik på 

västra sidan om E4:an
• Skapande av visuell kontakt mellan befintlig 

bro och Brunnsviken i väster
• Gena och tydliga stråk för den gående 

människan
• Förbättrad skyltning inom ramen för Natio-

nalstadsparkens skyltprogram.
• Ökad trygghet genom bättre belysning och 

gallring av vegetation
• Målmedvetet arbeta för att den här delen 

av Nationalstadsparken blir en destination 
i vilken de kulturhistoriska delarna har en 
framträdande roll

Kartan är baserad på Tyréns och Tengboms samarbete kring förstärkningsåtgärder.

VÄRDEN OCH FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER - FÖRSTÄRKNING KULTUR
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ANALYS
 

PLATSEN OCH LANDSKAPET
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Platsen idag
Platsen där ny bebyggelse föreslås utgörs idag 
av en grusad terrasserad parkeringsplats (1)

Norr om den föreslagna bebyggelsen ligger na-
turmark (2)och en damm (3). Dammen nyttjas 
som dagvattendamm för avvattning av E4:an.

Längs med E4:an, delvis inom fastigheten Haga 
2:8, löper en tryckbank (4) som stabiliserar mo-
torvägen.
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Bild 1:
Stora ekar i släntfot som manifesterar ekland-
skapet inom Kungliga Nationalparken.

Bild 2:
Dammens nivåer och flöden vid olika vatten-
stånd bildar blickfång. Dess landskapsmotiv 
och vattenspegel bidrar positivt till landskapet. 
Dammens slänter utgörs av ruderatytor med 
krossmaterial och marken är delvis sönderkörd 
av TRV:s servicefordon. 

Bild 3:
Rester av tidigare parkväg med trädrad. Många 
träd har utgått i sen tid eller mår dåligt, vilket 
kan bero på att TRV kör in från detta håll vid 
mekanisk service/rensning av dammbotten. 

Bild 4:
Gångvägen fram till korsningen samt vidare 
fram till Lings grav och ner mot pelousen utgör 
delar i det historiska stigsystemet. Körvägen mot 
Linneaholm är av yngre datum.

Denna korsning utgör en känslig entrépunkt till 
Nationalstadsparkens parklandskap. Här råder 
parkens mjuka stigsystem. Dp-området leder 
vidare mot Brunnsvikens stränder och National-
stadsparkens frekventerade gångvägssystem. 

ANALYS - PLATSEN OCH LANDSKAPET



5 6

7

8

15HAGA 2:8 2020-06-07

Bild 5:
Stockholmsåsen är närvarande inom fast-
igheten, både på höjden som mjukt formad 
topografi och på gräspelousen vid vattnet, där 
inlandsisen lämnat sandlagringar. Stockholms-
åsens utgör en landform och är karakteristiskt 
för naturlandskapet runt Brunnsviken. Den ingår 
som en del av de synliga spår efter 1700-talets 
landskap. Delar av åsens sluttningar är lagade 
efter tidigare grustäkter. Gångstigen på västra 
sidan om åsen ligger vackert i landskapet, men 
är inte del av det historiska stignätet, då den har 
tillkommit under 1900-talet.

Bild 6:
Hästkastanjeallén söder om parkeringen över-
går till en trädrad längre in i parken, vilken är ett 
strukturerande linjeelement i landskapet.

Bild 7:
Fyra hamlade och ålderdomliga lindar i sydväst, 
en rest av en tidigare lindallé, manifesterar 
Gamla Uppsalavägens sträckning och visar på 
platsens tidsdjup.

Bild 8:
Rester av samma lindallé finns utmed vägen 
vid Annelunds byggnadsminne. Till vänster i bild 
syns de fyra lindarna inom planområdet.

ANALYS - PLATSEN OCH LANDSKAPET
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PLATS PRÄGLAD AV TRAFIKSTÖRNINGAR

Området från parkeringsplatsen i söder till dagvattendammen i 
norr präglas upplevelsemässigt av trafiken på E4:an. Här domi-
nerar trafiken på E4:n såväl synintryck som hörselintryck genom 
höga bullernivåer. Bullret från motorvägen sträcker sig även 
längre in i Nationalstadsparken ned till delarna längs Brunnsvi-
kens strand.

BEBYGGELSE SKYDDAR PARKEN MOT BULLER

Genom att placera en sammanhängande byggnadsvolym 
längs med och så nära E4:an som möjligt där det idag bullrar 
som mest, d.v.s på parkeringsplatsen, kan bullernivåerna på 
platsen sänkas. Men även öster om Stockholmsåsen ned mot 
Brunnsviken förbättras ljudmiljön.

ANALYS - PLATSEN OCH LANDSKAPET
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ANALYS - PLATSEN OCH LANDSKAPET

YTA MÖJLIG ATT BEBYGGA

Den identifierade ytan möjlig att exploatera ligger huvudsakligen 
på den befintliga grusparkeringen och är ett resultat av de förut-
sättningar som råder på platsen.

Ytan avgränsas i söder och öster av den befintliga gångvägen 
som upplevs omgärda platsen. I norr begränsas den möjliga ytan 
att ta i anspråk av strandskyddet som sträcker sig 100 m från Brunnsvi-
kens strand och i väster sammanfaller fastighetsgränsen nära på med 
riskavståndet till E4:an som bedömts till 30 m.

Marken inom området är terrasserad sluttar svagt nedåt i norr-
gående riktning. 

HÖJDSÄTTNING OCH RELATION TILL PARKEN

Med utgångspunkt i markens plushöjd i söder sätts höjden på 
husets entrébjälklag till ca +11,2 m.

Med en våningshöjd på ca 4,0 m kan första souterrängvåningens 
bjälklag placeras på ca +7,2 m samt en halvvåning på ca +9,2 m. 
Dessa höjder sammanfaller med den befintliga parkvägens höjd 
i den norra och den centrala delen av området. I dessa punkter 
är en koppling mellan ny bebyggelse och parkvägarna möjlig.

TILLGÄNGLIGHET OCH ENTRÉPLATSER 

Samtidigt som en gatuförbindelse mellan höjderna +11,2 m, +9,2 m 
och +7,2 m resulterar i en lokalgata som följer gångvägens svaga 
lutning på under 3,5% utgör dessa höjder lämpliga entrélägen i 
ett kontorshus.
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ANALYS - PLATSEN OCH LANDSKAPET

SLUTSATSER ANALYS
Att bebygga platsen innebär stora utmaningar med hänsyn till de höga 
park- och kulturvärden som finns representerade i Nationalstadsparken. Men 
bebyggelse på platsen kan även innebära många fördelar. E4:ans upplevel-
semässiga dominans över platsen och negativa påverkan på Nationalstads-
parken, de begränsade parkkvaliteter som finns här samt tillgänglighets- och 
trygghetsaspekter är brister i miljön som bebyggelse på platsen kan adressera 
och förbättra.

Bebyggelse på platsen har, om den utformas sammanhängande mot motor-
vägen, goda möjligheter att betydligt minska bullerpåverkan i en stor del av 
parken ”bakom” byggnaden. En byggnad i gränslandet mellan motorvägen 
och Nationalstadsparken skulle sannolikt också öka det upplevda avståndet till 
E4:an och minska motorvägens negativa dominans från de delar där den idag 
utgör det huvudsakliga visuella inslaget. Det ”arbete” i form av skydd, minskad 
bullerpåverkan och distansering till motorvägen som en byggnad kan åstad-
komma har potential att förhöja upplevelsen av Nationalstadsparken här vid 
Brunnsviken.

Samtidigt som bebyggelse på platsen har stor potential att fungera som 
en buffert mellan motorvägen och parken måste byggnader och landskap 
utformas så att en symbios mellan byggnad och park uppstår. Det finns stor 
potential i att tillföra och återskapa park här på platsen som idag används 
som parkeringsyta.

Placering, volymhantering, skala i det övergripande och nära perspekti-
vet, material- och färgval måste hanteras med hänsyn till Nationalstads-
parkens värden och utan att intrång görs i parkmiljön eller att andra vär-
den tar skada. Bebyggelse bör placeras så nära motorvägen som möjligt. 
För att anpassas till landskapsbild, till byggnadsminnet Annelund i söder 
samt till det f.d. torpet Linneaholm i norr måste bebyggelsen brytas ned 
i skala samt trappas ned mot parken och i söder och norr. Bebyggelsen 
måste upplevas som hus i park vilket innebär att ny park måste tillskapas 
på tomten samt att parken upplevelsemässig tillåts ta klivet ända fram till 
motorvägen. Fristående byggnader som inte utgör rygg mot motorvägen 
måste tydligt och självklart, på ett ödmjukt sätt, integreras i och under-
kasta sig parken. Material och färger som upplevs jordnära bör väljas för 
att byggnaden ska kunna få en nära relation till park- och naturmiljön.

Bebyggelse här kommer att hamna i gränslandet mellan två världar 
– väglandskapet och parklandskapet. Gestaltningen av bebyggelsen 
måste svara upp mot och ta hänsyn till denna radikala dualitet och de 
förutsättningar som råder på respektive sida. Motorvägssidan tål sve-
pande och sammanhängande gestaltningsgrepp på ett annat sätt än 
parksidan där gestaltningen måste utgå från parkens mjuka organiska 
former, vegetationens närvaro och den flanerande människans perspek-
tiv.
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ANPASSNING TILL OMGIVNINGEN:

Ett hus i parken som skyddar och lyfter Frösundavik och Natio-
nalstadsparken

Bryta ned volymen på huset och husets skala i förhållande till 
byggnadsminnen och parken

Skapa framtidens kontor genom att maximera dagsljus för an-
vändarna och variera husets kroppsbredd för att hysa olika typer 
funktioner

En rationell stomme som skapar flexibilitet genom husets livs-
längd och gör sig anpassningsbar för olika verksamheter

Huset ska anpassa sitt uttryck till omgivningen

ÖVERGRIPANDE MÅL:

VOLYMEN:

VISION FÖR HUSET:

TIDLÖSHET:
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FRAMTIDENS KONTOR

Framtidens kontor har en långtgående inbyggd 
flexibilitet gällande arbetssätt och programbe-
hov. En inventering av nutida kontorshus runt om 
i Europa med snarlika klimatförhållanden visar 
på olika typologier med olika krav på utform-
ningen.

Varje typologi har sina för- och nackdelar, men 
varför inte en kombination av alla? Det ger goda 
dagsljusförhållanden till de utrymmen som krä-
ver det och djupa plan för att hysa program som 

inte har sådana behov. Resultatet är ett kontors-
hus som är effektivt och hållbart för användarna  
och för klimatet.

Flexibiliteten slutar inte där, utan måste stude-
ras på olika skalor samtidigt. Ett cellkontor, en 
arbetsplats, en parkeringsplats, ett trapphus, en 
hisshall. De ska alla bidra till att hitta en gemen-
sam modul som fungerar idag såväl som om 50 
eller 100 år.



23HAGA 2:8 2020-06-07

RATIONELL VOLYM SKAPAR EN RYGG

Huvudbyggnadens volym placeras på tomten närmast fast-
ighetsgränsen mot motorvägen för att skapa en effektiv och 
skyddande rygg mot E4:an.

VOLYMEN BRYTS NED

Volymen delas i två mindre volymer för att bryta ned skalan. 
Mellanrummen sammanfaller med lämpliga lägen för entréer 
med hänsyn till lutningen på entréstråket och möjliga kopplingar 
till befintliga parkvägar.

VOLYMERNA DELAS OCH FÖRSKJUTS

För att skapa variation i byggnadens djup samt åstadkomma en 
sammanhållen byggnadsvolym som skyddar park från motor-
vägens buller, delas de två volymerna även på längden. Delarna 
förskjuts därefter åt norr och söder varpå en tät byggnadskropp 
av fyra separat identifierbara volymer skapas.

De fyra lindarna i söder som utgör en rest av den lindallé som 
löpte längs med gamla Uppsalavägen får genom byggnads-
volymernas förskjutning en självklar plats i strukturen och tillräck-
ligt med rymd för att kunna bevaras. 

ANALYS OCH KONCEPT - KONTOR
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HÖJDANPASSNING TILL KULTURVÄRDEN OCH PARK

Höjden på ensemblen av volymer anpassas till byggnadsminnet 
Annelund och till det f.d. torpet Linnéaholm genom att sänkas 
i norr och söder. Till detta omfördelas bruttovolymen mellan 
byggnadskropparna så att den största volymen ligger mot E4:an 
och volymerna mot parken sänks.

Slutresultatet är ett höjdspel mellan byggnadsvolymerna med 
lägre delar i norr och söder samt i öster mot parken.

EN BYGGNAD MED HÖG GRAD AV VARIATION

Det slutliga resultatet är en sammanhållen byggnadsvolym be-
stående av fyra olika huskroppar av varierande höjd och bredd 
som överlappar varandra samt är placerade så att linjeförskjut-
ningar i fasadliv uppstår.

ANALYS OCH KONCEPT - KONTOR

EN BYGGNAD - TVÅ VÄRLDAR

Den sammanhållna byggnadsvolymens olika byggnadskroppar 
kan delas i två grupper varav den ena i sin fasadgestaltning 
relaterar till staden och motorvägen och den andra till parken 
och det gröna. Dessa två olika världar bidrar till radikalt olika 
förutsättningar för en byggnads gestaltning och hur den kan 
upplevas och uppfattas.
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SILHUETTEN SPEGLAR STOCKHOLMSÅSEN

Byggnadsensemblens mjuka och varierande silhuett speglar på 
ett följsamt sätt Stockholmsåsens silhuett och i samspelar med 
denna skapas den förbättrade ljudmiljön i närområdet.

NEDTRAPPNING MOT PARKEN

Kortsektionen illustrerar byggnadens höjdförhållande till motor-
vägen i väster, nedtrappningen av volymerna mot parken i öster.
och byggnadsminet Linnéaholm mot norr

ANALYS OCH KONCEPT - KONTOR

MEDLARE MELLAN STAD OCH PARK

Samtidigt som byggnaden skyddar parken mot E4:ans buller 
är den en förmedlare av liv och trygghet till parken och park till 
väglandskapet. Indelningen och förskjutningen av byggnadsvo-
lymerna bidrar till att möjliggöra parkfickor mellan huskroppen 
och motorvägen med planteringar av buskar och träd.
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LANDSKAP
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RYGG OCH MAGE

Bebyggelsen är placerad på platsen med ryggen mot staden 
och E4:an samt med magen mot parken. Den kraftfulla ryggra-
den på huvudbyggnaden skyddar och avskärmar parken från 
motorvägens buller. Parken kan i och med detta ta klivet fram till 
och med huvudbyggnadens delar som vetter mot parken. Ma-
gen, eller de delar av bebyggelsen som vänder sig mot parken, 
ska så långt möjligt upplevas vara en del av parken.

HUS I ÖPPET PARKRUM

Skrafferade delar visar hur stor del av fastigheten som berörs av 
landskapsgestaltningen tillhörande detaljplanen. Inom dessa 
delar ska landskapet ”lagas”. Här ska ett nytt och tydligt tidslager 
bildas, i vilket äldre fragment tillåts ta plats.

I samband med att landskapet lagas ska befintliga spridnings-
samband stärkas (svarta pilar).

LÅNA LANDSKAP - ENGELSKA PARKENS IDÉ

För att överbrygga gränser och bidra till ett sömlöst möte med 
parken ska tidigare och rådande landskapskaraktärer förstärkas 
och utvecklas. Detaljplaneområdet möter tre olika landskapska-
raktärer inom Nationalstadsparken, vilka återspeglas och 
utveckklas inom området. I norr fuktbiotopen med dammen som 
blickfång, centralt vid ekarna en naturkaraktär med spår av tidi-
gare beteslandskap och i söder mot Annelund ängskaraktär för 
tidigare hävdad mark. Karaktärerna stärker även miljöerna kring 
Linneaholm och Annelund.
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GOLVET ÅTERSTÄLLS

Marken inom området har fyllts upp i olika omgångar till terrasser 
för parkeringen. Den tidigare topografin är bara delvis läsbar. En 
ny terrängmodulering krävs, där det skålformade golvet åter-
ställs, mot vilket nya byggnader, mark och nya slänter landar.

DAMM OCH BYGGNAD FÖRSTÄRKER SLÄKTSKAP

När Frösundavik anlades, så gjordes stora ansträngningar att 
”laga landskapet runt om”. Sår i landskapet, så som grustaget, 
lagades och utvecklades till ett landskapsinslag som nu verkar 
som blickfång med stark identitet. 

Dammen strax utanför planområdet upplevs som ett liknande 
fondmotiv som vid Frösundavik.

På så sätt får dammarna på fastigheten en tydlig relation till 
bebyggelsen och bidrar till ett släktskap mellan de olika bebyg-
gelsedelarna.

PARKVÄGARNAS MJUKA LINJEFÖRING RÅDER

Ett gemensamt signum för Nationalstadsparkens upplevelse-
värden är det mjukt formade parkvägsnätet, även om de olika 
parkvägarna uppkommit under skilda epoker.

Mötet mot Lings väg fordrar ett finkänsligt förhållningssätt och 
ett lätt anslag. Det är viktigt att parkvägarna som enhet är fort-
satt avläsbart och inte försvagas. Där marknivåerna inom områ-
det sammanfaller med kringliggande parkvägar kan kopplingar 
upprättas.
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ENTRÉSTRÅKETS UTFORMNING OCH HIERARKI

Gaturummet gestaltas huvudsakligen som ”shared space” eller 
gång fartsgata, där trafikrörelser begränsas till ett minimum och 
gaturummet som upplevelsemiljö för fotgängare och cyklister 
prioriteras. Den nya lokalgatan uppfyller även funktionen som en 
genare väg för gång och cykeltafik

Utemiljön utformas med fasadnära grönska, sittytor och träd. 
Markbeläggningen övergår i en gradvis från hårdgjort till grönska 
från huvudbyggnaden mot parkmarken. Cykelparkering place-
ras i strategiska lägen.

SOCIALA YTOR, LIV OCH FLÖDEN

Informationscenter i Annelund planeras att innehålla café med 
möjlighet till uteservering och kanske ett informationscentra för 
Nationalstadsparken. Gräsytorna kring paviljongen kommer att 
få ett starkt samband med Annelund och inbjuda till vistelse och 
flöden kring byggnaden under högsommartid.

Huvudbyggnadens takterrasser bidar till socialt liv för dess hyres-
gäster. Takterrasserna får gärna utformas med vegetation som 
är synlig från entréstråket och parken.

ENTRÉPLATSER

Utmed entréstråket finns förutsättningar för att skapa tre en-
tréplatser av olika karaktär i anslutning till huvudbyggnadens 
entréer.  Centralt i området kan ett centralt torg med en spän-
nande relation till den omgivande parken inrymmas.
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LANDSKAPSPLAN - 1:1000 A3

Trappförbindelse mellan Frösunda allé och Lings väg
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Situationsplan (ej i skala)

Vy från parkväg öster om föreslagen bebyggelse.Flygvy från sydöst. Vy från E4 norrifrån.
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Mot parken utformas fasaderna genom att vertikala kontreforer bildar re-
lief och skuggspel i fasaden. Mellan kontreforerna bildar våningshöga och 
utkragande fönsterpartier en inramning av utsikten sedd inifrån. Längs 
med det interna entréstråket som sluttar svagt norrut varieras bröst-
ningen i syfte att åstadkomma rörelse och lekfullhet i den annars strikta 
gestaltningen av fasaden. Närmast fasaden finns en planteringszon vilket 
bidrar till att bebyggelsen reser sig ur vegetation. Naturen med träd och 
växtlighet speglar sig i fasadens glasfasad. Materialen spelar med och 
balanserar vackert mötet med parknaturen.

Takgestaltning
Samtliga tak, förutom där takterrasser föreslås, utförs vegetationsbekläd-
da. Solceller placeras på taken i lämplig omfattning. “Gröna tak” förelsås 
främst som en del i en hållbar dagvattenhantering men det gynnar även 
effektiviteten hos solceller på tak. 

Landskap
Förslagets utgångspunkt är att förädla tidigare restytor av impediment-
karaktär mellan Lings väg och vägslänter till ett sammanhängande 
parklandskap värdigt en representativ miljö inom Nationalstadsparken. 
Nya byggnadsvolymer ska landa i en övervägande grön omgivning med 
en tydlig hus-i-park-karaktär, där entrétorg och övriga hårdgjorda ytor 
underställs denna. Stor hänsyn tas till befintliga skyddsvärda träd och 
rådande värdefulla natur- och parkmiljöer.

De längsgående byggnadsvolymerna bildar en skyddande rygg mot tra-
fikbuller och det storskaliga transitlandskapet som vägzonen längs E4:an 
utgör.

De nya parkytorna och en stärkt parkentré i form av en trappanläggning i 
förlängningen på bron över E4:an kopplar samman Solna och Frösunda-
vik för parkbesökare till fots på ett bättre sätt än idag.

Planteringar och ytskikt anläggs med tidlösa och hållbara material 
och med stor medvetenhet om det historiska och övervägande öppna 
parklandskapet som karaktäriserat området tidigare.
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Placering och volymhantering
Huvudbyggnaden placeras längs med och nära E4:an och delas in i fyra sinse-
mellan förskjutna och överlappande byggnadsvolymer. Byggnadsvolymerna 
är rektangulära och orienterade i nord-sydlig riktning. Byggnadsvolymerna är 
förskjutna i öst-västlig riktning för att skapa en mer dynamisk relation mellan 
byggnadsvolymerna då de i vissa synvinklar döljer varandra och bidrar till att 
den sammantagna byggnadskroppen upptäcks efter hand.

Som anpassning till byggnadsminnet och befintliga värdefulla träd i söder 
samt till känslig vy mot Nationalstadsparken i norr är byggnadskropparna 
längst i söder respektive norr smalare och lägre jämfört med övriga byggnads-
volymer. Detta bidrar även till att öppna upp för inblickar mot parken i norr och 
mot Annelund i söder.

Byggnadskropparnas regelbundna placering med små skillnader i förskjutning 
tillsammans med en variation i höjd bidrar till en upplevelserik ensemble av 
volymer.

Höjdsättning
Den högsta byggnadskroppen är mot motorvägen och mot parken trappas 
våningsantalet ner för att bidra till ett respektfullt möte med Nationalstadspar-
ken.

Då marken sluttar norrut innebär det att byggnaden står i längsgående sout-
erräng och att gaveln mot byggnadsminnet i söder är 3 våningar hög och att 
gaveln mot norr är ca 4 våningar hög, från marken sett. Byggnadsvolymernas 
höjd i antal våningar från söder sett är 3 vån,  5 vån, 4 vån, 3 vån.

Fasadgestaltning och karaktär
Olika gavel- och fasadkaraktärer ställs mot varandra och mellanrummen 
mellan byggnadsvolymerna bidrar till ett föränderligt ljus och skuggspel längs 
de östra och västra fasaderna. Indelningen i sex byggnadsvolymer, varav tre 
orienterar sig mot öster och motorvägen samt tre mot väster och parken, gör 
det möjligt att genom gestaltning, materialval och färgsättning arbeta med 
två sidor som jämfört med varandra har tydligt olika karaktär – en vägsida och 
en parksida.

Mot vägen utformas fasaden i två skikt, en innanförliggande glasfasad med 
en utanpåliggande ridå av vertikala lameller. Lamellerna fungerar som solav-
skärmning, bidrar till ett skuggspel över fasaden samt till att fasaden ändrar 
karaktär vid rörelse längs med den. Lamellerna delas in i 3 horisontella band 
och grupperas i kluster. Varje kluster vrids i olika riktningar vilket skapar variation 
i textur och skugga som upplevs olika beroende på betraktarens synvinkel.

Några större partier på fasaden mot vägen sparas ut för att åstadkomma 
större fönsteröppningar och ytterligare variation och dynamik i fasaden.

FÖRSLAG - NY KONTORSBEBYGGELSE
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Trappförbindelse mellan Frösunda allé och Lings väg

Situationsplan med indexnummer och sektionsangivelser tillhörande beskrivning på efterföljande sidor.  
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LANDSKAPETS DELOMRÅDEN

1. Entréområde med långa siktlinjer och tydlig orientering mot entréer. Kör 
ytan på entréstråket föreslås asfalteras och torg-och entréytor anläggas 
som radlagd smågatstensbeläggning med granitfriser, som råder över kör-
banan. Infarten är förlagd i en S-kurva och parkeringsinfarten är justerad i 
läge med syfte att skydda och bevara trädraden med de fyra lindarna mot 
söder och med största möjliga hänsyn till hästkastanjeallén. Huvudentrén 
på entrétorget flankeras ac två större planteringsytor med träd och mark-
täckare.

2. Marken utgörs av en artrik äng, som ger upplevelsevärden och återknyter 
till tidigare markanvändning som ängs- och betesmark.

3. Mjuk terrängmodulering med ny definierad släntfot skapar infiltrationsytor. 
Gräsytor med dungar av friväxande buskar, bl.a. måbär och fuktälskande 
örter, gräs och ormbunkar ger både upplevelsevärden och stärker mång-
falden. Befintlig trädrad av hästkastanj och skogslönn värnas, uppfyllnad/
schakt får inte ske nära rotzonen.

4. Mot väglandskapets höga vall moduleras marken mot en släntfot, där 
marken sluttar ner mot dammen. Samarbete med Trafikverket erfordras 
för att nyttja marken inklusive slänten till att förstärka en viktig ekologisk 
spridningskorridor för lind och ek mot Ulriksdal. Även husnära planteringar 
inklusive klätterväxter bidrar till artrikedom och bädda in byggnaden. Den 
dagen det nya pendelcykelstråket kommer på plats, får cyklisterna en 
omväxlande miljö att betrakta. Slänten bildar även blickfång från kon-
torsbyggnaden. Gräsytor växlar med ekar och lindar samt artrika dungar 
av blommande buskar och träd; sälg, hägg, fläder, hagtorn och andra 
brynväxter som förstärker årstidernas växlingar.

5. Det är önskvärt att dammen omgestaltas och bildar en pendang till Frö-
sundaviks parkanläggning. Blickfånget kräver komplettering av nya träd 

och buskar. Trafikverket bör förbättra reningen av trafikdagvattnet. 
Trafikverkets infart och uppställning vid rensning av dammen utförs 
inte enligt föreskrifterna och behöver anpassas.

6. Torgyta med vändmöjlighet för personbil och gångbro till Lings väg. 
Smalare trottoar mot parksida. Husnära planteringar där så medges. 
Entré till cykelgarage/hiss sker längs denna sträcka.

7. Naturmarksslänt med befintliga ekar ges ett nytt fältskikt. Ny trappa 
förbinder parkrummet med Lings väg. Utsikt från kontorsdel. Dag-
vatten leds i kulvert under vändplan och tar sig vidare med  infiltration 
mot lågpunkten i norr. Diket innehåller endast vatten vid större flöden/
nederbörd.

8. Central torgyta/knutpunkt belagd med smågatsten och gräs- gru-
sarmering med storgatsten som knyter ihop paviljongentrén med den 
mellersta entrén. Backningsmöjlighet för utryckningsfordon.

9. Anslutning/nod mot Nationalstadsparken. 

10. Gröna sedumtak med biotopförstärkande åtgärder samt solceller 
(delar av tak). Fördröjning av takvatten.

GESTALTNING - LANDSKAP
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MOT STADEN 
Snabbt tempo

Sydväst orientering
Buller

Passiv utemiljö
Staden mittemot

MOT PARKEN
Lugnt tempo
Nordost orientering
Lugn
Aktiv utemiljö
Parkutsikt

GESTALTNING - FASADER



42 HAGA 2:8 2021-06-07

AnnelundLinnéaholm, fasad detaljLinnéaholm Annelund, fasad detalj Gymnastiksalen, Annelund Gymnastiksalen, Annelund,fasad detalj

GESTALTNING - FASADER_KONTEXT I NÄROMRÅDET
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GESTALTNING - FASADER_KONTEXT I NATIONALSTADSPARKEN

Radisson Blu Royal Park Hotel Frösundaviks allé Rehab station Stockholm Turkiska kiosken

Kräftriket 8 Pipers väg 28 Kräftriket Haga slott
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RÖRELSE HUS I PARKEN
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EN RIDÅ AV VRIDNA LAMELLER

En ridå med lameller introduceras som solavskärmning, skapar 
djup och introducerar ett skuggspel. Lamellerna delas på sin 
höjd i våningshöga moduler med tydliga horisontella markering-
ar. De gruperas i tvåvåningskluster där de vrids i tre olika riktning-
ar. Vridningen skapar variation i textur och skugga som upplevs 
olika beroende på betraktarens synvinkel.

PARKEN SOM RIDÅ

Genom att släppa fram parken, skapas en ny ridå av grönska 
som del av kompositionen. Ridån ändras med årstiderna både i 
kulör och upplevd volym.

ÖPPNINGAR I LAMELLERNA

Genom att selektivt eliminera lamellerna skapas en fjärde textur. 
Öppningarna avslöjar mer av verksamheten innanför väggarna 
och skapar en lugn variation i den större skalan i fasadkomposi-
tionen.
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UTSIKT
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VERTIKALA BAND

Fasadmodulen framhävs med vertikala band som bryter ur 
fasadlivet och bildar ett skuggspel. Bredden på dessa informeras 
av geometrierna hämtade från stadsfasaden.

HORISONTELLA BAND

Två horisontella band introduceras. Översta bandet skapar 
en krona och ett tydligt slut på fasadens silhouette. Det andra 
bandet formar en gräns och skapar en hierarki mellan bottenvå-
ningen och resterande volymen. 

MATERIAL OCH KULÖR I KONTEXT

Material- och färgval hanteras i relation till park- och naturmiljön. 
Stads- och parkvolymerna skiljer sig något i kulör men med be-
släktad varm naturnära toner. Naturen med träd och växtlighet 
speglar sig i glaspartierna. Materialen spelar med och balanse-
rar vackert mötet med parknaturen.
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Vy från Lings väg mot södra fasaden med entrétorget i förgrunden
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ILLUSTRATIONER - PERSPEKTIV OCH FLYGVYER

Vy från sydöst och allén mot parkpaviljongen men ängen i förgrunden
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Vy från öst mot parkpaviljongen, huvudentrén bortom och stora eken i den nedsänkta parkmiljön bortom.
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Vy från E4 norr om byggnaden med Linneaholm och Nationalstadsparken till vänster och Frösundavik till höger

Vy från bron över E4 söder om byggnaden med Frösundavik till vänster
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ILLUSTRATIONER - PERSPEKTIV OCH FLYGVYER

Flygbild från sydost med f.d. SAS-huset och Annelund i förgrunden och Frösunda bortom
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Vertikala lammeller bidrar till att byg-
ganden upplevs olika beroende på vin-
kel och rörelse. Gradienten mellan tä-
tare och mer transparanta fasaddelar 
i samspel med jordnära kulörer ger ett 
mjukare intryck. Subtila färgskiftningar 
mellan varje lamell vidare balanserar 
repetition och variation.

Lameller utfört i  terracotta har en na-
turlig kulör-melering inom varje lamell 
och mellan lamellerna som åldras med 
patina.

1 2
1, 2

Zayed Centre, Stanton Williams, London, England Zayed Centre, Stanton Williams, London, England

3

3
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The Maersk Tower, C.F. Møller Architects, Köpenhamn, Danmark

Artikulerade variationer av vinkeln på 
lamellerna adderar ett lager till av upp-
levelsen av byggnaden. Vridningarna 
skapar variation i textur och skugga 
som upplevs olika beroende på betrak-
tarens synvinkel.

Samspelet av fasad med lameller och 
fasad utan, förstärker upplevelsen av 
fasadens djup och olika transparens. 
I de glasade delarna speglas omgiv-
ningarna och himmelens naturliga 
skiftningar i fasaden.

4 6
4, 5

The Maersk Tower_C.F. Møller Architects_ Köpenhamn,Danmark

6

5
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Tapestry building, Niall Mclaughlin, London, EnglandTapestry building, Niall Mclaughlin, London, England

Terracottapanelerna articuleras med 
olika mönstring och djupverkan, an-
passat efter skalan, vilket ger en mjuk 
övergång mellan byggnadens olika 
delar och detaljering.

ljusets spel i de olika mönstringarna an-
knyter byggnaden till de skuggspel som 
utspelas i miljön runt omkring, både 
den naturliga och den arkitektoniska

7, 8

9,10

7 89

10
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T3 Minneapolis, MG Architecture, Minneapolis, Minnesota

Länkens uttryck mellan två volymer är 
besläktad i material. Volymerna skiljer 
sig i modulmåttet i den stora skalan 
men har samma dimension i fasadens 
mindre beståndsdelar.

Terracotta med struktur som är snarlik 
i skalan till lock och läkt panelen av de 
närliggande kulturminnen.

Glaspartier som bryter fasadlivet 
skapar oväntat skuggspel och betonar 
inramningen av vyerna.

11,12

13

11 1213
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