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Befintlig kontorsbyggnadEkelund Pampas med omgivning Pampas Marina och dess båtkranOmrådet sett från vattnet
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Identitetsbärande sammanhang

Illustrationsbilagan har en tematisk indelning som utgår 
från de främsta identitetsbärande karaktärsmiljöer som 
utgör strukturplanen. Karaktärsmiljöerna är tematiskt 
indelade i egna kapitel med heltäckande betraktelser 
och beskrivningar. 

Kapitlen berättar om miljöernas särprägel, karaktär, 
rumsliga kvalitéer och funktioner med stöd av specifik 
landskaps- och byggnadsplanering. Det sker med 
hjälp av text, diagram, planer, sektioner, illustrationer 
och referensbilder. Kvarter och platser beskrivs utifrån 
omgivande sammanhang snarare än som oberoende 
enheter. 

Vision och strategi

Illustrationsbilagan fungerar både som en inlevelsefull 
vägledning till visionen för det nya bebyggelseområdet 
och som ett strategiskt dokument som beskriver valda 
lösningar och principer med exempel på utformning 
och implementering. Exakt utförande per kvarter är inte 
preciserat i detta skede.

Illustrationsbilagan fokuserar på såväl karaktärs- och 
kvalitetsskapande gestaltningsprinciper, behovsstyrd 
utformning som social och miljömässig hållbarhet. Det 
sker genom att belysa principer och åtgärder som kan 
förvalta och utveckla platsens specifika förutsättningar 
och karaktär.

 Dokumentbeskrivning    Sid. 03

1 Förutsättningar     Sid. 04
 Historik, Platsen idag

2 Landskapsanalys    Sid. 05
  Berg, Dal, Vatten
 
3 Karaktärsmiljöer     Sid. 06
 Allén, Hamnen, Skogen, Stadsgatorna

4 Strukturplan     Sid. 07
 Urban miljö, Landskap

5 Allén       Sid. 09

5.1 Karaktär
5.2 Mark
5.3 Bebyggelse

6 Hamnen  Sid. 20

6.1 Karaktär
6.2 Mark
6.3 Bebyggelse
 
7 Skogen  Sid. 26

7.1 Karaktär
7.2 Mark
7.3 Bebyggelse

8 Stadsgatorna Sid. 32

8.1 Karaktär
8.2 Mark
8.3 Bebyggelse

9 Översikt  Sid. 39
 Axonometri, Entréplan, Solstudie

Dokumentbeskrivning
InnehållsförteckningInnehållsförteckning
Illustrationsbilaga Ekelund Pampas
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SammanhangetSammanhanget
Historik Platsen idag

Ekelund är ett område inom Huvudsta stadsdel i 
Solna. Området var länge odlingsmark inom Karlbergs 
slotts ägor, angränsande till Västra Skogens skogs-
marker. Redan på 1700-talet låg här bl.a. en krog om-
nämnd i Bellmans diktning, en del av Ekelunds gård. 
Ångslupstrafiken i mitten av 1800-talet medförde 
villabebyggelse längs nuvarande Karlbergs Strand, i 
närområdet finns några av dessa kvar och utgör en 
värdefull kulturmiljö. I dalgången anlades ett koloni-
område i början av 1900-talet och närmare stranden 
växte en kåkstad med verkstäder fram. Under 1960 
och -70-talen förändrades omgivningen radikalt då 
Västra Skogens bostadsområde byggdes och 
trafiklederna Ekelundsvägen, Essingeleden och 
Huvudstaleden anlades. I mitten av 1970-talet 
förlängdes tunnelbanan tvärs igenom området och i 
samband med det uppfördes Arbetsmiljöverkets stora 
kontorskomplex. Samtidigt försvann merparten av den 
äldre bebyggelsen. På 1990-talet grundades Pampas 
Marina med bl.a. småbåtshamn, husbåtar och 
byggnader för båtförvaring.

Ekelund har som relativt obebyggt område ett unikt 
centralt läge. Idag består området av en brokig 
blandning miljöer av varierande karaktär, många i en 
tynande tillvaro. I stadsstrukturen utgör platsen 
närmast ett tomrum, omgivet av storskaliga trafik- 
strukturer och dominerande bebyggelse. Det mycket 
synliga läget, goda kommunikationer och den 
omedelbara närheten till centrala Stockholm innebär 
en stor potential och attraktivitet som bostadsområde 
men även för verksamheter.

De mest uppenbara kvaliteterna återfinns närmast 
vattnet, där området angränsar till en aktiv marina och 
en attraktiv strandpromenad. I väster sträcker sig ett 
storskaligt kontorshuskomplex längs med hela skogs-
slänten, där skogsområdet har påtagliga natur- och 
rekreationsvärden medan kontorshuset har tappat i 
ändamålsenlighet och attraktivitet. Den östra delen av 
området domineras av parkeringsytor och Ekelunds- 
vägens breda gatuområde, angränsande mot 
trafikbruset från Essingeledens vägramper. 

Platsen kommer i ett utbyggt sammanhang inte 
omedelbart att växa ihop med de närliggande 
stadsdelarna förrän i senare etapper norrut, men blir 
mycket viktig som överbryggande klivsten i ett större 
sammanhang, framförallt med en ny tunnelbaneupp-
gång mitt i området. Den nya stadsdelen fyller ett tom-
rum i stadsväven, både lokalt i närmiljön, men också 
visuellt på avstånd, i samspel med omgivningens domi-
nerande bebyggelse, topografi och trafikleder. Den nya 
siluetten bidrar också till orienterbarhet och upplevelse 
med Ekelund som visuell etapp längs passerande 
stråk, framträdande som avläsbar målpunkt i det broki-
ga stadslandskapet. 

1  1  FörutsättningarFörutsättningar

Vy norrut, Pampas Marina i förgrunden

Vy söderut, Hornsbergs strand och Minneberg på andra sidan vattnet

Småskalig bebyggelse längs Karlbergs Strand, 1960Utbyggnad av tunnelbanan, 1974

Karta över Solna och Ekelund, 1944
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Berg Dal VattenBerg Dal Vatten
Strukturerande element Berg Dal Vatten

Längst slänten växer den gröna skogen ned mot 
platsen. Det naturnära läget ger gröna kvaliteter och 
goda möjligheter till rekreation.

De topografiska förutsättningarna omfamnar 
naturligt platsen. Omkringliggande kontext blir 
karaktärsskapande och ger en unik identitet till den nya 
stadsdelen. 

Det vattennära läget medför goda kvaliteter. Utblicken 
ned mot vattnet ger en tongivande riktning för platsen. 
Längst vattenlinjen skapas en naturligt samlande och 
social platsbildning.

2 2 LandskapsanalysLandskapsanalys

Gestaltningen av den nya stadsdelen grundar sig på 
förståelsen av platsen som ett unikt möte mellan stad, 
naturmark och vatten. Den viktigaste målsättningen 
är därför att tillvarata, utveckla och förtydliga platsens 
lokala särprägel och många kvaliteter. Det skapar goda 
förutsättningar för en trivsam och omtyckt stadsdel för 
både boende och besökare. 

Byggnadsstrukturen är anpassad till omgivande 
topografi, infrastruktur och stadsväv. Stadsdelen är 
belägen i en dalgång mellan Västra Skogens och 
Essingeledens höjder som möter Ulvsundasjön i söder. 
Gestaltningen av både stadsdelens skala och karaktär 
har som syfte att bibehålla upplevelsen av en 
varierande topografi. Bebyggelsefronten mot vattnet 
tar medvetet plats i ett större sammanhang, i stor- 
stadens inramning av det vidsträckta vattenrummet. 

Hamnen, skogsslänten och Ekelundsvägens 
huvudgata utgör befintliga, identitetsbärande 
karaktärsmiljöer med betydelse för platsens särart och 
funktion. De ramar in den nya bebyggelsen som i sin 
tur växer fram kring en ny allé och en stadsdelspark 
som samlande stadsrum. 

Tillsammans utgör de fyra definierade karaktärs-
miljöerna grunden för gestaltningen, de utvecklas med 
syfte att förstärka och förtydliga positiva kvaliteter, 
funktioner samt sinnliga och fysiska upplevelser så att 
stadsdelen som helhet blir innehållsrik, naturligt 
varierad och inkluderande. Avvägningar gällande 
gestaltning och innehåll förhåller sig till 
karaktärsmiljöernas uttalade särprägel och identitet.

Schematisk längdsektion - Berg, Dal och Vatten
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AllénAllén
Det gröna stråket och parken

HamnenHamnen
Den sociala bryggan

SkogenSkogen
Den naturliga slänten

StadsgatornaStadsgatorna
De urbana förbindelserna

 ∙ Viktig deletapp längs befintlig strandpromenad och 
regionalt cykelstråk

 ∙ Begränsad biltrafik och långsamt tempo
 ∙ Del av den inramande bebyggelsen kring 

storstadens vattenrum
 ∙ Scenografiskt utformad vistelseplats
 ∙ Restauranger och uteserveringar
 ∙ Angränsar till aktiv småbåts- och husbåtshamn

 ∙ Områdets gröna livsnerv och sällskapsrum
 ∙ Knyter ihop interna rörelsestråk och förbinder 

målpunkter; hamnen, parken, verksamheter, 
förskola och möjlig ny tunnelbaneuppgång

 ∙ Gröna ytor med dagvattenhantering
 ∙ Långsamt tempo med begränsad fordonstrafik
 ∙ Verksamheter spiller ut på trottoarerna
 ∙ Länk mellan grönytor, innergårdar, park, skogsslänt
 ∙ En mångfunktionell grönyta för lek och spel
 ∙ Del av översiktsplanens utpekade sociala 

förbindelsestråk från Solna centrum till Ulvsundsjön

 ∙ Orörd natur i kuperad terräng
 ∙ Högvuxet, värdefullt trädbestånd
 ∙ Bollplan, kojor och skogslek
 ∙ Förskolor i anslutning
 ∙ Förbindelsstråk mellan områden
 ∙ Viktigt ekologiskt spridningssamband 
 ∙ Strandskydd i söder
 ∙ Ursprunglig villabebyggelse längs vattnet 

Ekelundsvägen
 ∙ En urban front synlig från omgivningen
 ∙ Exponerad mot trafiken
 ∙ Förbindelse till närområden norr och öster
 ∙ Huvudcykelstråk
 ∙ Genomfartsgata 
 ∙ Separerade trafikslag i egna stråk
 ∙ Programerade platsbildningar

Lokalgator
 ∙ Servicefunktioner för bostadskvarteren
 ∙ Initimare skala

3 3 KaraktärsmiljöerKaraktärsmiljöer

1:5000 1:5000 1:5000 1:5000
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4 4 StrukturplanStrukturplan

Urban miljöUrban miljö
En oas med unika kvalitéer och karaktär

Stadsdelen växer fram mellan två väsensskilda 
miljöer, den lugna skogssluttningen i väster och det 
öppna trafiklandskapet i öster. Skogsbrynet kantas 
med halvöppna kvarter och gårdsrum som en varsam, 
mjukare inramning av grönområdet och en fortsättning 
av kontorshusets befintliga struktur. Mot öster 
utformas bebyggelsen som en sammanhållen och 
stadsmässig kvartersstruktur som omsluter tysta och 
lugna bostadsgårdar samt medför en bättre ljudmiljö 
och ett gynnsammare mikroklimat till bakomliggande 
gator, platser och kvarter. En grön allé går tvärs  
igenom stadsdelen och förbinder viktiga målpunkter 
som hamnen, en ny park och en ny tunnelbaneentré 
med framtida noder i norr och PostNord som land- 
märke i blickfånget. Boendeparkering i området sker 
under förhöjda gårdsbjälklag inom kvarteren.

Kvarterens utformning har en sammanhållen form- och 
höjdmässig karaktär, där enskilda avvikelser skapar 

avläsbara fokuspunkter i stadsbilden och framhäver 
topografin eller viktiga platser och möten med 
omgivningen, såsom det fristående punkthuset vid 
parken och de resliga gavlarna mot hamnen och 
skogsslänten. 

Den visuellt exponerade bebyggelsen längs 
Ekelundsvägen skapar tillsammans med Hamnkvartet 
en tydlig stadsfront mot en vidare omgivning och 
beskriver stadsdelens karaktär utåt. 

Materialen och färgpaletten utgår från såväl sten-
stadens klassiska fasadmaterial som platsens historik, 
med naturliga material såsom tegel, keramik, sten, puts 
och trä i jordiga och varma nyanser. Det får bebyg-
gelsen i dalsänkan att förstärka den bakomliggande 
skogens grönska och särskilja sig från Västra Skogens 
enhetligt ljusa bebyggelse på höjden bortom trädtop-
parna. 

Typsektion B-B, Slänten - Hamnallén - Innergård - Ekelundsvägen, Skala 1:1000

Typsektion A-A, Slänten - Hamnallén - Innergård - Ekelundsvägen, Skala 1:1000

Entré bostad

Entré garage

A

B

A

B



1:2500 (A3) 0 100

Stadsdelen utformas med ett vackert grönt och stimu-
lerande innehåll. De olika stadsrummen har olika ka-
raktär som tillsammans skapar en helhet. Tvärgatorna 
är stadsdelens mer formella entréer, lite som hallen i 
ett hus. På samma sätt är Skogssläntens promenader 
samt vilda och utforskande lek stadsdelens groventré. 
Stadsdelens mötespunkt, Hamnbryggan, verkar som 
ett varmt, välkomnande gemensamt kök, medan 
Hamnallén och parken är områdets sällskapsrum med 
plats för lek, aktivitet och rekreation. Materialvalen på 
markbeläggningar och artval vad gäller vegetation syf-
tar till att förstärka dessa olika karaktärer. 

Grönskan ska alltid vara närvarande i stadsdelen. 
Skogssläntens skogskaraktär kuggar i bebyggelsen 
och bildar fondmotiv i förlängningen av tvärgatorna och 
i parken. Gatorna präglas av träd och växtlighet som 
ger svalka och tar upp skadliga ämnen i både luft och 
dagvatten. Dagvattnet ses som en resurs för bevatt-
ning av stadsgrönskan i området, och hårdgjorda ytor 
höjdsätts så att dagvattnet når nedsänkta planteringar, 
så kallade regnbäddar eller luftiga överbyggnader där 
träden kan hitta kombinationen av luft, vatten och mi-
neral (skelettjordar).

Den motoriserade delen av trafiken i området hålls på 
en så måttlig nivå som möjligt. Stadsdelen ges goda 
kollektivtrafikmöjligheter, vilket underlättar och 
motiverar de boende och arbetande i stadsdelen till en 
mer hållbar livsstil. Målet är en implementerad omvänd 
trafikmaktordning där gatumiljön utformas så att gång-
trafikanter och cyklister ges företräde. Infarter till 
garage har placerats nära infartsgatorna i möjligaste 
mån. 

Gatorna ges strama mått för att begränsa hastigheten, 
och gatukorsningar utformas med upphöjda nivåer 
samt ytor med mer taktila material. I kombination med 
en reglering av antalet fordonsrörelse, framträder 
stadsdelen som en barnvänlig stadsdel - ett område 
som uppmuntrar till gång- och cykeltrafikanter! Det 
nära läget till både Solna centrum och Kungsholmen 
gör att cykeln som färdmedel är attraktivt. Därför  
erbjuds cykelparkering både i den offentliga miljön och 
på kvartersmark. 
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4 4 StrukturplanStrukturplan

LandskapLandskap
En grön stadsdel

Ilustration parken
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5.1 Karaktär5.1 Karaktär
Hamnallén och parkmiljön

Hamnallén är stadsdelens sociala sällskapsrum och 
kommersiella stråk, med lokaler kring parken och i de 
flesta gatuhörnen. Mellan lokalerna finns trapphus-
entréer, inslag av bostadskomplement såsom cykelrum 
samt lägenheter med förhöjd sockel i förhållande till 
gatunivån. Gatuplanet ges en utpräglat offentlig och 
stadsmässig karaktär med hjälp av omsorgsfull 
detaljutformning, gedigna materialval samt generösa 
entréer och glaspartier. 

I fasadgestaltningen eftersträvas en tydlig uppdelning 
mellan gatuplan, bostadsvåningar och takvåning. Med 
en stadsmässig stadga, tydlig materialitet och 
balanserad helhetsverkan ska bostadsvåningarnas fa-
sader bilda en sammanhållen inramning av stads-
rummet. Takens indragna våningar, terrasser och 
orangerier är lätta och uttrycksfulla inslag i gatumiljön. 
Färgsättningen följer en mättad varm färgskala som 
komplementfärg till den inramade grönskan. Fasad- 
materialen samspelar med det befintliga kontorshusets 
tegelfasad och ska vara av hög kvalitet och 
naturmaterial som åldras vackert såsom tegel, sten, 
klinker, puts och trä. 

Det befintliga kontorshusets påbyggnad och det 
fristående Parkhuset på var sin sida av parken 
utformas med en avvikande, karaktärsfull lätthet och 
transparens. Parkhuset framstår som en solitär, den 
parkvända fasaden och markerade takterrass ska i 
materialval och utformning särskilt spegla parkens 
gröna, öppna karaktär exempelvis med trä i fasaden, 
odlingsmöjligheter och generösa balkonger. 

För att förstärka allén som ett välkomnande parkstråk 
som lägenheterna öppnar sig mot tillåts balkonger och 
burspråk. Då balkongerna blir en del av gaturummet 
behövs släta balkongundersidor och 
omsorg i utförandet. 
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T-bana
Parken

Skogsslänten

Hamnallén
Lek
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Gatusektioner
5.2 Mark5.2 Mark
Hamnallén

Gatusektion B-B, Hamnallén Norr, skala 1:500 Gatusektion C-C, Hamnallén Söder, skala 1:500

Sektion A-A, Skogsslänten och dalgången, skala 1:1000

Hamnallén är stadsdelens inre stråk som förbinder 
strandpromenaden längs Karlbergs strand och miljön 
kring marinan med den centrala parken och vidare 
norrut. Tanken är att Hamnallén i framtiden ska kopplas 
samman med kommande stadsutveckling norr om det 
aktuella planområdet. 

Hamnallén har förhållandevis bred sektion med plats 
för alla trafikslag, ytor med grönska och spatiösa 
trottoarer med möjlighet för verksamheter i bottenplan 
att spilla ut i gaturummet närmast fasader. 

Hamnallén ges in informell karaktär. Konstfulla inslag 
i trottoarernas beläggningar stimulerar nyfikenhet och 
bidrar till ett utforskande promenadstråk. Grönskan i 
planteringsytorna gestaltas flerskiktad med 
spännande artkompositioner. Träd kan vara fler-
stammiga och med grenar ända ner till mark. Här och 
var är inslag av barrväxter. På omgivande fasader 
möjliggörs för fasadgrönska på vajer och klätternät. 

Belysningen längs Hamnallén föreslås bestå i både 
standardljus för trafiken och effektbelysning i 
växtvolymerna.  

Där Hamnallén passerar den centrala parken smalnar 
Hamnalléns mått av till förmån för parken som breddar 
ut i gaturummet. 

Hamnallén ges en bredare grönremsa som ger gatan 
en härlig känsla - som en blandning mellan gata och 
park - en parkgata helt eneklt! 

 Leken
 Gräsytan
 Uteserveringar
 Marknadsplatsen

A

A

B

B

C

C

1

1

2

2

3

3

4

4
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Sektion genom Hamnallén, Skala 1:100

Förslag grönblåa lösningar längs Hamnallén

Dagvatteninlopp 

Fasader med fasadgrönska

Flerskiktad grönska i planteringarna

Konstärliga inslag i markbeläggning

Dagvatten från hårdgjorda ytor leds mot den 
nedsänkta planteringsytan där dagvattnet fördröjs 
och renas. Hela Hamnallén är utformad för att hantera 
skyfall.



2022-06-13 12 (43)

Detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl. Illustrationsbilaga

AllénAllén

5.2 Mark5.2 Mark
Parkmiljön

  
Den centrala parken

Torg
Pergola Busshållplats

Hamnallén Ekelundsvägen

Lek

Lek

Träddungar

Pergola

Gräsyta

Uteserveringar

T-bana

Gräsyta

Dungar av träd med sten på marken Packat stenmjöl intill parkens stråkPergolan skapar en scen för mötenDen centrala parken fylls med grönska och rekreativa funktioner Lekplatsen utförs i naturmaterial

Den centrala parken är stadsdelens generösa 
sällskapsrum. Här finns något för alla, med plats för 
både barnfamiljer och äldre att vistas och umgås. 
Det känns inbjudande och trevligt. I de allra bästa 
sollägena görs plats för en lekplats med anslutande 
uteservering. Lekplatsen har ett spännande tema och 
kan exempelvis anspela på hamnmiljö, båtformer eller 
vattentematik. 

En större gräsyta i parkens mitt finns plats för både 
lek, spel och picknick. Gräsytan görs skålformad för 
att förstärka parkens samlande rum. Här finns också 
möjlighet att ta hand om vatten från omgivande gator i 
händelse av skyfall. 

Den omgivande parkgrönskan görs flerskiktad med 
blommande och bärande växtarter som stimulerar 
fågellivet i området. Exempel på växtval är, körsbär, 
oxlar och häggmisplar.

I anslutning till Parkhuset planeras en pergolastruktur 
som har både öppna och mer slutna tak medan golvet 
är hårdgjort. 

Så stor del av de hårdgjorda ytorna som möjligt utförs 
packat stenmjöl, men närmast fasader i stråk och i 
övergången mot Hamnallén görs golvet i betongmark-
sten med inslag av natursten. 

1:1000
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5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Översiktsvy

Typologi: Hamnallén

Typologi: Parkhuset
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Detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl. Illustrationsbilaga

AllénAllén

Pergola i trä

Omsorgsfulla bostadsentréer

Intresseväckande detaljer

      Möjliga publika och kommersiella lägen
      Entré bostad
      Entré garage

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Entréplan

Typologi: Parkhuset
I mötet mellan den gröna parken och den urbana gatan 
skapas en aktivitetsplats för gemensamma ändamål så 
som marknad, evenemang och upplevelser.

Typologi: Hamnallén
Längs allén alterneras platsbildningar i kommersiella 
lägen med lugnare och intimare entrésituationer.

Pergolan förlänger trädkronornas sammanhängande tak Aktiva kommersiella lägen

1:2500
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AllénAllén

Variation med väl valda övergångar Puts med kontrastverkande materialTerracottapanel i jordnära toner Fasadtegel på befintligt kontorshus Olika material används med sammanhållet uttryck Ett rikt och generöst balkongliv, balkonger gestaltas omsorgsfullt 

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Volym & Fasad

Typologi: Parkhuset
Den fristående byggnadskroppen ges tongivande 
bearbetning, med balkonger likt ett öppet galleri och 
en möjlig träfasad som möter parkens gröna karaktär.

Alléns lutning mot vattnet fångas upp i taklandskapets 
riktning. Hörnlägen och fristående kroppar får en 
tongivande bearbetning. Diagrammet ovan redovisar 
övergångar mellan material. 

Typologi: Hamnallén
Längst stadsdelens huvudstråk har materialen en varm 
och intim färgpalett. Något ljusare material längs västra 
sidan möter skogen och kontorshusets kulör.
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AllénAllén

Sociala och gröna terrasser Programerade tak som möjligör till gemensama aktiviteter

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Taklandskap

Skärmtegel för tak

Gröna tak, möjlighet till solpaneler

Aktiva gemensamma terrasser

Typologi: Parkhuset
Takterrassen skapar utrymme för gemensamma 
aktiviter och samlingar. En social plats i ett attraktivt 
läge med utsikt mot parken och över takåsarna.

Typologi: Hamnallén
I strategiska lägen med goda utsikter skapas 
gemensamma växthus och föreningslokaler. De 
indragna takvåningarna skapar inbjudande terrasser.

      Möjligt läge för gemensamma takterrasser
      Möjligt läge för gröna tak
      Möjligt läge för solpaneler
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Detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl. Illustrationsbilaga

AllénAllén

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Kontorskvarteret & tunnelbanan

Hållbarhet
En hållbar byggnad för stadsmiljön, för arbetsplatser,
för de boende. 

Miljö- och hållbarhetsfrågan kommer att vara en  
integrerad del i att vägleda de val som görs. Ett tydligt 
inslag är återbruk, cirkularitet och resurseffektivisering. 
Målsättning är att utveckla ett effektivt och resurssnålt 
hus, med sunda och hälsosamma materialval. Ledord 
är robust och långsiktighet som förutsätter en tidlös  
utformning för att bidra till hållbarhet över tid. 

Ny stationsuppgång
Den nya stationsentrén placeras i en fristående volym 
delvis integrerad i sluttningen, söder om det 
bevarade kontorshuset. Entrén är placerat centralt i 
det nya området i direkt anslutning till den nya parken. 
Framför entrén skapas en förplats som inramas på tre 
sidor, av kontorshusets och det södra släntkvarteret 
gavlar samt den uppglasade entrébyggnaden. 
Förplatsen får en publik och inbjudande utformning 
med plats för vistelse och aktiva bottenvåningar. I öster 
öppnar sig platsen mot den nya parken och söder om 
entrébyggnaden utmed släntkvarterets fasad anläggs 
en trappa som ansluter till den befintliga gångvägen i 
slänten.

Den övergripande idén är den sunda och naturnära
arbetsplatsen nära staden. För att skapa livskraftiga
arbetsplatser skapas en destination med utgångspunkt 
i flexibilitet och hållbarhet med människan i fokus.

Byggnaden flankerar stadens sociala rum, Hamnallen 
och stadsdelsparken och är rumsbildande för parken. 
Byggnaden utgör en historisk årsring på platsen som 
en kvarvarande del av Arbetsmiljöverkets byggnad. 

Gestaltningen syftar till att ta tillvara befintlig 
byggnadstypologi, gatuhus, flyglar och komplettera 
med tydligt avvikande uttryck för att tydligt markera 
skillnaden mellan äldre och ny bebyggelse. De nya 
volymerna utgörs i material som knyter an till den natur 
som finns på platsen i material och färgskala. 
Bottenvåningar öppnas upp och blir en del av det  
sociala sammanhanget. 

Platsens unika förutsättningar, det gröna och det blå 
medför att terrasser, gröna tak skapas.

• Attraktiva arbetsplatser för rätt hyresgäster, stora 
som små

• En byggnad som bidrar till områdets funktioner och 
kvaliteter

• Innehåll som aktiverar gaturum under dygnets alla 
timmar

• Synliggör områdets historia genom varsamma  
tillägg till befintlig byggnad

• Hanteringen av volymer, gavlar och flyglar följer  
befintlig byggnads förutsättningar

• Utblickar, vistelse på terrasser och tak skapar  
kopplingar till vatten och omgivande natur

• Kopplingen från innergården till skogsslänten  
bevaras och utvecklas

• En byggnad med mycket innehåll, arbetsplatser för 
företag, hub för de som bor i området, förskola,  
parkering, serveringar, service och gym. 

Illustration kontorskvarteret, Darc studio
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AllénAllén

Utvecklad Sockelvåning 
Robust, tydlig bas, öppen
Betong, natursten, glas

Befitnlig fasad bevaras
Varsamt, respektfull 
Tegel, trä, metall

Nybyggnad 
Lätt, djupt, modern, hållbar
Trä, kulör, grönskan, glas,
skuggverk

Betong, natursten för 
sockelvåningen

Betong eller natursten med grov 
taktil och robust karaktär

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Kontorskvarteret & tunnelbanan

Bevarande av befintlig fasad.
Fräschad och tvättad bef. tegel.

Nya fogförband eller mönster på 
tillbyggnadens nya tegelfasad.
En koppling skapas mellan den nya 
och befintliga fasaden.

Träkonstruktion med djupa terrasserNya djupverkande fönster Färg på träkonstruktion

Befintlig och tillbyggnad Påbyggnad. TakSockelvåningVertikal Indelning

Social och aktiv sockelvåning

BefintligBreddning
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AllénAllén

Öppenhet till skogsbacken i länk 
nybyggnation

Sociala och gröna terrasser Gröna tak med variation i
vegetationen

Gröna tak med ängskaraktär och 
möjlighet till solpaneler

Grönskan runt innergårdenNy tunnelbaneuppgång

Ny stationsuppgång InnergårdNybyggd länkIllustrationsplan 1:5000

Grönskan dras upp i byggnaden Gården utformas med flera mindre 
rumsligheter inbäddade i mjuka 
planteringar.

5.3 Bebyggelse5.3 Bebyggelse
Kontorskvarteret & tunnelbanan
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6 6 HamnenHamnen

6.1 Karaktär6.1 Karaktär
Den sociala bryggan

Hamnområdet har ett förpliktande framträdande läge 
kring storstadens vattenrum. Platsen är redan en etapp 
längs den populära strandpromenaden utmed 
Ulvsundasjön, ett stråk som förbinder den nya
stadsdelen med Kungsholmen och Karlberg i öster och 
den värdefulla trähusbebyggelsen och kulturmiljön 
västerut mot Hufvudsta gård. 

Gestaltningen av Hamnkvarteret syftar till att dels 
förlänga innerstadens utbredning och utbud längs 
vattnet, dels möta den anrika herrgårds- och 
villabebyggelsen med respekt och tillvaratagen 
karaktär. Den generösa sockelvåningen med en
pirliknande struktur ska utgöra en attraktiv miljö för 
restauranger, caféer mm. På sockelvåningens tak 
bildas generösa utsiktsterrasser för de boende som 
släpper in vyn och ljuset på den gröna innergården.

De trappande gavelhusen ska med ett samtida 
uttryck påminna om den klassiska byggnadssiluett som 
återfinns kring storstadens kajer och stränder. För att 
framhäva den karakteristiska siluetten ska balkonger på 
långsidorna vara integrerade i byggnadsvolymen och 
gavelbalkonger fylla hela fasadens bredd. Gavelhusen 
föreslås utföras med träfasad för att bevara platsens 
karaktär som hamn och båtvarv och som referens till 
bryggorna och den gamla båthall kvarteret ersätter.
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6.2 Mark6.2 Mark
Den sociala bryggan Hamnfronten

Flanerande och dinerande folkliv Gradängerna utförs i trä En känsla av det vattennära läget Fiskbensmönstrad markbeläggning

I mötet mellan marinan och den nya bebyggelsen ska-
pas en gradäng med trappor och ramper som landar 
i en upphöjd torgyta med plats för uteserveringar och 
verksamhet kopplad till lokalerna i bottenplan. Platsen 
fungerar som rekreativ mötesplats då platsen ligger 
sydvänd mot vattnet med ett relativt stort flöde av pas-
serande gång- och cykeltrafikanter. 

Zonen närmast fasad nyttjas av verksamheterna i bot-
tenplan medan området runt sittgradängerna bjuder på 
offentliga och ickekommersiella sittmöjligheter. 

Gradängerna utförs med fördel i trä, medan trappor 
och ramper har ett mer hårdgjort och mineraliskt 
uttryck. Den övre torgytan föreslås utföras i fiskbens-
mönstrad beläggning, vilket skapar ett ombonat uttryck 
som särskiljer sig från övriga hårdgjorda ytor i området. 
I anslutning till gradängerna planteras träd, som bidrar 
till vandrande trädskugga över sittplatserna på 
bryggan. Val av trädart här kan vara någon form av pil, 
som förstärker det vattennära uttryck. 

Kring bryggan ordnas med bredare ramper för trafik, 
som möjliggör rundkörning för blåljus, 
varutransporter och sophämtning, samt entré till de 
planerade publika lokalerna.

Sektion A-A, Hamnkvarteret och bryggan, skala 1:1000

 Bryggan
 Miljön vid marinan
 Karlbergs strandpromenad
 Gårdsrum

Bryggan

Gårdsrum

Tvärgata

Marinan

1:1000

A

A

1

1

2

2

3

3

3

4

4
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6.3 Bebyggelse6.3 Bebyggelse
Översiktvy Hamnen

Typologi: Gårdsfasaderna

Typologi: Pirhusen
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6.3 Bebyggelse6.3 Bebyggelse
Entré- & gårdsplan

Entréplanet förlänger det publika hamngolvet in i kvarteret Lugna och intima gårdsmiljöerAktivitet och rörelse

Pirens robusta pelare som inspiration

Öppen entrévåning

Typologi: Pirhusen
Den publika entrévåningen gestaltas som en öppen 
och injudande helhet, som möter den sociala bryggan 
och det aktiva gångstråket längst Ulvsundasjön. 

Typologi: Gårdsfasaderna
Kvarterets innergård erbjuder ett grönt och lugnt rum, 
med sociala ytor för umgänge på utsiktsterrasserna.

      Möjliga publika och kommersiella lägen
      Entré bostad
      Entré garage
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Generösa balkonger i trä med utsikt mot vattnet Utkragande djupa balkonger mot gårdsrummet, utblick mot vattnet

6.3 Bebyggelse6.3 Bebyggelse
Volym & Fasad

Mönsterverkande tegelsättning Puts med robust detaljeringTektoniska träfasader Tegel i ljusa jordtoner

Typologi: Pirhusen
Byggnaden utformas i trä. Den södra gaveln har 
integrerade balkonger som fyller gavelns bredd. Övriga 
sidor har indragna eller franska balkonger.

Typologi: Gårdsfasaderna
Lugna rödtoner som knyter an till de befintliga 
brygghusen. Utkragande balkonger som möjliggör 
sjöutsikt.
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Intressanta taklandskap med vacker sjöutsikt Sluttande tak med takkupor

6.3 Bebyggelse6.3 Bebyggelse
Taklandskap

Möjlighet till solpaneler på gröna tak 

Trappande takvolymer

Privata terraser med sjöutsikt

Typologi: Pirhusen
Det trappande takvåningarna skapar attraktiva 
terrasser och ett gavelmotiv med karaktärsfull siluett.

Typologi: Gårdsfasaderna
Takvåningen utformas med utskurna terraser. 
Materialval som ger tak och fasad ett sammanhållet 
uttryck.

      Möjligt läge för gröna tak
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7 7 SkogenSkogen

7.1 Karaktär7.1 Karaktär
Den naturliga slänten

Skogsslänten utgör en värdefull naturmiljö med hög-
växt naturskog, en oas för rekreation och lek. Den be-
fintliga gångvägen genom skogsslänten som leder från 
Västra Skogen till Hamnen aktiveras med nya etapper 
och förbindelser längs sin sträckning, till tunnelbanan 
vid Hamnallén, kontorskvarteret och förskolorna. 

Med sin öppna kvarterstruktur omfamnar slänt-
kvarteren naturmiljön i väst och skapar en mjuk 
övergång från skog till bostadsgård, i norr med en stor 
förskolegård med direkt koppling till naturmarken. 
Det befintliga kontorskvarteret byggs om och till för att 
tydligare rikta sig mot skogens grönska som som 
 målpunkt och välgörande inslag i arbetsmiljön. 

Bostadskvarteren avslutas med flyglar med en specifik 
karaktär som anpassas till skogen, med ett fasad- 
uttryck i förslagsvis trä och längsgående balkonger. 
Kvartersgavlarna följer topografin och den befintliga 
gångvägens sträckning. Flyglarna får karaktärsfullt 
branta tak med inredda vindsvåningar. Volymernas 
svaga förskjutning maximerar utblicken mot vattnet och 
naturen från bostäderna.
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7.2 Mark7.2 Mark
Skogsslänten Skogsentrén

Den befintliga naturmarken väster om bebyggelsen till-
varatas och vidareutvecklas. Här finns stora uppvuxna 
tallar och ekar med höga naturvärden. Skogsmiljön är 
ett populärt lekområde för äldre barn med många spår 
av kojbyggande. Här finns också lämningar från äldre 
bebyggelse i form av gjutna grunder och stenforma-
tioner. Den befintliga gång- och cykelvägen bevaras i 
största möjliga mån, och knyter an flera nya gångvägar 
som leder ner till bebyggelsen.

Där den nya bebyggelsen tar vid ska den befintliga 
skogsmiljön läkas i. Brynarter som rönn, lönn, och hag-
torn kan med fördel planteras. I anslutning till ny och 
befintlig bebyggelse iordningsställs dikesanvisningar, 
som leder bort dagvatten vid snösmältning och skyfall 
så att inte anslutande gårdsrum drabbas. 

En rad ekologiskt främjande insatser föreslås, som 
holkar åt både olika fågelarter och fladdermöss. På 
flera platser i skogsslänten ska veddepåer iordning- 
ställas. Helst ska dessa lägen vara solexponerade. 
Stammar, grenar och toppar från träd som avverkats 
i samband med exploateringen ska återbrukas inom 
området, som ”levande” död ved åt vedlevande orga-
nismer. Större grenar och ris kan också placeras i an-
slutning till kojbyggeriområdet närmast bebyggelsen. 

Brynarter som sälg planterasGröna fasader och spaljéer klär elnätsstationer och pumpstationer Platsbildningar vid sluttningens fot

I entréytan till gång- och cykelvägen 
möjliggörs för en platsbildning med 
sittmöjligheter. I denna zon byter 
miljön karaktär, från en brant väg 
genom uppvuxen skog till en mer flack 
strandpromenad med vattenkontakt. 

Elnätsstationer och pumpstationer 
kläs med träspaljéer. Genom att 
plantera  klätterväxter intill som 
leds upp i spaljéverket kommer 
komplementbyggnaderna upplevas som  
positivt gröna element i stadsdelen.

Sektion A-A, Skogsslänten, skala 1:1000
HamnallénSödra Släntkvaretert

Södra Parkkvarteret

GC-vägen

Skogsslänten

 Uppvuxen skog med tall och ek
 Gång- och cykelvägen
 Skogsentrén
 Innergårdar
 Tunnelbanetorget
 Elnätsstation 1:1500
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7.3 Bebyggelse7.3 Bebyggelse
Översiktvy

Typologi: Ryggen

Typologi: Skogsflyglarna

G
år

ds
pl

an
E

nt
ré

pl
an

Fa
sa

d
Fa

sa
d

Ta
k

Ta
k



2022-06-13

Detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl. Illustrationsbilaga

SkogenSkogen

29 (43)

7.3 Bebyggelse7.3 Bebyggelse
Entré- & gårdsplan

Gröna gårdar mot skogssläntenAktiva entréplan i strategiska lägenUrban odling

Möte mellan mjuka och hårda material

Livfulla uteplatser

Typologi: Skogsflyglarna
Släntens täta skog letar sig in mellan bostadshusen 
och skapar naturnära gårdsmiljöer.

Typologi: Ryggen
Förskolans verksamhet spiller ut och ger karaktär åt 
gårdsrummet mellan de norra kvarteren.

      Möjliga publika och kommersiella lägen
      Entré bostad
      Entré garage
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Balkonger med olika djup i tegelfasadGenerösa balkonger utformade i trä mot naturen

7.3 Bebyggelse7.3 Bebyggelse
Volym & Fasad

Trä i olika texturer Neutrala kulörerTrämaterial mot skogen Trä i olika toner

Typologi: Skogsflyglarna
Trämaterial blir en naturlig fortsättning av skogens 
material. Generösa balkonger kopplar an till skogens 
stammar och trädkronor.

Släntens gröna identitet letar sig in mellan volymerna 
och skapar gröna platsbildningar. Skogen och dess 
material ger karaktär åt gestaltningen. Taklandskapets 
volymetri trappar likt skogssluttningen ned mot allén.

Typologi: Ryggen
Tegelfasader i ljusa och varma toner kopplar mellan 
flyglarnas ljusa träfasader och alléns och kontorshusets 
stabila och urbana uttryck.
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Terrasser som mötesplatsBostäder inkorporerade i takvåning

7.3 Bebyggelse7.3 Bebyggelse
Taklandskap

Takplattor i neutrala toner

Gröna tak

Tak med vistelsytor och växtlighet

Typologi: Skogsflyglarna
Takformen på flyglarna skiljer sig mot övrig bebyggelse 
i området, och markerar ett tydligt avslut och början 
mot skogen.

Typologi: Ryggen
Längs de platta taken i kvarteret möjligörs för gröna 
tak. I strategiska lägen i förhållande till dagsljus och 
relation till allén skapas gemensamma takterrasser.

      Möjligt läge för gemensamma takterrasser
      Möjligt läge för gröna tak
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8.1 Karaktär8.1 Karaktär
De urbana förbindelserna

Bebyggelsen längs Ekelundsvägen exponeras som en 
tydlig stadsfront mot en vidare omgivning. Den lokala 
variationen i den mindre skalan behöver därför 
samtidigt förhålla sig till en viss sammanhållen tydlighet 
och medvetenhet om den storskaliga upplevelsen från 
ett längre betraktelseavstånd. 

Ekelundsvägen förbinder till omgivande bebyggelse-
områden. Gatan får ett särpräglat stadsmässigt uttryck 
med sammanhållna fasader, lokaler och bostads-
komplement i de förhöjda sockelvåningar och generöst 
utformade bostadsentréer. Mellan den centrala parken 
och angränsande gatormiljöer öppnar sig en 
platsbildning för ett kompletterande program, en 
pergolagstruktur som tillförser väderskydd, möjliggör 
gemensamma aktiviteter och event, samt bidrar till 
ytterligare inramning av parken.

Intill den korsningen där Ekelundsvägen möter 
Karlbergs strand, skjuter den nya stadsfronten tillbaka i 
fasadliv och skapar en entréplats med goda 
solförhållanden. Det ger stadsfronten variation och 
förstärker en rytmisk volymuppdelning med en sekvens 
av markerade gavel- och hörnvolymer med mellanlig-
gande, längre fasader. Rytmen förstärks med variation 
i material och kulör på de olika volymerna. Balkonger, 
uteplatser och terrasser riktas bort från trafikbruset och 
in mot de lugna innergårdarna, vilket bidrar till 
fasadlinjens sammanhållna och urbana karaktär.

Tvärgatorna leder in i stadsdelen och förmedlar 
siktlinjer från Ekelundsvägens stadsbrus till skogs-
släntens gröna lugn. Med en lägre omgivande skala 
och smalare gatusektion, tillgodoser tvärgatorna en 
mer intim och lokal karaktär. Kvartersfunktioner så som 
garageinfarter och miljörum är koncenterade till 
tvärgatorna, gatuplanet innehåller även övriga bostads-
komplement och bostäder upphöjda från gatunivån.
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StadsgatornaStadsgatorna

8.2 Mark8.2 Mark
Ekelundsvägen GatusektionerGatusektioner

Ekelundsvägens nya gestaltning går från att vara en 
genomfartsled med bred sektion till att bli en mer smal 
stadsgata med byggnader som landar i trottoar. Ge-
nom denna manöver kan hastigheterna hållas nere, 
vilket främjar livskvalitén i närområdet. 

I höjd med den nya centrala parken, finns möjlighet 
att placera busshållplatser i vardera riktning längs 
Ekelundsvägen, vilket även kan verka som en fartdäm-
pande åtgärd.

På den västra sidan av Ekelundsvägen planteras en 
ny rad gatuträd som ersätter den rad av träd som står 
där idag. Gatuträden planteras i ett sammanhållet ske-
lettjordsdike under mark, dit dagvatten leds från om-
givande hårdgjorda ytor på både trottoar och körbana. 
Trädarterna som väljs här kan med fördel ha intresse-
väckande stamformer och -färger och ha skira lövverk. 
Exempel på arter är björkar, alar och aplar. 

I gatusektionen är ett nordsydligt huvudcykelstråkt. 
Cykelbanan hålls i isär från gångytan genom material-
val. Trottoaren föreslås utföras med markbetongplattor 
medan cykelbanan utförs i asfalt. 

Gatusektion A-A, Ekelundsvägen norr, skala 1:500 Gatusektion B-B, Ekelundsvägen söder, skala 1:500

Läget för en tänkt busshållplats kopplar an till 
parkmiljön via ett större pergolatak. Huvudcykelstråket 
är markerat i beläggningen av trottoaren. 

Vid den södra infarten till stadsdelen skapas ett fint 
och tydligt entrémotiv med en platsbildning på den 
bredare trottoaren som samverkar med möjliga lokaler 
i bottenplan. 

Vackra trädgaller på marken blir en del av möbleringen Träden bidrar med ekosystemtjänster Pumpstation inklätt i grönska

 Infart till stadsdelen
 Läge busshållplats
 Entréplats
 Pumpstation
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StadsgatornaStadsgatorna

8.2 Mark8.2 Mark
Tvärgatorna Gatusektioner

Tvärgatorna utgör stadsdelens entrégator, vilka 
utformas med gruppställda gatuträd, kantstens-
parkeringar och infartsytor till anslutande garage i 
kvarteren. 

Trottoarerna beläggs med betongmarkplattor, körytor 
och parkeringsfickor utförs i asfalt. Med bättre 
solförhållande utformas de norra trottoarerna mer 
spatiösa och tillvaratar fördelaktiga fasader att uppe-
hålla sig vid.

Då landskapet sluttar neråt, från norr till syd har kör-
banan en enkelsidig lutning mot syd. Hårdgjorda ytor 
avvattnas mot brunnar som sprider dagvattnet i 
skelettjordar under marken så att träden har möjlighet 
att tillgodogöra sig vattnet. Gatuträden här väljs ut för 
att både ha fina höstfärger men också för sina 
smalkroniga egenskaper. Exempel på trädarter som 
skulle kunna passa är lönnar, ekar och aplar. 

Belysningsstolpar utförs på ett sådant sätt att både 
trottoarer och körytor är trygghetsfrämjande och trafik-
säkra miljöer att röra sig i. 

Gatusektion A-A, Tvärgata norr, skala 1:500 Gatusektion B-B, Tvärgata söder, skala 1:500

Tvärgatorna utformas med fokus på grönska och 
trivsamhet, samtidigt som en rad trafikala funktioner 
löses, som längsparkering, lastzoner för sopbilar och 
infarter till underjordsgarage i kvarteren. 

Träden planteras i grupper för att hålla samman större 
växtbäddar och på så sätt ge träden bästa möjliga 
livsbetingelser. Dagvatten från hårdgjorda ytor ska 
fördröjas och renas i vägkroppens skelettjordar. 

Gatuträd med intressanta egenskaper Gatuträden ställs i grupper om två eller tre

B
 

A
 

B
 

A

 Norra stadsdelsinfarten
 Södra stadsdelsinfarten
 Vändplats
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StadsgatornaStadsgatorna

8.3 Bebyggelse8.3 Bebyggelse
Översiktvy

Typologi: Tvärgatorna

Typologi: Ekelundsvägen
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StadsgatornaStadsgatorna

8.3 Bebyggelse8.3 Bebyggelse
Gatuplan

Typologi: Ekelundsvägen
Entrévåning längst Ekelundsvägen omsluter den nya 
stadsdelen. Gestaltas stadig och inbjudande med 
butikslokaler mot attraktiva platsbildningar.

Typologi: Tvärgatorna
Omsorgsfullt gestalde bostadsentéer ger liv och 
identitet åt tvärgatorna. En högre sockel skapar en 
skiljelinje mellan privat och publikt.

Robust utformad entrévåning med varma detaljer i partier och belysning Bostadsentré Tydligt markerad sockelPergola i trä

Öppna bottenvåningar

Inbjudande butiksfönster

      Möjliga publika och kommersiella lägen
      Entré bostad
      Entré garage
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StadsgatornaStadsgatorna

Omsorgsfullt valda material som åldras väl med tiden Utforskande element som skapar intresseväckande inslag

8.3 Bebyggelse8.3 Bebyggelse
Volym & Fasad

Djupverkande fasad Puts med robusta kontraster Mönstersättning och variationHål i mur, livfull fasad

Typologi: Ekelundsvägen
Djupverkande fasader ger liv åt den långsträckta, 
stabila och urbana ryggen mot de större vägarna. 
Utkragande balkong mot innergård.

Bebyggelsen längs Ekelundsvägen skapar en tydlig, 
identifierbar fasad på långt avstånd. Fasaden ger ett 
robust intryck. Varmare kulörer i sand- och jordtoner 
bryter mot den grå och kalla infrastrukturen intill.

Typologi: Tvärgatorna
Den smalare gatusektionen gynnas av en något 
ljusare färgsättning. En högre detaljering i fasaden är 
fördelaktig och kopplar an till en mer mänsklig skala.
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StadsgatornaStadsgatorna

Material för räcken och takvåningar gestaltas sammanhängande Takkupor ger en rik variation, material i ljusa och varma toner

8.3 Bebyggelse8.3 Bebyggelse
Taklandskap

Möjlighet till solpaneler på gröna tak

Attraktiva takterrasser

Indragna takavslut

Typologi: Ekelundsvägen
Indragna takvåningar ger plats åt privata terrasser med 
vida siktlinjer.

Typologi: Tvärgatorna
Fallande tak och en något lägre våningshöjd ger en 
intimare skala åt tvärgatorna. Takkupor tillför liv och 
variation.

      Möjligt läge för gemensamma takterrasser
      Möjligt läge för gröna tak
      Möjligt läge för solpaneler
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9  9  ÖversiktÖversikt

9.1 Axonometri9.1 Axonometri
Helhet över stadsdelen
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ÖversiktÖversikt

9.2 Entréplan9.2 Entréplan
Kommersiella lägen, entréer och avfallshantering

      Möjliga publika och kommersiella lägen
      Möjliga lägen för avfallshantering
      Entré bostad
      Entré garage



Skuggning vid vårdagjämning (20 mars)
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ÖversiktÖversikt

9.3 Solstudie9.3 Solstudie

Klockan 9 Klockan 13 Klockan 16



Skuggning vid sommarsolstånd (21 juni)
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ÖversiktÖversikt

9.3 Solstudie9.3 Solstudie

Klockan 9 Klockan 13 Klockan 16
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• Solna Stad

• HSB

• Aros

• Kjellander Sjöberg 
arkitekter strukturplan och bostadskvarter

• Urbio 
landskapsarkitekter

• Strategisk Arkitektur 
arkitekter kontorskvarter

• Iterio 
trafik

• Darcstudio 
renderade visualiseringar
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