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SYFTE OCH TILLÄMPNING

SUNDBYBERG

HUVUDSTA 3:1

STOCKHOLM

Gestaltningsprogrammet för Huvudsta 3:1 är kopplat till detaljplanen och syftar till att samordna och säkerställa kvaliteer i
gestaltning av gatorna, byggnaderna och parkerna. Det är i det
offentliga rummets gestaltning som stadsdelens kvaliteer visar
sig och det är i samspelet mellan gatorna, byggnaderna och
parkerna som dess karaktär skapas. Solna stad ansvarar för det
offentliga rummets gestaltning och förvaltning. Bebyggelsen är
på motsvarande sätt ett ansvar för de enskilda byggherrarna.
Gestaltningsprogrammet skall biläggas exploateringsavtalet
mellan Solna stad och Råsta projektutveckling AB och bindas
till detta avtal.
Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett stöd vid kommande
handläggning av bygglov och bygganmälan inom planområdet
och fungera som vägledning för projektering efter planskedet.
Alla som medverkar i arbetet med att utforma den nya
stadmiljön ska ha en gemensam bild av kvalitetskraven för
mark och byggnader.

SOLNA
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BAKGRUND

HUVUDSTA 3:1

HUVUDSTA

T

HUVUDSTALEDEN
BÄLLSTAVIKEN

SOLNAVERKET

SOLNA
STRAND

T

Sydvästra Huvudsta har ett gynnsamt läge för utveckling av
bostäder med gångavstånd till två tunnelbanestationer, Huvudsta och Solna Strand, samt god tillgång till grönområden och
stränder. Idag har Huvudsta en splittrad stadsbild med överstora gaturum och slingrande, svårorienterade trafkleder men
även en mängd kvalitéer så som promenadstråk och rekreativa
grönområden. Området bedöms i ÖP som väl lämpat att utveckla med i första hand bostäder, vilket successivt kommer att öka
underlaget för både kommersiell och offentlig service.

Utsnitt från Solna stad ÖP 2030.
Huvudsta pekas ut som ett av kommunens
utvecklingsområde, lämpad för blandad
stadsbebyggelse

I början av 2016 inleddes arbetet med att ta fram en detaljplan
för del av Huvudsta 3:1 och Krukmakaren och det beslutades
då att arbetet skulle starta med ett program. I juni 2017 godkändes programmet med uppdrag att en detaljplan skulle tas
fram för bostäder resp för Solnaverket. Dessa två detaljplaner
skulle vara separata men löpa parallellt processen ut då de är
beroende av varandra. De båda detaljplanerna har utformats för
att kunna samexistera, det ena får inte omöjliggöra det andra.
Detaljplanen tydliggör att Huvudsta 3:1 ska utvecklas till ett
bostadsområde med blandade funktioner i bottenvåningarna.
Bostäderna ska anpassas väl till platsens specifka förutsättningar där höga bullernivåer, riskavstånd till Huvudstaleden,
strandskydd och samutvecklingen med Solnaverket sätter
grundramarna för bostadsutveckligen.
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ILLUSTRATIONSPLAN

A4 SKALA 1:3000

Området får en accentuerad byggnad mot söder som tillsammans
med Solnaverkets kylackumulatortorn bildar en port till Solna
från Huvudstabron och Ulvsunda/Bromma. Mer om koncept kring
områdets utveckling fnns att läsa här intill på sid 7.
Huvudsta får genom den nya bebyggelsen en tydlig stadsfrontsom möter Huvudstaleden med ett sammanhållet uttryck. Mer
om bebyggelsen och dess gestaltning och materialitet beskrivs
fördjupat från sidan 19 och framåt.
Mot norr utvecklas parkmiljön för rekreation, vistelse och dagvattenhantering. I söder tydliggörs entrén till parkområdet som
leder vidare ner till strandpromenaden. Parken och övriga gröna
gator och rum beskrivs mer från sidan 8.

PRINCIPER FÖR GESTALTNING
• Trivsamma och attraktiva stadsrum där
byggnaderna vänder sig mot gatan.
• Miljö som prioriterar gående och cyklister. Låg hastighet för bilister.
• Dagens stora markparking samlas i
ett parkeringshus samt i garage under
kvarteren.
• Varierad och inspirerande boendemiljö
i naturnära läge. Lågmäld med väl
gestaltad arkitektur.
• Grönt område med träd, planteringar,
gröna tak och gårdar. Dagvatten tas om
hand på platsen i regnvattendammar
som utformas till trivsamma parkmiljöer
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KONCEPT OCH GESTALTNINGSIDÉ

STRUKTUR

Projektet bildar en ny stadsfront mot Huvudstaleden och en ny entré till Solna. Byggnaderna
har utformas med hänsyn till platsens höga
bullernivåer för att skapa god boendemiljö för
både nya och befntliga bostäder.

GRÖNSTRUKTUR

De befntliga gröna gårdarna förlängs och
förstärks. Naturen tillåts komma nära.
Dagvatten tas omhand i dagvattendammar och i
planteringar längs med gatorna. Dagvattenhanteringen är ett viktigt inslag i gatubilden och
stor vikt ska läggas vid dess utformning.

KONTEXT

Den nya bebyggelsen möter områdets skala och
håller ett hänsynsfullt avstånd till befntliga byggnader. Mot Huvudstaleden planeras högre byggnader som agerar bullerdämpare till övrig bebyggelse. Byggnaderna placerade in mot området är
lägre och ska samspela med befntlig bebyggelse.

FONDER OCH SIKTLINJER
Från norr och söder accentueras områdets nya
”hörn” med högre byggnader mot Huvudstaleden. Längs Alphyddevägen placeras lokaler
och förskola i strategiska punkter. I fonden på
Jonstorpsvägen behålls och förstärks entrén
till naturområdet genom en ny dragning och ny
entréplats.
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TRÄD OCH VÄXTER I GATUMILJÖ
Träd i gatumiljön fyller viktiga funktioner som miljö- och
identitetsskapare, för rening av luft och av dagvatten genom fördröjning i växtbäddar, för ekologisk spridning och
förbättrat mikroklimat. Sortvalet görs i relation till gaturummens skala. Längs huvudgatan planteras enkelsidiga
rader av större träd som förtydligar områdets huvudstråk.
Lokalgatorna utförs så att varje gata får en egen växtkaraktär med karaktärsträd planterade i grupper. Nyplanterade träd ska ha stamomfång 30 - 35 cm och stamhöjd
2,3-2,5 m.
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Gaturummen är uppbyggda som traditionella gator med
cykelbana längs Alphyddevägen och blandad trafk på
lokalgator med gångbanor på båda sidor. Gångbanor utförs av grå betongplattor, körbanor och angöring av asfalt.
Kantstenar utförs av granit och anvisning för angöringsytor av storgatsten.

ED
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UTFORMNING AV GATOR
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Huvudstaleden
Stadsgata - Alphyddevägen
Lokalgata - längs Huvudstaleden
Lokalgata - Jonstorpsvägen
GC väg
Grön gata

betongplattor

gatstensfris

kinesiskt päron

snöbär

kinesiskt päron

pelarnaverlönn

Alphyddevägen A-A

STADSGATA, ALPHYDDEVÄGEN, A-A
Den del av Alphyddevägen som berörs av detaljplanen breddas
och byggs om till stadsgata, med ensidig trädrad i nedsänkta
vegetationsbäddar. Karaktären av stadsgata tydliggörs genom
stora stamträd med jämna avstånd i skelettjord. Gatan breddas
och får längsgående parkering/angöring, gångbanor och separat
cykelbana samt trädplanteringar. För att tillgodose angöring och
ytor för leveranstranssporter till förskolan och lokaler kommer
särskilda angöringsplatser och lastzoner säkerställas längs med
Alphyddevägen.
VÄXTLIGHET
Trädarter med smal krona ex kinesiskt päron, pelarnaverlönn,
bergkörsbär, smalkronig ek (Quercus robur ’Koster’). Förutom
gatuträden utgörs växtligheten av nedsänkta växtbäddar med
låga buskar som separerar trottoaren mot gatans längsgående
parkeringar, exempelvis snöbär.
Stamträd i skelettjord.

SID 9 / 31

UTFORMNING AV GATOR

Jonstorpsvägen, B-B

Gata längs Huvudstaleden, C-C

JONSTORPSVÄGEN, LOKALGATA B-B
Jonstorpsvägen behåller sin nuvarande bredd med vissa smärre
justerigar. De nya husens fasader närmast befntlig bebyggelse
är indragna från gatulinjen. På så sätt skapas en bredare gångzon med trädplanteringar i nedsänkta växtbäddar på kvartersmark. Små passager över växtbädden kan anordnas för gång
och cykel. Ytan närmast huset kan nyttjas för cykelparkering
eller annan möblering. Trädplanteringarna gestaltas i samma
uttryck som Gröna gatan.

Flerskiktad vegetation.

VÄXTLIGHET
Växtligheten utgörs av en variation av träd, buskar och perenner
anpassade för fuktig, men till viss del även torr miljö, oregelbundet placerade för ett mer naturpräglat uttryck. Arter som
havtorn, katsura, bukettapel, olvon, kornell

GATA LÄNGS HUVUDSTALEDEN, LOKALGATA C-C

Nedsänkta växtbäddar för dagvatten.

Klättrande växtlighet, exempelvis vildvin.

Lokalgatan längs Huvudstaleden är utformad för blandad trafk
med gångbanor på båda sidor och plats för angöring eller träd
på ena sidan. Sträckan längs kvarter 1 löper längs Huvudstaledens gräs- och buskbevuxna vägslänt, medan sträckan längs
kvarter 2A och 2B löper intill det nya parkeringshuset.
VÄXTLIGHET
Växtligheten utgörs av grupper av träd i nedsänkta växtbäddar.
Växterna placeras oregelbundet för ett mer naturpräglat uttryck.
Här kan mindre trädarter som rönn och oxel ge gatan en egen
karaktär. Parkeringsgaraget är av utrymmesskäl placerat i liv
med trottoaren varför möjlighetena till växtlighet är begränsade.
Ett sätt att skapa grönska kan vara växtlighet på taket som
hänger neråt.
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UTFORMNING AV PLATSER

7
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gröna gatan
Gång- och cykeltunnel
Entréplats Strandpromenad
Entréplats Grönområde
Förskolegård
Lekplats

6
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GRÖNA GATAN

Gröna gatan, D-D

Utsnitt 1, 1:1000

Gatan utgör en grön miljö mellan kvarteren där dagvatten leds
och tas omhand i en sammanhållen växtbädd med ferskiktad
och varierad växtlighet. Växtbädden ligger något nedsänkt från
gatan, där de inre delarna kan vattenfyllas allt eftersom i svagt
trappade nivåer. Platsen fungerar som ett litet grönt torg mellan
husen med vistelsevärden i en lugn och rofylld karaktär. Gröna
gatan kopplar ihop med Jonstorpsvägens trädrader och växtligheten kan med fördel ha liknande uttryck och karaktär. Vardera
sida av gatan har en 1m zon av förgårdsmark för att möjliggöra
för privata uteplatser eller liknande i bottenvåningen, se möjlig
sektion överst till vänster.

Regnträdgård.

UTRUSTNING
Sittplatser anordnas inom gatans gröna parti och kan bli en
integrerad del av utformningen. Längs med fasaden fnns kan
trappor, upphöjda små uteplatser eller växtbäddar anordnas,
som en del i en varierad gatumiljö. Här fnns möjlighet att aktivt arbeta med en mer uttrycksfull formgivning / konst som ger
identitet till platsen, eller genom mer bearbetade markmarkmaterial och möblemang.

Integrerade sittplatser.

VÄXTLIGHET
Växtligheten utgörs av en variation av träd, buskar och perenner
anpassade för fuktig, men till viss del även torr miljö. Växterna
placeras oregelbundet för ett mer naturpräglat uttryck. Arter
som havtorn, katsura, bukettapel, olvon, kornell. Längs denna
gata ges möjlighet till mer ordentliga träd med större krona.

Variationsrikt grönt rum.

havtorn

katsura
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GÅNG- OCH CYKELTUNNEL

Vegetation röjs för bättre överblick.

Utsnitt 2, 1:1000

Befntlig gång- cykeltunnel.

Tunneln under Huvudstaleden utvecklas som viktig gång- och
cykelpassage mot Solna strand, med trygghetsskapande belysning och ny utformning med tydligt separerade gång och cykelstråk, samt röjda och iordningställda grönytor. Effektbelysning
och/eller konst i tunneln kan öka den upplevda tryggheten.

Exempel på belysta väggar, Centralstationen Umeå.

Exempel; markerade ytor för gång- och cykel.
PRINCIPER FÖR GESTALTNING
• Tydligt separerade gång- och cykelytor
• Röjd vegetation för bättre överblick
• Effektbelysning/konst framhäver tunnels betydelse som länk mot Solna
strand
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ENTRÉPLATS STRANDPROMENAD

Befntlig gc-väg mot strandpromenaden.

Befntlig plats under Huvudstabron.

Nya växtlighet ska efterlikna befntlig.

Utsnitt 3, 1:1000

En ny entréplats till naturparksområdet skapas i Lokalgatans
förlängning söderut vid kvarter 1. Platsen har fera funktioner;
den fungerar både som entré till gång- och cykelstråken längs
strandpromenaden, som närmiljö till bostäderna samt som
infart till planerad sopsugsanläggning under Huvudstabron.
Det är viktigt att infarten och dess omgivande ytor får en omsorgsfull och attraktiv gestaltning, med hänsyn till bostäderna
och platsens roll som entré till strandpromenaden. Befntliga
grusytor närmast Kvarter 1 återställs till naturmark med träd
och buskar.
Vändplatsens funktion som angöringsplats och koppling mellan
lokalgatan och tunnelbanans servicetunnel innebär att den ska
vara anpassad för större lastbilar och servicefordon.

ek

tall

sälg

asp

PRINCIPER FÖR GESTALTNING
• Entré till strandpromenaden
• Närmiljö för bostäder
• Återställning till naturmark
• Infart till sopsugsanläggning
• Infart till servicetunnel för tunnelbanan

VÄXTLIGHET
Återställning till naturmark utförs med liknande arter av träd
och buskar som förekommer i närområdet exempelvis tall, ek,
sälg, asp, rönn. För ett naturligt uttryck kan huvuddelen av
växtmaterilalet i huvudsak utgöras av ferstammiga träd och
landskapsväxter av mindre kvaliteter. Enstaka stora stamträd av
ek och tall kan användas för att ge volym och höjd.
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ENTRÉPLATS TILL GRÖNOMRÅDE

Befntlig vegetation med stora träd bevaras.

Utsnitt 4, 1:1000

Befntlig vegetation, förskola övre gård.

En ny entré till naturparksområdet skapas i Jonstorpsvägens
förlängning. Befntlig gångväg dras om och markytorna kring
nytt punkthus anpassas. Platsen utformas som en del av naturområdet med vegetation av samma slag. Vid gestaltningen är
det särskilt viktigt att platsens grönska annonserar parkstråket
från gatan, och upplevs som en naturlig förlängning av Jonstorpsvägen.
Platsen kring punkthuset gestaltas så att landskapets form i
möjligaste mån kan bevaras. Den naturliga höjdryggen kan med
fördel ansluta mot huslivet så länge avrinning säkerställs. Gestaltningsprincipen av hus i park ska gälla, lika som för övriga
befntliga punkthus längs gatan.
UTRUSTNING
Robusta sittplatser och bänkar av olika slag ger utrymme för
enskilda och mindre grupper. Belysningen av platsen är viktig, då den gränsar mot förskolans entré och nytt bostadshus.
Platsen ska upplevas ljus men utan bländning och störningar
för bostäder.
VÄXTLIGHET
Befntliga stora träd bevaras. Skogen på platsen är högvuxen
och när nya träd planteras kommer viss gallring att behöva
genomföras. Nya träd i form av ask, ek, lönn, sälg och asp
eftersträvas.

Entréplats med informella sittmöbler.

ek

skogslönn

sälg

asp

PRINCIPER FÖR GESTALTNING
• Annonsera naturområdet
• Robusta sittplatser
• Samlingsplats för barngrupper
• Belysning för trygghet
• Bevara befntliga träd
• Bevara landskapets topograf
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FÖRSKOLEGÅRD

Lekutrustning med skogstema.

Plats för småbarnslek, nedre gården.

Utsnitt 5, 1:1000

Förskolegården ligger placerad i kanten mot en bergknalle med
befntlig naturmark, vilket ger goda förutsättningar för lek i variationsrik och naturlig miljö. Den befntliga markens topograf
sparas för att skapa en utmanande och utvecklande förskolemiljö. Förskolegården ska ge möjlighet till omväxlande lek och
rörelse. Platsens topograf medför att gården blir uppdelad i
fera nivåer, med en del av gården med direktkontakt i markplan och en övre del som nås via trappor. Den övre gårdens
placering ger goda möjligheter till samnyttjande av allmänheten
under tider då förskolan är stängd.
Plats för rörelselek, övre gården.

Trä och rubusta material.

PRINCIPER FÖR GESTALTNING
Befntlig topograf bevaras
Tre funktionszoner; entrégård, nedre
gård, övre gård
• Omväxlande lek och rörelse
• Nedre - skuggtåliga robusta växter
• Övre - lika befntligt; asp, ek, tall, lönn,
sälg
• Möjlighet till samnyttjande

•
•

UTRUSTNING
Gården bör rymma olika zoner för olika behov; trygg zon (stilla
lek för mindre barn), rörelsezon (fartfylld lek i varierande terräng) och upptäckarzon (en plats att vara ifred på). Platsens
förutsättningar innebär att gården får olika funktionszoner;
entrégård med plats för ex barnvagnar, en nedre gård anpassad
för mindre barn och med plats för samlingsplats, samt en övre
gård med vildare naturkaraktär. Kvaliteten på utformningen i
den nedre gården bör vara hög p.g.a. den begränsade ytan. Förskolegårdens gestaltning ska som helhet bidra till rumsligheter
och variationer i material.
VÄXTLIGHET
Den nedre gården ligger relativt lågt och skuggigt placerad, varför skuggtåliga och robusta växter krävs. På den övre gården ska
befntlig växtlighet så långt som möjligt tas tillvara. Ny växtlighet ska vara lika omgivande naturmark, med arter som asp, ek,
tall, lönn och sälg. Dagvatten från bergssluttningen samlas i ett
täckt dike i ytterkanten av förskolegården, och leds vidare längs
bostadsgårdens kant söderut. Inom förskolans område ska inga
öppna vattenytor förekomma. Omhändertagandet av dagvatten
är en förutsättning för utformningen, och längs bostadsgården
kan gestaltningen utvecklas för att synliggöra vattnet.
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LEKPLATS

Mötesplats med gott om sittplatser.

Utsnitt 6, 1:1000

Den befntliga lekplatsen mellan fastigheterna Vitkålen och
Grönkålen rustas och utvecklas till en mötesplats för barn inom
området. Lekplatsen kombineras med sociala ytor för äldre barn
och vuxna, för att främja socialt liv inom hela området. En del
av gräsytorna i anslutning till lekplatsen kommer att nyttjas
som översilningsyta för dagvatten från nya gator och bebyggelse. Områdets grönskande karaktär ska prägla val av utrustning
med fokus på naturliga material som trä, bark, fis, sand och
sten. Konstgräs och gummi undviks. Lekplatsens innehåll kan
tas fram i dialog med boende.
UTRUSTNING
Lekplatsens utrustning ska uppmuntra till rörselse och aktivitet
men även ge plats för stillsamma lekar och samvaro. För att
motverka att platserna blir starkt kodade är det viktigt att skapa
mjuka övergångar mellan olika zoner. Lekplatsens innehåll kan
ed fördel tas fram i dialog med boende.
VÄXTLIGHET
Befntliga träd tas tillvara och blir en del av den nya lekplatsens
utformning. Nya växter ska vara robusta och tåliga för slitage
och lek, och även fungera som spännande accenter exempelvis
genom blomning och bladverk.
Eftersom de befntliga bostädernas balkonger vetter mot
lekplatsen ska området utformas med respekt för de boende,
exempelvis genom en avgränsad buffertzon med varierad växtlighet mellan byggnad och lekplats.

Naturliga material.

Lekutrustning som blir en målpunkt.

slån

oxel

havtorn

hagtorn

PRINCIPER FÖR GESTALTNING
• Befntliga träd bevaras
• Robust och tålig växtlighet
• Lek för olika åldrar
• Uppmuntra till rörelse och aktivitet
• Samvaro och lugn och ro
• Öppna gräsytor som översilningsyta
• Buffertzon mot befntlig bebyggelse
och dess balkonger
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ÖVERSVÄMNINGSPARK

Befntlig vegetation bevaras.

Ängsmarker.

Utsnitt 7, 1:1000

Det befntliga grönområdet norr om de nya kvarteren kommer
att utvecklas för omhändertagande av dagvatten och biologisk
mångfald. Marknivåer justeras så att ytan blir skålformad, i
övrigt eftersträvas så få ingrepp som möjligt. Platsen kan även
utvecklas för rekreativa värden, exempelvis promenader. Längs
Huvudstaleden kompletteras den befntliga trädridån med naturlig vegetation, både som visuellt skydd mot vägen och för att
stärka dess ekologiska funktion.
Befntlig vegetation bevaras.
Översilningsytor med dagvattenhantering.

fäder

hägg

häckoxbär

ontariopoppel

PRINCIPER FÖR GESTALTNING

•
•
•
•
•
•

Skålformat parkrum för dagvatten
Befntliga träd och växtlighet bevaras
Kompletterande växtlighet lik befntlig
Promenadslinga och sittplatser
Låga buskar avgränsar mot parker
Möjlighet till uttrycksfull gestaltning

Befntlig parkering som bevaras ligger något upphöjd. För att
skapa ett trivsammare parkrum kan slänten mellan parkeringen
och omgivande grönska bäddas in av låg buskvegetation. Med
en ny trappa ner mot trottoaren kopplas parkeingen ihop med
lokalgatan.
UTRUSTNING
Platsen kan utformas med enstaka sittplatser och en passage
av trampstenar över den skålade ytan.
VÄXTLIGHET
Den befntliga vegetationen består av buskrik triviallövskog med
påtagligt naturvärde. Där marken justeras behöver ny växtlighet
återplanteras med liknande arter som befntliga, exempelvis
fäder, häckoxbär, spirea sp, salix sp, måbär, hägg, druvfäder,
amerikansk hagtorn, poppel, sötkörsbär. Inom området fnns
befntliga askträd. Nyplantering av ask ska dock undvikas, på
grund av askskottssjukan.
De översilningsytor som ligger lägst utformas anpassade för
dagvatten med grusbädd och planteras med pluggplantor.
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DAGVATTENHANTERING

Nya vegetationsytor på tak, gator, förgårdsmark, innergårdar
och allmän platsmark har en viktig funktion för områdets
dagvattenhantering. På de platser som fnns tillgängliga ska
planteringarna genom ekosystemtjänster bidra till hållbar
dagvattenhantering, temperaturreglering, bullerreglering, bättre
luftkvalitet samt bidra till biologisk mångfald och höga vistelsevärden. Dagvatten från gator avleds i möjligaste utsträckning till trädplanteringar med underliggande skelettjordar och
regnbäddar.
Det begränsade utrymmet på allmän platsmark innebär att takytor, gårdar och förgårdsmark på kvartersmark måste nyttjas för
omhändertagande och fördröjning av dagvatten. Gröna tak med
god vattenhållande förmåga och frodig växtlighet är ett exempel
på åtgärd för att säkerställa en hållbar dagvattenhantering. Andra
åtgärder är regnbäddar och planteringsytor på gårdar och förgårdsmark dit dagvatten från omgivande tak och hårdgjorda ytor
kan ledas. Slutligen leds det renade dagvatten från gårdar till
gatumark och dagvattenledningar.
GRÖNA TAK
Minst 25% av bostadshusens tak samt parkeringshusets tak
utförs som gröna tak. Vegetationen främjar den biologiska mångfalden samt renar och fördröjer takdagvatten. De gröna taken kan
bestå av en variation av biotoptak, torräng- och sedumtak. De tak
som ska nyttjas för vistelse kan utföras som biotoptak eller torrängstak. Biotoptaken (180-250 mm) har den största förmågan
att hålla vatten och sedumtaken (50 mm) den minsta.

PRINCIPER FÖR GESTALTNING

•
•
•
•
•
•
•

Befntliga träd bevaras
Robust och tålig växtlighet
Lek för olika åldrar
Uppmuntra till rörelse och aktivitet
Samvaro och lugn och ro
Öppna gräsytor som översilningsyta
Buffertzon mot befntlig bebyggelse
och dess balkonger
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UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE MOT ALLMÄN PLATS

Bebyggelse mot stadsgata

TYDLIGA STADSRUM
Bebyggelsen skall utformas med ferbostadshus. Byggnaderna
placeras i huvudsak i fastighetsgräns och markerar gaturummet. Gränsen mellan privat och allmän mark ska vara tydligt
avläsbar i stadsrummet. Där förgårdsmark förekommer ska
detta markeras med antingen ett skifte i markmaterial, med
växtlighet eller med uteplatser. Vid öppna gårdar tydliggörs
gränsen mellan privat och allmän mark med nivåskillnad, murar, växtlighet, materialbyte eller liknade.
TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET
Den upplevda tryggheten är en viktig aspekt i ett stadsrums popularitet. För att skapa en miljö som känns trygg att vistas i även
under dygnets mörka timmar måste stor hänsyn tas till utformningen av stadsrummet och till hur bebyggelsen samspelar med
gatan.
Bebyggelse mot lokalgata

Exempel på god belysning både på gata och
gångvägar och på omgivningen.

God belysning, överblickbarhet och orienterbarhet påverkar hur
miljön upplevs. Fasader med många aktiva entréer, där bostadsentréer blandas med entréer till lokaler och andra verksamheter
bidrar till en mer levande bottenvåning, vilket skapar en känsla
av närvaro och trygghet. Kommersiella lokaler, och även bostadsentréer, kan bidra ytterligare till att skapa en tryggare miljö
genom att förses med invändig belysning som är tänd nattid.
Projektet utförs med entréer vända mot gatan, generösa fönsterpartier vid lokaler och verksamheter samt god orienterbarhet.
Alla entréer ska förses med god belysning och om ett längre
avstånd skulle uppstå mellan aktiva entréer uppmuntras övrig
fasadbelysning. Fastigheterna och gatans belysning ska komplettera varandra och tillsammans ge ett väl upplyst gaturum.
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GESTALTNINGSPRINCIPER - BEBYGGELSE

VERTIKAL UPPDELNING
Projektets långa fasad delas upp i tydligt avläsbara volymer utifrån trapphusindelning. De olika
volymerna ska ge ett sammanhållet och stillsamt
intryck med mindre variationer i material eller kulör.

HORISONTELLT UPPDELNING
Den indragna kungsvåningen kan utföras liknade
resterande byggnad eller med samma material
men med subtila variationer som tex annan fogfärg
eller murning. Taken är platta eller svagt lutande.
Sockel, indragen våning samt takfot markeras.

MATERIALITET I SOCKELVÅNINGEN
Omsorg om detaljer och materialitet är särskilt
viktigt i sockelvåningen där arkitekturen upplevs
i ögonhöjd. Sockelns utformning är av stor vikt
för hur levande och trivsamt gaturummet uppfattas. Entréer ska vara tydliga, inbjudande och väl
omhändertagna.
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GESTALTNINGSPRINCIPER - BEBYGGELSE

Kvarteren är uppdelade i visuellt avläsbara huskroppar. Höjderna
varierar med högst bebyggelse mot Huvudstaleden och lägre in
mot området. Varje kvarter har ett högre hus som betonar hörnen.

Våning 7 och uppåt är indragen i samtliga bostadskvarter med
fasad mot Huvudstaleden. Det skapar en horisontell linje som
binder samman området och bryter ner skalan. De högre huset
i respektive kvarter saknar indrag men har istället en horisontell
artikulering i fasad, t.ex. en relief, en murningsdetalj eller ett
färgbyte.

Sockelvåningen markeras i fasad och utformas för att aktivera
gaturummet närmast fasad. Lokaler placeras strategiskt och utförs med generösa fönsterpartier. En hög entrétäthet eftersträvas.
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MATERIAL OCH KULÖRPALETT

Sammanhållen färgskala med lågmälda variationer i material och utförande.

Arkitekturen är sammanhållen och lågmäld med fokus på
kvalitet med ett samlat antal detaljer och kulörer istället för
variation och expressiva uttryck.
Kulörerna består av lugna jordfärger och ”smutsiga” pasteller.
Inga skarpa kontraster efterfrågas utan mjuka övergångar och
mindre skillnader. Ett byte av fogkulör kan ge rätt effekt
snarare än att byta material eller söka en kontrasterande kulör.
Fasadens material skall vara tegel, betong, puts, sten eller trä.
Betong kan användas när det tillför något till fasaden såsom
mönsterverkat i elementen, relief eller struktur. I det fall puts
används uppmuntras användning av kalkputs då det är mindre
smutskänsligt än annan puts samt åldras väl.
Då gårdarna är öppna blir gårdsfasaderna en förlängd del av
gatumiljön. Samma kulörpalett som mot gatan gäller mot gård.
Gårdsfasaderna utföras med fördel i samma material som fasaden mot gatan, dock kan ljusare kulörer väljas för att förbättra
dagsljusvärdet.
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BOSTADSKVARTER

Kvarter 1

Kvarter 1 och 2 ligger med fasad mot
Huvudstaleden och består av fertalet
trapphus. Kv3 skiljer sig från övriga då
det består av ett punkthus som ligger
längs Alphyddevägen.
Kv1-2 innehåller främst bostäder men
har lokaler i bottenvåningar i strategiska
lägen. I kv1 ligger även en förskola.
Färgskalan och materialval är tagna från
materialpaletten på s 22.

Kvarter 2A

Utformningen ska fungera på olika nivåer. Främst ska byggnaderna skapa en
trivsam boendemiljö med detaljer och
gestaltning som bidrar till gatumiljön.
De nya bostäderna ska samspela med
det redan befntliga bostadsområdet.
Här spelar omsorg om detaljer, balkongernas placering och sockelvåningens
utformning stor roll.
Med tanke på projektets placering så
behöver även den större skalan beaktas.
Projektet kommer att skapa en ny entréport för Solna och de högre byggnadskropparna ska utformas med hänsyn till
detta. Val av kulör, fönster och byggnadens proportioner ska noga avvägas.

Kvarter 2B

Kvarter 3 skiljer sig från övriga bostadskvarter i både
form och storlek. Kvarteret består av ett punkthus som
relaterar till de befntliga punkthusen längs Alphyddevägen. Huset placeras varsamt i skogssluttningen med
stor hänsyn till de stora tallarna som fnns på platsen.
Huset utförs i puts med omfattningar kring fönster och
entréparti.
Kvarter 3
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GESTALTNING KVARTER 3

KV 3

Kv 3 möter befntliga volymers färgskala.
Omfattningar runt fönster i avvikande material, t ex betong. Entrépartier i trä.

Befntlig bebyggelse mot Alphyddevägen.

Kvarter 3 skiljer sig i både form och skala från övriga kvarter.
Kv3 består av ett punkthus som placeras varsamt i sluttningen
längs med Alphyddevägen. Volym och förhållande till gatan ska
anpassa sig till landskapet likt de befntliga punkthusen.
Bostadsentréen vänder sig mot Alphyddevägen och markeras
tydligt i fasad med ett avvikande material, gärna trä. Sittplats
ordnas i direkt anknytning till bostadsentréen. Huset putsas
i en röd-rosa nyans av kalkputs som blir en mjuk övergång
mellan de befntliga röda punkthusen och den beiga färgskalan i Kv1-2. Materialen ska vara gedigna och tåla att åldras.
Kalkputs är att föredra då de det är mer motståndskraftigt mot
nedsmutsning än en plastinblandad kulör. Kalkputsen behåller även ett levande materialuttryck under en längre tid samt
åldras med behag.

Bostadsentré tydligt markerad i fasad mot
Alphyddevägen.

Balkonger utförs lika övriga kvarter med pinnräcken fästa på utsidan av den ljusa balkongplattan. Fönster placeras med fördel
över hörn lika befntlig bebyggelse.

Bottenvåningen utförs i samma material
som övriga våningar. Fönster över hörn lika
befntlig bebyggelse.
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FASADDETALJER

Sammanhållen färgskala och väl genomförda materialmöten.

Variation i murningsteknik.

GESTALTNING
Projektet genomförs i en sammanhållen material- och färgskala
med ljusa, jordnära färger. Subtila variationer med genomtänka
möten bildar en varierad stadsmiljö med en harmonisk helhet.
Bottenvåningen har en förhöjd våningshöjd och en högre bearbetning. Vid lokaler och övriga verksamheter ska dessa utföras
med en god kontakt mellan inne och ute, t ex genom generösa
glaspartier. Profler ska ha smäckra dimensioner. Avvikande
material mellan bottenvåning och huskropp får förekomma men
är undantag snarare än regel. Istället kan bottenvåningen markeras via mer subtila variationer så som olika murningstekniker,
fogfärg, livförskjutningar eller med en annan bearbetning kring
omfattningar.
MÖTE MED MARK
Sockel ska utformas så att det blir en del av varje byggnads
arkitektur. Sockelns höjd kan variera från våningshöjd, halv våning eller endast en lägre sockel längs marken.

Fönsteromfattning
PRINCIPER FÖR GESTALTNING
• Omfattningar, reliefer eller indrag kring
fönster.
• Subtila variationer i kulör eller material i
enlighet med bestämd färgpalett.
• Hög materialitet, framförallt i sockelvåning.
• Gedigna material som åldras väl

TAKFOT
Samtliga tak i projektet är platta eller svagt lutande och takfoten spelar därför stor roll för att byggnaderna ska få ett vackert
avslut. Plåtarbeten och hängrännor ska utformas som en del av
arkitekturen och vara proportionerlig till resten av byggnaderna.
Kulör lika fasad eller övrig plåtdetaljering som räcken eller fönster.
FÖNSTER
Fönsterna och fönsteromfattningar skall anpassas till fasadernas helhetskomposition och eftersträva enkla vackra detaljer.
Varje byggnad har få fönstertyper för att ge ett sammanhållet
uttryck, fönsterprofler ska hållas nätta.
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LOKALER I BOTTENVÅNING
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Vid Alphyddevägen fnns fera möjliga lägen för lokaler i bottenvåningen för att skapa stadsliv, mötesplatser, social gemenskap
och attraktivitet. Lokalerna utförs med generösa partier med
integrerad skyltning och belysning.

Lokallägen enligt detaljplanen:
Tjock linje= skallkrav
Tunnare linje= tillåtet med lokaler
PRINCIPER FÖR GESTALTNING
Reliefverkan vid fönster med annan
murning
• Sockel med livförskjutningar för relief
och skuggverkan
• Skyltning som del av fasadens uttryck
• Glaspartier med låg bröstning
• Sockel i natursten/betong

•
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BOSTADSENTRÉER

Bostadsentré Kv3.
Stora träpartier med sittplatser i direkt anslutning.

Entréer ska ligga ut mot gata och vara tydligt markerade i
fasad. Det ska vara enkelt att hitta till entréerna. En yta med
max 1:50 lutning ska fnnas framför entrédörren. Välkomnande
belysning ska fnnas vid samtliga bostadsentréer. Entrepartierna
utförs med generösa glaspartier och gärna med möjlighet till
sittplatser.
Bostadsentréer görs med fördel något indragna för att undvika
skärmtak. Om skärmtak behövs skall dessa utföras som en
integrerad del av entréns utformning.

Tydligt entré med god belysning,
Kv Bofnken AIX Arkitekter

Skärmtak och belysning vid bostadsentré.
Dinell Johansson Arkitekter
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BALKONGER OCH TERRASSER

Enkla pinnräcken som täcker balkongplattans kant.

Räcke vid takterrass och kungsvåning fästs
på insidan av mur.

BALKONGER
Balkongplattans undersida målas i ljus kulör för att öka ljusinfallet i underliggande lägenhet. Sparkropper undviks, släta
undersidor förordas. Även omålade ytor eller andra material kan
godtas på balkongundersidor om det är vackert utfört. Balkonger skall inte glasas in såvida det inte krävs av bullerskäl.
RÄCKEN
Balkongräcken skall ges ett enkelt och elegant uttryck. Enkla
pinnräcken i kulör nära byggnadens fasad eller fönsterkulör.
Balkongräcken fästs in på utsida platta och täcker hela plattans
sida.
BULLERBALKONGER
Där så behövs med hänsyn till buller förses balkongerna med
bullerskyddande glaspartier. Glaspartierna är profllösa så när
som på infästningar i över- och underkant. De löper i en skena
och kan dras ut eller samlas in beroende på önskad avskärmning. Bullerskyddsglaset fästs innanför balkongens ordninarie
räcke.

Inglasade bullerbalkonger utförs med profllösa glaspartier

TAKTERRASSER
De gemensamma takterrasserna ska ha samma pinnräcke som
övriga balkonger i samma byggnad. Räckena ska fästas på insida mur så att räckena inte hamnar i liv med ytterfasad.
KUNGSVÅNING
De nya kvarteren har gemensamt att delar av byggnaderna,
främst mot Huvudstaleden, har indragen kungsvåning på plan
7. Kungsvåningen blir ett sammanhållande element som knyter
samman kvarteren och dämpar skalan. Hörnen manifesteras i
vissa fall med högre partier utan kungsvåning.

Balkonger utförs med fördel i ljusa kulörer
och utan sparkroppar.
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FÖRSKOLA

Förskolan ligger som en del i kvarter 1 med huvudentrén en bit
in från gatan i släppet mellan kv1 och punkthuset vid entrén
till skogsområdet. Entréer till kök och soprum ligger med direktaccess till Alphyddevägen.
Den delen av kv1 som innehåller förskolan utförs med en tvåvånings sockel som markerar skillnaden i byggnadens funktion
samtidigt som det harmoniserar med fasaden i övrigt. Förskolan
har en lägre del i två våningar mot gård som inte är ovanbyggd
med bostäder där tillgång fnns till takterras för lek och vistelse.
Takterrassen kan med fördel utformas med direktkoppling via bro
till berget intill där en lekplats fnns.
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Lekfullt utformad takterrass med lekutrustning.
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Förskolans fönster utformas med lägre bröstning för att även små
barn ska se ut.

Placering förskola
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PARKERINGSGARAGE OCH NÄTSTATIONER

Samspel mellan öppet och slutet, brännbara och icke brännbara material.

Parkeringsgaragets utforming bidrar till trivsam gatumiljö.
Ref Jacques Ferrier Architecture.

Längs med Huvudstaleden, vid kvarter 2A och 2B, planeras för
ett parkeringsgarage som ska ersätta den markparkering som
idag fnns i området. Då garaget ligger inom riskavstånd till
Huvudstaleden ska fasad mot leden enligt detaljplanen utföras
i tätt obrännbart material för att klara riskfaktorer.

Skugg och mönsterverkan i betongelement
skapar tillsammans med ljusgenomsläppliga partier liv i en sluten fasad.

Där detaljplanen styr fasaden till obrännbara material föreslås
matrisgjuten betong, som ger mönsterverkan, skuggspel och en
möjlighet till detaljering av den långa fasaden. Fasaderna på
kortsidorna skall utföras i obrännbart material men får gärna
släppa igenom ljus.
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Om förutsättningarna ändras och nätstationerna blir friliggande
byggnader ska dessa gestaltas enligt samma principer och tankar kring material som gäller för parkeringsgaraget.

HU

NÄTSTATIONER
I vardera ände av det planerade garaget ska nätstationer uppföras. Dessa funktioner ska utföras som en integrerad del av
byggnaden och gestaltas enligt ovan angivna gestaltningsprinciper. Eventuella stora portar skall utföras på ett sätt som fungerar väl med övriga fasaden.
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Fasaden mot lokalgatan möjliggör en annan mer öppen karaktär som bidrar med ljus och liv till lokalgatan och ger en ökad
trygghet. Fasaden är tänkt som en öppen fasad med synlig konstruktion och träribbor. Parkeringshuset kan bli som en lykta
mot gatan under mörka årstider.

B

Fasadgrönska för att motverka klotter

KV

Parkeringsgaragets tak skall vara grönt och ur klottersynpunkt
vore det positivt om även fasaden mot Huvudstaleden var växtbeklädd. Detta kan lösas genom exempelvis linor eller träribbor
för klätterväxter. Fasaden är annars som ett stort skyltfönster
mot leden och kommer med stor sannorlikhet att vara attraktiv
för klotter.
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SOLSTUDIER
DAGSLJUS I LÄGENHETER
Området kommer till följd av bullersituationen och de förhållandevis
små kvarteren att behöva ha en
majoritet genomgående lägenheter.
Trots detta kommer ett antal åtgärder att behöva vidtas för att klara
dagsljuskraven i vissa av lägenheterna.
FÖNSTER
Höga fönster släpper in mer
dagsljus än breda med samma
fönsteryta, högre fönsterplacering
ger mer ljus än en lägre. Rum för
längre vistelse, tex vardagsrum, bör
förses med större fönster med lägre
bröstning för att ge goda ljusförhållanden.
BALKONGER
Undersidan på balkongerna kan
med fördel målas vita för att refektera så mycket ljus som möjligt till
underliggande lägenhet. Vissa lägen
kommer att behöva ha grundare
balkonger för att inte lägenheterna
under ska bli för mörka.
FASADMATERIAL
Ljusa material refekterar mer ljus
än mörka. Särskilt innerhörn mot
gårdar bör utföras i ljusa material
för att refektera in så mycket ljus
som möjligt till lägenheterna.

Vårdagjämning

Midsommar

8:00

8:00

12:00

12:00

15:00

15:00

18:00

18:00

SOLLJUS PÅ GÅRDAR
Orientering mot sydost, goda
ljusförhållanden på mornar och
förmiddagar. Samtliga kvarter har
gemensamma takterrasser som har
sol även under eftermiddag och
kvällstid. Gemensamma parker har
sol under eftermiddagar och kväll.
gestaltas enligt samma koncept

