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VISUALISERINGAR

FLYGPERSPEKTIV FRÅN VÄST

VY FRÅN ENGLUNDAVÄGEN MOT HUVUDENTRÉN

VY FRÅN KORSNINGEN SVETSARVÄGEN EKENSBERGSVÄGEN

VY AV HUVUDENTRÉN
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GESTALTNING

FASTIGHET: SLIPAREN 1
Kontorsbyggnad
ca 25 000 m2
BYGGNADSVOLYM
Solna Business Park planeras att utvecklas till en stadsdel med
blandad bebyggelse bättre länkad till sin omgivning än idag.
Därför föreslås Svetsarvägen få en ny sektion vid Sliparen 1, med
en ny gång- och cykelbana. Den nya volymen på Sliparen 1 är
placerad parallellt med Svetsarvägen och är något tillbakadragen
mot Englundavägen för att ge mer plats åt gatulivet. Längs
Ekensbergsvägen ligger volymen vid fastighetsgräns för att förstärka
den urbana karaktären. Volymens hörn är rundade dels för att skapa
en välkomnade entré till Solna Business Park och dels för att ge
bättre ljusförhållande i gaturummet och hos grannar på andra sidan
av Ekensbergsvägen.

50.2M AMSL

51.3M AMSL

1. FÖRÄNDRAD TOMTGRÄNS
Skapar utrymme för gång och cykelbana längs Svetsarvägen
och Ekensbergsvägen.

2. BYGGNADENS FOTAVTRYCK
Mot tomtgräns i norr för tydlig stadsmässighet och tillbakadragen mot syd och sydväst för generösare stadsrum.

3. BYGGNADSHÖJD FÖRHÅLLER SIG TILL GRANNAR MOT NORD
Förändrar Ekensbergsvägen till en mer urban miljö och har
rundade hörn för bättre ljusförhållande på gatan och hos grannar.

4. BEHOV AV LJUSINSLÄPP I TRIANGELFORMAD VOLYM
Tomtens triangelform ger inte optimala ljusförhållanden för
innemiljöerna.

5. INDRAG I VOLYMEN I DUBBEL VÅNINGSHÖJD
Genom indrag skapas bättre ljusförhållanden och en variation i
volymen då de växlar från sida till sida mot syd.

6. 2-VÅNINGSVOLYMER BRYTER NER SKALAN
De dubbla våningshöjdsindragen delar upp volymen i 2-våningsvolymer, som gör att byggnaden upplevs lägre.

Tomtens triangelform gör att den sydliga delen har behov av extra
ljusinsläpp. Genom indrag i volymen i dubbel våningshöjd löses detta
och det ger även en variation till volymen då de växlar från sida till
sida. Dessa indrag delar upp byggnaden i mindre 2-våningsvolymer,
som arkitektoniskt kopplas samman och läses som en, vilket gör att
byggnaden upplevs lägre.
Mot syd dras de uppdelade volymerna tillbaka mot norr, där den
lägsta volymen har samma höjd som den intilliggande fastighetens
sockelvåning, vilket ger ett fint stadsmässigt sammanhang.
Dessutom ger detta gröna sydvända terrasser, som drar växligheten
upp från gatan upp vertikalt i fastigheten, ända upp på taket. Ett
atrium sluter volymen och ger byggnaden terrasser på båda sidor om
glaset, där inne och ute flyter samman.

Entrévåning
Byggnadens entréer är placerade i anslutning till de nuvarande och
framtida största flödena, dels mot korsningen Ekensbergsvägen
Svetsarvägen, dels på Svetsarvägen, med naturlig koppling till
Solna Business Parks tvärbanehållplats och framtida
stationsuppgång från pendeltåget. Längs de publika fasaderna på
Englundavägen, Svetsarvägen och Ekensbergsvägen finns blandning
mellan större och mindre lokaler, allt för att skapa en aktiv och publik
bottenvåning. Utöver detta är ambitionen att addera grönska där det
ges möjlighet, för att göra stadsrummet så attraktivt som möjligt.

50.2M AMSL
51.3M AMSL

7. TILLBAKADRAGEN VOLYM MOT SÖDER
2-våningsvolymerna dras tillbaka mot nord för att skapa ett
bättre samspel med grannarna mot syd.

8. NEDRE VOLYM FÖRHÅLLER SIG TILL GRANNE MOT SYD
Den nedersta volymen möter höjdmässigt sockelvåningen på
den östra grannens fasad.

9. ATRIUM OCH AKTIVA GRÖNA TERASSER
Ett atrium sluter byggnaden och de gröna terrasserna drar
växligheten upp vertikalt i fastigheten, från gata till tak.

SLIPAREN 1 - GESTALTNINGSPROGRAM
4

VISUALISERINGAR

VY FRÅN SYD

VY FRÅN EKENSBERGSVÄGEN

VY FRÅN EKENSBERGSVÄGEN

VY AV FASADDETALJ
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MATERIAL, KULÖR OCH FASAD

1. REFERENS: WOOD INNOVATION CENTER, MGA

1.

2.

GESTALTNING
Fasaden följer volymens 2-våningsuppdelning med paneler
som sträcker sig över de båda planen. Mellan dessa ligger
ett bjälklagsband som panelerna vilar på samt som täcker
bjälklagskanten.
Genom analys av solstrålningen på fasaden optimeras panelerna med
varierande fönsterplacering och fönsterstorlek samt vinkel för bästa
möjlig energiprestanda. Detta innebär att byggnadens fasad presterar
och anpassar sig maximalt till den situation den befinner sig i.
Fasaderna på bottenvåningen, åt syd samt terrasserna är mestadels
i glas för att skapa en stark koppling mellan ute och inne.
Solavskärmningen löses genom att ha två lager glasad fasad, med
ventilerat mellanrum för att ta hand om överskottsvärmen.

Materialitet
Förslag till materialitet för fasaden har gjorts ur ett
hållbarhetsperspektiv där till exempel mörk träpanel kan användas
i kombination med svarta metalldetaljer och glas. En möjlig
behandling av träfasaden är genom bränning, vilket anses vara den
mest hållbara, tåliga och underhållsfria metoden (enligt BREEAM).

3.
2. MÖJLIGA FASADMATERIALITETER.

1. Ljust trä - 2. Ljust trä med kopparliknande metal - 3. Corten med svart metall - 4. Bränt trä, svart metal

Andra exempel på möjliga material är behandlat ljust trä och
cortenstål eller kopparliknande plåt, som alternativ till både
det brända träet på panelerna och/eller istället för de svarta
metalldetaljerna. Alla dessa material passar väl tillsammans och kan
kombineras och varieras för ett fortsatt fint resultat.
3. MATERIALPALETT

1. Svart Metall - 2. Bränt Trä - 3. Ljust Trä - 4.Corten, Kopparliknande Plåt

4.
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