
1 / 18 

KV FLUNDRAN I SOLNA 
GESTALTNINGSPROGRAM TILLHÖRANDE DETALJPLAN BND 2016:226 
2020-11-16 

VY MOT NY BEBYGGELSE FRÅN PARKEN I SYDOST 
Befintliga träd i parken har delvis redigerats bort ur bilden för 
att bättre kunna visa byggnaderna. 
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CARL THUNBERGS VÄG 

1. INLEDNING 

KVARTERET FLUNDRAN 4 FÖRE FÖRTÄTNING 

1.1 GESTALTNINGSPROGRAMMETS SYFTE & MÅL 

Gestaltningsprogrammet är kopplat till kvarteret Flundran 4 i Haga-
lund, Solna Stad och syftar till att förtydliga och säkerställa kvaliteter i 
gestaltningen av byggnader, kvartersmark och allmän platsmark. Pro-
grammet ska fungera som riktlinje i projektet efter planskedet och 
utgöra ett stöd vid kommande handläggning av bygglov och byggan-
mälan inom planområdet, samt samordna intressen mellan fastighet-
sägare och kommunen. 

VY FRÅN SYDOST ÖVER KVARTERET FLUNDRAN 4 

Detaljplanen för kvarteret har som mål att möjliggöra cirka 100  nya 
bostäder. Förtätningen sker med fyra nya byggnader inom  befintlig be-
byggelse och infrastruktur.  Förslaget innebär att kvarteret blir mer slutet 
mot parken i söder samt att Carl Thunbergs väg förlängs till Brahevägen. 
Nya lokaler i bottenvåningarna mot Råsundavägen kommer bidra till en 
levande gatumiljö. 

KVARTERET FLUNDRAN 4 EFTER FÖRTÄTNING 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

KV FLUNDRAN 4 

2.1 PLATSEN IDAG 
Planområdet ligger i de östra delarna av Hagalund, mellan Råsundavä-
gen och Carl Thunbergs väg. Planområdet ligger centralt i Solna och 
Stockholmsregionen, med gångavstånd till pendeltåg och tvärbana. Den 
nya tunnelbanestationen Arenastadens södra uppgång byggs på 600 
meters gångavstånd från planområdet. 

2.2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Enligt Solnas översiktsplan ÖP 2030, antagen 2016, ingår planområdet 
i delen Hagalund. Inriktningen för området är att skapa förutsättningar 
för kompletterande bostadsbebyggelse och närservice samt förbättrin-
gar. 

RÅSUNDAVÄGEN 

ÖPPNA KVARTER 

SLUTNA KVARTER 

2.3 STADSBILD OCH KULTURHISTORISKT VÄRDE 
Kv Flundran ligger i Brahelund, som är utpekad i kommunens översiktsplan 
(ÖP 2030). Nya avstyckningar gjordes från Stora Frösunda och anslöts till 
municipalsamhället Hagalund, med ett samordnat gatunät. Gatunätet och 
kvarteren har generellt en oregelbunden form som utgår från begravning-
splatsen i södra kanten av stadsdelen och Råsundavägens dragning. Delar 
söder om Råsundavägen bebyggdes i slutet av 1920-talet och början av 
1930-talet med bostadshus av Carl Thunbergs Byggnads & Fastighets AB, 
bland annat i kvarteret Formen och Facklan. Denna del bär stenstadens 
karaktärsdrag med slutna kvarter, klassicistisk arkitektur och tydligt defini-
erade gaturum med lite eller ingen grönska. 

RÅSUNDAVÄGEN 

I HUVUDSAK BOSTÄDER 

I HUVUDSAK VERKSAMHETER 

HAGAVÄGEN 18 & SLOTTSVÄGEN 9 

RÅSUNDAVÄGEN 

GATUNÄT & KVARTERSFORM 

ANDERSVÄGEN 1 & 2 SAMT 4 & 6 I FONDEN 

I takt med att bostadsbebyggelsen utvecklades västerut under 1900-talet 
övergick idealen till öppna kvarter, bebyggda med lamellhus och punkt- 
hus. Arkitekturen övergick samtidigt successivt från ett klassicistiskt form-
språk till asymetriska byggnadsvolymer och fasader. Gatorna planerades 
med förgårdsmark och gårdar med grönska. 

Stadsdelen består av bebyggelse med blandat innehåll, både bostäder, 
verksamheter och handel. Några bostadshus har lokaler i bottenvåningen 
och något enstaka bostadshus har även lokaler i flera plan. Området mel-
lan Frösundaleden och Råsundavägen innehåller uteslutande verksam-
heter och är bebyggt med kontorshus i en sluten kvartersstruktur med 
indrag som skapar platsbildande förgårdsmark mot Råsundavägen. Dessa 
byggnader har ett modernistiskt formspråk. Medan bostadskvarteren in-
nehåller flera, enskilda byggnader med individuella uttryck, sträcker sig 
de enskilda kontorbyggnaderna över större områden/hela kvarter. 

RÅSUNDAVÄGEN 2-12 
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KONTORSHUS 1 RÅSUNDAVÄGEN 
Gathus med i huvudsak släta fasadliv och byggnadsvolymer som bildar plats framför 
entrén mot gatan; varierande höjd upp till 7 våningar. Lokaler med synlig verksamhet 
i bottenvåningen. Fasad i mörkrött tegel i varierande nyanser med större partier av 
helglasad fasad; låg sockel. Platt tak/takterrasser med utskjutande/liten takfot och sol-
skydd. Fönster i mörk grågrön kulör. 

 

 

BOSTADSHUS 10, 11 OCH 12 RÅSUNDAVÄGEN 
Kvarteret Flundran, se 2.8 

BOSTADSHUS 9 RÅSUNDAVÄGEN/BRAHEVÄGEN 
Gathus med höjd upp till 5 våningar. Rustik puts kulör NCS S 5020-G70Y mörkgrön med 
våningshög sockel i rosa och grå natursten; burspråk och balkonger. Valmat, svart plåt-
tak. Spröjsade fönster i vit nyans. Enstaka lokaler i bottenvåningen mot Råsundavägen 
och Brahevägen. 

BOSTADSHUS 10 BRAHEVÄGEN 
Kvarteret Flundran, se 2.8 

2.4 RÅSUNDAVÄGEN 

Råsundavägen är numera inte genomfartsled, men likväl fortfarande ett huvuddrag i 
stadsdelens karaktär. Gatan är också en naturlig väg för cyklister och gångtrafikanter i 
öst-västlig riktning. Råsundavägens norra sida kantas av två kontorshus med ingångar 
från gatan. De tre lamellhusen på kvarteret Flundran vänder sina gavlar mot Råsun-
davägens södra sida. Byggnaderna har inga entréer direkt mot Råsundavägen. 

KVARTERETS NORRA SIDA 
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2.5 BRAHEVÄGEN OCH SLOTTSVÄGEN 

Brahevägen ligger i gränsen mellan den slutna kvartersstaden och den öppna bebyg-
gelsen. Bostadshusen har enstaka mindre lokaler i bottenplan och det finns planterad 
förgårdsmark utmed dess västra sida. Slottsvägen har planterad förgårdsmark på båda 
sidor om gatan och lokaler i bostadshusets bottenvåning utmed dess östra sida. 

KONTORSHUS 2 BRAHEVÄGEN 
Gathus med släta fasadliv och byggnadsvolymer som bildar plats framför entrén mot 
gatan; varierande höjd upp till 7 våningar. Detta och hus 1 är de högsta husen i granns-
kapet. Lokaler med synlig verksamhet i bottenvåningen. Putsad fasad kulör NCS S 3010-
R70B gråblå med låg sockel. Platt tak/takterrasser med liten takfot och solskydd. Fön-
ster i mörkare nyans av fasadkulör. 

BOSTADSHUS 3 SLOTTSVÄGEN 
Lamellhus med planterad förgårdsmark mot gata och varierande höjd upp till 6 vånin-
gar. Putsad fasad kulör NCS S 1005-Y30R vit med varierande sockel i rosa tegel; vari-
erande fasadliv. Sadeltak med tegel. Fönster i ljus nyans av fasadkulör. 
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BOSTADSHUS 12-11-10 

BOSTADSHUS 5 & 6 
Punkthus med höjd upp till 6 våningar. 

BOSTADSHUS 8 
BOSTADSHUS 4 

2.6 PARKEN 

Söderom kvarteret Flundran ligger en mindre park som bi-
drar till stadsdelens karaktär. Parken är kuperad och sluttar 
nedåt mot nordöst. Det finns klipphällar, gräsytor och en 
blandning av lövträd och barrträd. Storleken är tillräcklig 
för att inbjuda till utevistelse och det finns en lekplats. 

CARL THUNBERGS VÄG; VÄNDZONEN, P- DÄCKET 

2.7 CARL THUNBERGS VÄG 

I den tidigare detaljplanen var Carl Thunbergs väg tänkt att an-
sluta till Brahevägen, men är idag en återvändsgata med planterad 
förgårdsmark på båda sidor. Utmed dess södra sida ligger ett renodlat 
bostadshus. Utmed dess norra sida finns infarten till Kv Flundrans ös-
tra gård med fastighetens lastkaj och garagenedfart. Längre österut 
ligger ett p-däck ovanpå en lokal belägen en 1/2 trappa ner. 

CARL THUNBERGS VÄG; HUS 4 SYNS TILL HÖGER, INFART TILL KV 
FLUNDRAN SAMT HUS 11 OCH 12 TILL VÄNSTER 

 

  

 

Puts kulör NCS S 1010-Y60R rosa med Gathus med oregelbundet fasadliv med balkonger. Byg- BOSTADSHUS 7 
låg sockel NCS 2020-Y50R. Fönster i mörk gnadsvolymer placerade med förgårdsmark mot gata. Lamellhus på Kv Flundran redovisas Gathus med höjd upp till 5 våningar. Puts Gathus med höjd upp till 6 våningar. Puts kulör 
nyans av fasadkulör. Sadeltak belagt med Varierande höjd upp till 3 våningar. Putsad fasad med under 2.8 kulör NCS S 3040-Y30R rödaktig gul med NCS S 2030-Y10R gul med våningshög sockel 
rött tegel. Placerade med förgårdsmark kulör uppdelad i fält av NCS S 1010-Y30R rosa och våningshög sockel i rosa och grå natursten. i rosa och grå natursten. Valmat, rött plåttak. 
mot gata och öppen övergång in i parken. S2030-Y20R och låg sockel. Sadeltak belagt med rött Valmat, svart plåttak. Spröjsade fönster i vit Spröjsade fönster i vit nyans. 6 / 18

tegel. Fönster i ljus vit nyans. nyans. 



 
 

 

 

  

 

PARKERINGSDÄCKET OCH CARL THUNBERGS VÄGS VÄNDZON 

2.8 KV FLUNDRAN 

Kvarteret Flundran innehåller endast en fastighet nr 4 som avgränsas i 
norr av Råsundavägen, i öster av Brahevägen, i söder av Carl Thunbergs 
väg och i väster av Slottsvägen. Tre flerbostadshus är uppförda 1965, 
vinkelrätt placerade mot Råsundavägen. Husen ersatte ett skrotupplag 
och grustag. 

RÅSUNDAVÄGEN RIKTNING VÄSTER, TILL VÄNSTER SYNS NÄRMAST HUS 10 FÖLJT AV 11 
& 12 

Byggnaderna inrymmer bostäder samt lokaler för handel, restaurang och 
verksamheter i källare, entréplan och plan 1 trappa. Alla tre byggnader är 
byggda ovanpå ett garage i två plan. Byggnaderna 10 och 11 är sammanbyg-
gda i entréplan. Den östra övre gården ligger en våning högre än den västra 
nedre gården. Lokalen under hus 10 och 11 ligger i sutteräng och har sina 
entréer från den västra gården. Byggnad 10 är sju våningar hög, byggnad 
11 är sju våningar mot den övre gården och åtta våningar mot den nedre 
gården. Byggnad 12 är åtta våningar hög. Byggnadernas takfotshöjder och 
invändiga golvnivåer är genomgående lika på samtliga våningsplan. Alla 
byggander har sadeltak med inredda vindar och takkupor. Bostadsentréer är 
förlagda till gårdarna medan lokaler har entréer från gårdarna, Slottsvägen 
och Brahevägen. Områdets huvudstråk Råsundavägen saknar entréer då 
bottenvåningen delvis ligger under marknivå. 
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KVARTERET FLUNDRAN 

SLOTTSVÄGEN; HUS 12 

101112 NEDRE GÅRD ÖVRE GÅRD 

LOKALER 
GARAGE 

GARAGE 

LOKALER 
LOKALER LOKALER 

Gårdarna är hårdgjorda och körbara. I söder har delar av den övre gården 
avsatts för parkering; den nedre gården har parkering och inlastning till 
verksamheter. I väster, öster och söder finns förgårdsmark. Husen är put-
sade i en bruten vit kulör NCS 1505-Y40R med en låg putsad sockel. Taken 

SEKTION I ÖST- VÄSTLIG RIKTNING är täckta med ärggrön målad plåt på hus 10 och 11 samt rostfri plåt på 
hus 12. 

CARL THUNBERGS VÄG RIKTNING ÖSTER, HUS 12 OCH INFART TILL NEDRE GÅRDEN 

ÖSTRA, ÖVRE GÅRDEN PARKERINGSDÄCKET VÄSTRA, NEDRE GÅRDEN 7 / 18 
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3. GESTALTNINGSIDÉ NYA BYGGNADER VID RÅSUNDAVÄGEN 

SITUATIONSPLAN 

RÅSUNDAVÄGEN 
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3.2 BEBYGGELSE UTMED RÅSUNDAVÄGEN 
Två nya flerbostadshus uppförs på gårdsbjälklagen invid Råsundavägen. Byggnaderna 
placeras med fasaden i gatans liv för att förstärka ett tydligt gaturum. Höjden på de 
nya byggnaderna blir en våning lägre än befintlig bebyggelse. Det östra huset har 6 
våningar. Det västra huset har 6 våningar mot gata och 7 våningar mot gården som lig
ger lägre än gatan. Husen förses med sadeltak vilket förstärker de tre befintliga husens 
motiv med tvärställda gavlar mot gatan. De befintliga tre husen har slutna gavlar mot 
Råsundavägen. Genom att förlägga lokaler i entréplan och entréer till bostäderna mot 
Råsundavägen bidrar de nya husen till att göra detta avsnitt av gatan mer levande. 

3.1 STADSBYGGNADSKARAKTÄR 
De nya byggnaderna kommer att infogas i en befintlig miljö. Förutom ett tillskott om 
ca 100 bostäder, är avsikten att de nya byggnaderna ska bidra positivt till stadsdel
ens karaktär. Kvarteret blir mer slutet vilket resulterar i ett tydligare gaturum och en 
mer stadsmässig kvartersbebyggelse. Detaljplanen medger centrumändamål vilket 
bidrar till en varierad, levande stadsdel. Inom den egna fastigheten minskas de 
hårdgjorda, trafikerade ytorna till förmån för planterade ytor och uteplatser. 

RÅSUNDAVÄGEN SEDD MOT VÄSTER 

-

-



BEFINTLIGT HUS NYTT HUS BEFINTLIGT HUS NYTT HUS BEFINTLIGT HUS 

FASADER UTMED RÅSUNDAVÄGEN 

3.6 BALKONGER 
Detaljplanen medger burspråk över gata med ett djup 
upp till 70 cm. Balkonger är helt eller delvis indragna, 
franska balkonger eller utskjutande, som mest 70 cm 
för de som byggs i gaturummet. Balkonger bör ha ge-
nomsiktliga räcken. Stadens anvisningar för fri höjd un-
der beaktas. 

3.7 TAKTÄCKNING 
Taken täcks med ärggrön bandplåt i likhet med de be-
fintliga taken. 

SEKTION GENOM HUS UTMED RÅSUNDAVÄGEN 

3.3 FASADER MOT RÅSUNDAVÄGEN 3.5 SKYLTNING 
Fasaderna gestaltas med sockelvåning i tegel i 
avvikande kulör som markerar de nya lokaler-
na. Den övre delen av fasaderna är slätputsade 
med en ljus, vit färgskala som ansluter till de 
befintliga husen så att gatan och motivet med 
fem gavlar bildar en helhet. 
3.4 UTVÄNDIG BELYSNING 
Belysning kan installeras vid entréer till 
bostäder och lokaler. Belysning kan även in-
stalleras på balkonger. All belysning ska vara 
väl avbländad och ha en ljusstyrka som inte 
kan uppfattas som störande av boende i om-
rådet; rundstrålande kupor bör ej användas. 

I kvarteret finns ett flertal verksamheter, bu-
tiker, restauranger, kontor etc. vilka kommer 
behöva annonsera sin närvaro. Skyltar placeras 
företrädesvis i anslutning till lokal, men då det 
finns lokaler som nås över gård kan det upp-
stå ett behov att för dessa sätta skyltar som är 
synliga i gatan. Skyltar kan bestå av exempelvis 
flaggskyltar, skyltband eller friliggande bokstäver 
som följer Solna Stads råd & anvisningar om ut-
formning.  Skyltar kan vara belysta eller genom-
lysta. Vid dimensionering av ljusstyrka ska man 
ta hänsyn till närboende. Entréer kan skyltas med 
genomlysta husnummer. 

ENTRÉ OCH LOKAL VID RÅSUNDAVÄGEN 9 / 18 



4. GESTALTNINGSIDÉ NYA BYGGNADER VID PARKEN 

4.1 BEBYGGELSE VID PARKEN 
Befintliga träd och buskar i parken har delvis redigerats bort ur 
bilden för att bättre kunna visa byggnaderna. 

Två nya flerbostadshus uppförs i kvarterets södra del. Byggnaderna 
placeras på den mark som idag upptas av parkeringsdäcket och 
den befintliga infarten till den nedre gården. Byggnadernas södra 
fasader placeras i gatuliv för att tydligt definera gränsen mellan 
publik gata och privat kvarter. Byggnaderna kommer stå ovanpå de 
befintliga garagen. Av den anledningen är de norra fasaderna och 
gavlarna parallella med den befintliga stommen inne i kvarteret. 

Parkens norra sida får därmed en ny fond och är nu omsluten 
på alla fyra sidor vilket bidrar till att stärka platsens karaktär. Ge-
mensamt för de omslutande byggnaderna är att de är bostadshus. I 
detta sammanhang är även fasadernas färg av betydelse , varför de 
befintliga färgerna har inventerats och identifierats i NCS Färgatlas. 
Avsikten är att de två nya byggnaderna ska ha ljusa färger i kulörer 
som ligger nära de befintliga fasaderna.  

(Återgiven med tillstånd av NCS Colour) 

FÄRGER UR NCS FÄRGATLAS som är tekniskt, ekonomiskt och kulturhistoriskt 
lämpliga för utvändig färgsättning av byggnader. 

PARK 
SITUATIONSPLAN 
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MÖRKA FASADER 
LJUSA FASADER 

4.2 CARL THUNBERGS VÄG 
Avsikten i den tidigare detaljplanen att Carl Thunbergs väg ska 
ansluta till Brahevägen fullföljs nu. Gatan enkelriktas med infart 
från Brahevägen. Gatans lutning jämnas ut mellan Brahevägen och 
vändplanen som utgår; detta beskrivs närmare i avsnitt 5 och i ett 
separat TrafikPM. 
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SILUETT BEFINTLIGA OCH NYA, FÖRESLAGNA HUS MOT RÅSUNDAVÄGEN 

BEFINTLIGT HUS 

NYA OCH BEFINTLIGA HUS UTMED CARL THUNBERGS VÄG NYTT HUS NYTT HUS 

SEKTION GENOM ROSA HUSET 

SEKTION GENOM BRUNA HUSET
SEKTION GENOM HUS UTMED CARL THUNBERGS VÄG 

4.3 FASADERNA bildar en fond åt parken 4.5 ENTRÉER 
och deras kulör blir komplementfärg till De nya bostadshusen har entréer både 
grönskan i parken. De nya byggnaderna är mot gata och gård inom föreskrivet 
slätputsade i ljusa kulörer med dragning åt avstånd till angöring. Förlängningen av 
brunt och rött. Bottenvåningen utförs med Carl Thunbergs väg i höjd med parken 
tegel i en avvikande kulör. Putsade fasa- kommer att ha en lutning som medför att 
ddelar utförs på samtliga byggnader som entréer behöver vara indragna. Entréer 
en homogen, sammanhängande yta utan urskiljs från övriga dörrar i markplanet
synliga skarvar; sprickanvisningar för att genom att partierna glasas och ges en 
uppta rörelser sk dilatationsfogar medges. omsorgsfull gestaltning. 
4.4 TAKEN ges en flack lutning som medger SEKTION TAKFOT 
täckning med bandplåt. Upp-stickande in-

BOSTADSENTRÉ byggnader för hissar och synliga fläkthu-
var, taksäkerhet mm utförs i samma kulör 
som taktäckningen. På kungsbalkonger 
anordnas ogenomsiktliga, nätta skärmar 
mellan lägenheterna som delar samma TEGELSOCKEL PLÅTTAK KUNGSBALKONG ENTRÉER 
balkong. 11 / 18 
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NEDRE GÅRD 
BEF HUSBEF HUS 

ÖVRE GÅRD 
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CARL THUNBERGS VÄG
 NYTT HUS 

5. UTFORMNING AV KVARTERSMARK OCH ALLMÄNT GATURUM 

SKALENLIG SITUATIONSPLAN KVARTERET FLUNDRAN 
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NYTT HUS 

CARL THUNBERGS VÄG
 

BEFINTLIG GÅRD 

5.1 GESTALTNINGEN AV GÅRDARNA 
Befintliga gårdar vilar på underliggande lokaler och garage 
i två till tre plan och är i dag, med få undantag, hårdgjorda 
utan någon vegetation. Kvarteret ligger i sutteräng vilket 
medför att den västra gården ligger en våning lägre än 
den östra gården. De nyttjas till parkering, sophämtning, 
arbetsytor till lokalerna samt portar in till de befintliga tre 
bostadshusen. I väster, sydväst och i öster finns förgårds-
mark utmed gatan som ej vilar på bjälklag. Här finns gräs- 
slänter, enstaka träd samt entréer till lokaler. 
5.2 UTEVISTELSE 
På gårdarna föreslås en kombination av öppna ytor för 
lek och rekreation med avgränsande, rumsbildande plan-
teringar för ett bättre närklimat och biologisk mångfald. 
Gemensamma uteplatser, eventuella planteringslådor, le-
kplatsutrustning mm föreslås på en öppen yta omsluten 
av skyddande plantering. Dessa uteplatser behöver vara 
skärmade med byggnad eller plank mot trafikbuller från 
Råsundavägen och det bör även finnas någon sittplats 
i skuggiga lägen mitt på dagen. I första hand är “glän-
torna” tänkta som klippta robusta gräsytor kantade av 
planteringens organiska form. Planteringen kompletteras 
med enstaka medelstora träd invid uteplatserna. Utmed 
ett stråk på övre gården i öst-västlig riktning föreslås en 
rad medelstora träd (avenbok)  i stora planteringskärl som 
förstärkning av riktningen och vinddämpande effekt. 

ÖVRE GÅRDEN 

BJÖRKBLADSSPIREA PLANTERINGSKÄRL AROINIA HÄGGMISPEL 

5.3 VÄXTLIGHET 
Gräsyta kallad “glänta”: ska tåla måttligt slitage (lek och spel) och vara i tillväxt (grön) hela säsongen.  Växtbädd 2,5-3-5 dm. 
Planteringsyta kallad "bryn": syftar till en naturlik karaktär med beprövade och tåliga växter i 3 skikt. Den enskilda växten får stå 
tillbaka och bli en del i ett större sammanhang "brynet". 
Större buskar: höjd och bredd 2-4 meter, växtbädd 5-7 dm.  Ex. Häggmispel, Körsbärskornell, hassel, benved, m fl. 
Mellanbuskar: höjd och bredd 1-2 meter, växtbädd 4-5 dm.  Ex Bukettapel, måbär, smultronschersmin, snöbär, aronia m fl. 
Marktäckande buskar och perenner: Höjd max ca 0,5 meter, växtbädd 3-4 dm. Ex Tuvsnöbär, blåbärstry, kryptuja, robusta perenner 
som jättedaggkåpa, ormbunkar, silvrig låg malört, sockblomma, nävor, ormöga, kantnepeta m fl. 
Träd i större planteringskärl: Mellanstort träd som avenbok alt rönn/oxel. Undervegetation av låga buskar/perenner. Här föreslås 
kärlen vara av cortenstål med dimension ca 2x2x0,7 meter 

AVENBOK 

SEKTION GARAGE & GÅRD 

5.4 VEGETATIONSYTOR PÅ GÅRDAR 
Alla föreslagna gröna ytor (gräs- och planteringsytor) på 
bjälklag kräver en växtbädd (jordlager) på minst 2,5 dm 
och lokalt ca 7 dm samt möjlighet till bevattning, manu-
ell eller automatisk samt relevant skötsel och underhåll av 
såväl gräs- som planteringsytor. Planteringar behöver delvis 
utföras upphöjda över gångbanornas nivå.  Möjlig belast-
ning av gårdsbjälklaget är utrett av konstruktör; över pelar-
lägen kan jorddjupet ökas lokalt. Stöd för växtjorden kan 
utföras i exempelvis cortenstål vars kulör för associationer 
till marken, är lätt att montera och väger förhållandevis lite. 
Stöd kan även utföras i två steg där bredden är tillräcklig. 

PLANTERINGSSTÖD 
Mellanstora träd: dia 5-7 meter enstaka träd kan placeras i lägen ovan pelare under bjälklaget. Växtbädd 7 dm. Ex Avenbok mfl. 
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5.5 HÅRDGJORDA YTOR 
Gårdarna kommer även i framtiden utgöra vägen in till be-
fintliga bostäder och de lokaler som ligger i sutteräng. Krav 
på tillgänglighet för utryckningsfordon samt transporter till 
lokaler i sutteräng kvarstår också. Därtill ska gårdarna er-
bjuda ytor för de boendes utevistelse. Gårdarna är öppna 
ut mot de omgivande gatorna och har gångstråk in till 
bostadsportarna. Samtliga gårdsentreér nås inom 25 m 
från gatan. Möjligheten finns att koppla de två gårdarna 
med en ny utvändig trappa. Cykelrum kompletteras med 
cykelställ i anslutning till gångvägarna för boende och 
besökare. Sopnedkast till sopsug läggs utmed naturliga 
gångstråk och på jämbördigt, godkänt avstånd från bostad-
sentréerna. Lokaler i sutteräng får även fortsättningsvis 
dagsljus via befintliga/ nya lanterniner i gårdsbjälklaget 
med gårdsbjälklagens stagande av bostadshusen beaktas. 

Bostäder Lokaler 
Lanterniner 

Gångstråken kan placeras dikt de befintliga husens fasad 
som har lokaler i bottenvåningen vilket medför att de be-
fintliga husen kan ha bibehållen anslutning till mark. Sam-
tidigt placeras gångstråken på avstånd mot de nya husens 
fasader som har bostäder i bottenvåningen så att dessa 
kan skärmas med planteringar. På några ställen är gån-
garna breddade för att bereda plats åt utryckningsfordon. 
I fastighetens sydöstra hörn finns angörning & inlastning 
till lokaler. Denna yta skiljs  från den övriga gården med ett 
lågt staket. Övrig parkering sker i befintligt garage. 

VARIERAD BELÄGGNING 

På gångytor och uppställningsplatser för utryckningsfor-
don föreslås en varierad palett med betongplattor i olika 
nyanser i hel- och halvformat med inramning/mönsterläg-
gning av smågatsten. På lastzonen föreslås asfalt där va-
ror transporteras med eventuell avgränsning/mönsterläg-
gning med smågatsten på uppställningsytor. 

NEDRE GÅRD 

BJÖRKSPIREA5.6 BELYSNING 
Belysning i anslutning till entréer till bostäder och lokaler 
kompletteras med låg, avbländad belysning utmed gång-
stråken. Utmed Carl Thunbergs väg monteras 7 m höga 
lyktstolpar med avbländad, tät kupa för att inte spilla ljus 
in i lägenheter. 

5.7 LOD DAGVATTENKAR GENOMSLÄPLIG BELÄGGNING 

Dagvatten behöver fördröjas och renas lokalt enligt dagvat-
tenutredning. Som komplement till dagvattenmagasin kan 
vatten kontrollerat ledas ut i planteringar via kar med till- & 
bräddavlopp kopplade till stuprör. Körbanor för utrycknings-
fordon och ytparkering kan beläggas med armerade gräsytor 
som alternativ till smågatsten. 

5.8 GESTALTNING AV GATURUM 
Carl Thunbergs väg förlängs fram till Brahevägen. I 
samband med förlängningen breddas gatan in på kv 
Flundran för att öka framkomligheten och samtidigt 
göra det möjligt att placera lyktstolpar. Gatan enkelrik-
tas med infart från Brahevägen. 

SEKTION GENOM GATAN MED PARKEN ÅT HÖGER 

SEKTION GENOM GATAN MED BEFINTLIG GRANNFASTIGHET TILL 
HÖGER. Fastigheten har varierande indrag från gatan. 

SEKTION LÄNGS CARL THUNBERGS VÄG 
Förlängning av Carl Thunbergs väg lutning jämnas ut 
och fördelas över en längre sträcka utmed prickad linje 
på planritning; höjdsättning redovisas i separat Trafik-
pm. Gata utmed befintliga fastigheter påverkas ej. 

SEKTION SLOTTSVÄGEN & BRAHEVÄGEN 
Fastigheten har förgårdsmark mot dessa två gator där 
det finns möjlighet att komplettera befintlig med träd 
och häckar. På Slottsvägen har fastigheten på mot-
stående sida träd och häck och det finns möjlighet att 
skapa en allé med exempelvis avenbok och björkspirea. 

LÅG BELYSNING LANTERNINER 14 / 18 
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LIND 
ASK PARKEN SETT FRÅN SYDOST 

Det stora trädet till vänster är asken och det till höger linden. 

5.9 PARKEN 
Den nordligaste delen av parken förändras genom att Carl Thunbergs väg förlängs 
till Brahevägen, varvid delar av vändzonen införlivas i parken. Gångvägen utmed 
Carl Thunbergs vägs södra sida leds in i parken vilket erbjuder en gångväg med 
flackare lutning upp till Brahevägen som komplement till gångvägen på gatans 
norra sida. 

SITUATIONSPLAN NORRA DELEN AV PARKEN 

Hösten 2020 läges- och artbestämdes träden i parkens norra del. Arterna består av 
lönn, blodhägg, lind, rysk lönn och ask. Av dessa bedömdes asken vara det mest 
värdefulla trädet och linden det nästmest värdefulla trädet. Dessa träd bör skyddas 
i samband med att gatan förlängs. En hägg och två ryska lönnar kommer troligtvis 
behöva tas ned då de växer dikt den södra kanten av den planerade förlängningen 
av gatan. Dessa träd bör ersättas med nya träd när gatan förlängs så att beståndet 
föryngras och hålls vid liv. 

15 / 18 



RÅSUNDAVÄGEN 

LO
KA

LE
R 

BO
ST

ÄD
ER

 LO
KA

LE
R 

BO
ST

ÄD
ER

 
LO

KA
LE

R

BO
ST

ÄD
ER

 LO
KA

LE
R 

SL
OT

TS
VÄ

GE
N

 LO
KA

LE
R

NEDRE GÅRD 

LO
KA

LE
R ÖVRE GÅRD 

BR
AH

EV
ÄG

EN
 CARL THUNBERGS VÄG

 

RÅSUNDAVÄGEN 

LO
KA

LE
R 

BO
ST

ÄD
ER

LO
KA

LE
R 

BO
ST

ÄD
ER

 
LO

KA
LE

R

BO
ST

ÄD
ER

 LO
KA

LE
R 

SL
OT

TS
VÄ

GE
N

 LO
KA

LE
R 

NEDRE GÅRD 

ÖVRE GÅRD 

LO
KA

LE
R 

BR
AH

EV
ÄG

EN
 CARL THUNBERGS VÄG

 

6. LOKAL- & BOSTADSENTRÉER 

BOSTADSENTRÉER 

LOKALENTRÉER 

TRAPPA MELLAN GÅRDARNA 

6.1 BEFINTLIGA ENTRÉER 
Samtliga bostadsentréer vetter mot den nedre 
och den övre gården. Lokalerna har ingångar från 
gårdarna samt Slottsvägen och Brahevägen. För 
att ta sig mellan den nedre och övre gården, måste 
man i dagsläget gå ut på gatan. 

BEFINTLIGA ENTRÉER 

6.2 BEFINTLIGA OCH FRAMTIDA ENTRÉER 
ANGÖRING LOKALER 

INFART PARKERING 

De nya flerbostadshusen kommer ha bostadsen-
tréer direkt från Råsundavägen och Carl Thunbergs 
väg. De kommer även ha entréer från gårdarna. 
De nya lokalerna i de två nya flerbostadshusen 
mot Råsundavägen kommer ha entréer direkt från 
gatan. Då den östra delen av Carl Thunbergs väg 
lutar, byggs huset med en indragen entré för att 
hantera tillgängligheten. En ny utvändig trappa på 
den nedre västra gården kopplar ihop gårdarna. 

FRAMTIDA BEFINTLIGA OCH NY ENTRÉER 
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 KANTSTENSPARKERING 

7. PARKERING & UPPSTÄLLNING FORDON 

7.1 BEFINTLIG ANGÖRING & PARKERING 
Fastigheten har två befintliga infarter från 
gatan. Infarten från Brahevägen betjänar yt-
parkeringen på den östra, övre gården. In-
farten från Carl Thunbergs väg betjänar yt-
parkeringen och lastzonen/portar till lokaler 
på den nedre, västra gården. På denna gård 
ligger även infarten till garaget. Båda infarter-
na fungerar även för utryckningsfordons och 
sopbilars tillträde till gårdarna. Det finns kant-
stensparkering utmed tre av gatorna runt kvar-
teret varav en plats är reserverad för tömning 
av brevlåda. Behovet av parkering är uppfyllt 
inom den egna fastigheten på gårdarna och i 
de två garageplanen. 

7.2 FRAMTIDA ANGÖRING & PARKERING 
Infart till garaget sker även fortsättningsvis 
från Carl Thunbergs väg då det utgör kvarter-
ets lägsta punkt och det ger möjlighet att an-
vända sig av de befintliga ramperna. 
På Råsundavägen skapas två lastzoner som 
kan användas av hämtningsfordon till sopsug-
sanläggningen; dessa lastzoner kan samnyttjas 
för de mindre nya lokalerna på Råsundavägen. 

FRAMTIDA ÖVRE GARAGEPLAN 

BEFINTLIG ANGÖRING & PARKERING Utryckningsfordon har fortsatt tillträde till fas-
tigheten via två breda gångvägar från Råsun-
davägen samt lastzonen vid Carl Thunbergs 
väg. Lastzonen på den västra gården minskas 
i storlek och har en uppställningsyta för en 
12m bil samt ett antal platser för kunder som 
hämtar skrymmande/tyngre varor. Denna last-
zon samnyttjas för hämtning av sorterat avfall. 
Plats för postbil blir kvar; sammanlagt utgår en 
kantstensparkeringsplats. 

Beÿntlig parkering före byggnation enligt ritning 
nedre källarplan 161 *ink dubbelparkering 
övre källarplan 162 *ink dubbelparkering 
nedre gård 14 
övre gård 40 
Totalt 377 

ANGÖRING LOKALER Möjlig framtida parkering som går att bygga enligt ritning 
nedre källarplan 98 *plus 8 bef dubbelparkering 
övre källarplan 85 *plus 5 bef dubbelparkering FRAMTIDA NEDRE GARAGEPLAN 
nedre entréplan 5 
övre entréplan 0 
Totalt 188 

Framtida behov beräknat enligt P-tal 
totalt behov Hus A, B, C 111 
totalt Hus D, E , F & G 58 
totalt behov 169 

Fram�da möjlig parkering minus beräknat fram�da behov 

totalt överskott 19 * dubbelparkering ej inräknat 

INFART PARKERING 

FRAMTIDA ANGÖRING OCH PARKERING 
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8. ÅTERVINNING 

SOPSUG 

KÖRBANOR PARKERING 

ÅTERVINNING 

CYKELRUM 

8.1 BEFINTLIG SOPHANTERING 
För närvarande sorteras sopor i kärl uppställda 
på den nedre och övre gården. Hämtningsfor-
don kör in på gårdarna från Carl Thunbergs FRAMTIDA ÖVRE GARAGEPLAN väg och Brahevägen. 

BEFINTLIG SOPHANTERING 
8.2 FRAMTIDA SOPHANTERING 
För hushållssopor installeras en sopsugsan-
läggning vars behållare placeras på det övre 
garageplanet. På den västra nedre gården 
placeras nedkasten nära gårdens öppning mot 
Råsundavägen. Denna placering avsedd för det 
västra huset ligger utmed vägen mot pendel-
tågsstationen och har ett avstånd på 27 m till 
bostadsentrén längst bort. Eftersom gårdarna 
ligger på olika höjd, behövs ytterligare en upp-
sättning nedkast på den östra övre gården för 
det östra och centrala huset. Nedkasten plac-
eras på i stort sett lika avstånd från entréerna, 
som längst 30 m. 

Sopsugsanläggningens behållare placeras i ga-
ANGÖRING LOKALER raget under nedkasten på gården. På grund av 

att båda garageplan har låg fri takhöjd, kanINFART PARKERING 
sopsugsanläggningens rör (röda linjer) inte 
korsa parkeringens körbanor (blå linjer). Två 
uppställningsplatser för hämtfordon är plane-
rade på Råsundavägen. 

För sortering av avfall placeras ett soprum i 
källarplanet. Hissen upp till lastzonen vid Carl 
Thunbergs väg samnyttjas med cykelrummet. 

FRAMTIDA NEDRE GARAGEPLAN 

FRAMTIDA SOPHANTERING 
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