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Syfte och tillämpning

INLEDNING

Gestaltningsprogrammet för Kv. Blåmesen m.fl. är kopplat 
till exploateringsavtalet med syftet 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, 
där Solna stad själv är byggherre för skolbyggnaden och 
Besqab för bostadsbebyggelsen. Gestaltningsprogrammet 
ska biläggas exploateringsavtalet mellan Solna stad och 
Besqab 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.

HUVUDSTA
CENTRUM

VÄSTRA
SKOGEN

KV.
BLÅMESEN
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Illustrationsplan och 
vypunkter
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Koncept och 
gestaltningsidé

INLEDNING

Vy österut längs Armégatan (Vy 2)

Området kring Armégatan vid Tallbackaskolan är idag 
dominerat av biltrafik med en bred gata som delar 
stadsdelen. Syftet med den nya detaljplanen är att ersätta 
Tallbackaskolan med en ny och större skola samt att 
förtäta med bostäder i form av flerbostadshus och radhus 
längs med Armégatan. Inom bostadskvarteret ska 
centrumverksamhet anordnas i bottenvåningen och inom 
den västra längan av radhus ges möjlighet till verksamheter 
mot Armégatan. Förtätningen ger förutsättningar för att 
skapa en sammanhållen stadsstruktur och en levande 
stadsmiljö i denna centrala del av Huvudsta. 

Genom den föreslagna bebyggelsen med både skola, 
bostäder och verksamheter på båda sidor av gatan skapas 
förutsättningar för att omvandla Armégatan från att 
uppfattas som en trafikled till att bli en levande stadsgata. 
För att nå hela vägen fram med omvandlingen är det av stor 
betydelse att gestaltningen, både av de offentliga rummen 
och av de byggnader som ramar in dessa, ges stor omsorg. 

Gatorna ges karaktären av stadsgator med separerade 
gång- och cykelbanor,  angöringsfickor och planteringar.

Skolan ligger centralt i stadsdelen och blir ett tydligt 
inslag i stadsbilden och gatumiljön. Den sammanhållna 
byggnadsvolymen har planerats för öppenhet och kontakt 
med omgivande offentliga platser och stråk. Publika och 
gemensamma funktioner finns i gatuplan eller i souterräng, 
reguljära undervisningslokaler högre upp.

Bostadsbebyggelsens gestaltning ska stödja upplevelsen 
av tydliga och aktiva stadsrum, där byggnaderna vänder sig 
utåt mot gatan. Bebyggelsen utformas också på ett sådant 
sätt att det blir tydlig skillnad mellan Armégatan och övriga 
gator, där Armégatan får en mer stadsmässig och offentlig 
karaktär med inslag av publika lokaler, medan lokalgatorna 
får en mjukare övergång mellan det offentliga och det 
privata, genom till exempel förgårdsmark och balkonger.



Sektion  A’-a’, ArmégatanPlantering i gatumiljöLönn. Foto: Peter LinderSektionshänvisningar gatusektioner

Sektion  A-a, Armégatan
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Armégatan

UTFORMNING AV GATOR

Gatorna får ett tydligare formspråk med separerade gång- 
och cykelbanor samt angöringsfickor. Gångbanor utförs 
med betongplattor och körbanor med angöring av asfalt. 
Gaturummen markeras med trädrader i låg markvegetation 
och ny bebyggelse som varierar i färg och form.

TRÄD OCH VÄXTER I GATUMILJÖ
Träd väljs utifrån sorter som finns på plats och gynnar 
växt och djurliv. De olika gatubredderna ger plats för träd 
i olika storlekar som passar gaturummets skala. Längs 
Armégatan planteras en dubbelsidig allé som bygger vidare 
på befintlig allé. Kristinelundsvägen kantas av befintliga träd 
på förgårdsmark och mot skolan planteras nya träd. På de 
lokala gatorna kan trädsorter och storlek variera för att få in 
nya arter i området. Ekar planteras i hörn och i siktlinjer för 
att skapa blickfång. 
Nyplanterade gatuträd ska ha stamomfång minst 20-25 cm 
och stamhöjd 2,3-2,5 m. Övriga nyplanterade träd bör ha 
stamomfång minst 14-16 cm.

ARMÉGATAN, A-a
Körbanan smalnas av till förmån för en dubbelriktad 
cykelbana, angöringsfickor och busshållsplatser. Trädzoner 
på vardera sida hamnar på samma marknivå som gata och 
markerar körbanan.

VÄXTLIGHET
Bredkroniga träd väljs som fyller gaturummets rymd och 
tar ner skalan i gatunivå. Exempel på träd här är Lönn. 
Träden föreslås stå i en växtbädd med marktäckande tåliga 
buskar som bidrar till grönska i marknivå samt avskiljer de 
olika stråken. 
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KRYSSHAMMARVÄGEN, E-e
De tvärställda parkeringarna på vardera sida utgår. Vägen 
kantas av en gångbana på ena sidan och en längsgående 
parkering med gångbana på insidan inom kvartersmark, 
på andra sidan. Radhusen i sutteräng får en mindre 
förgårdsmark med en avgränsande häck mot gaturummet.

VÄXTLIGHET
Mot de befintliga bostäderna finns buskplanteirngar i 
marknivå och vegetation på de upphöjda bostadsgårdarna 
mot gatan. Längs radhusen planteras en häck som ramar 
in förgårdsmarken.

KRISTINELUNDSVÄGEN, B-b
Cykelstråket längs skolan kopplas ihop med 
pendelcykelstråket som leder till Huvudsta allé. Längre 
söderut kantas vägen av angöringsfickor på vardera sida.  

VÄXTLIGHET
En planteringsyta ramar in skolagården mot vägen. I 
bredare partier planteras träd. Träden skuggar på gården, 
gångbanan och bidrar till biologisk mångfald samt ökade 
spridningsmöjligheter för insekter och smådjur. Smalare 
grönstråk utformas  som diken med planteringar av 
exempelvis äng eller marktäckande buskar. De kan också 
utformas som planteringar med häck och solitärbuskar. 
Några ekar planteras längs med skolgården och förstärker 

ekbeståndet i området.

Lönn i gatumiljö.

Sektion E-e, Krysshammarvägen  Plantering som ramar in

Sektion B-b, Kristinelundsvägen

Kristinelundsvägen 
och Krysshammarvägen
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Lokalgator

UTFORMNING AV GATOR

LOKALGATA 1, C-c
Gatan löper längs ett befintligt huvudstråk för gående och 
cyklister i öster som viker av under Armégatan. I väst kantas 
gatan av längsgående parkering med en gångbana på 
insidan.

VÄXTLIGHET
De uppvuxna ekarna intill huvudtråket bidrar till karaktär i 
gaturummet. Längs med fotbollsplanen planteras en rad 
lönnar som ramar in skolgården och delvis ersätter befintliga 
lönnar som tas ned i samband med områdets upprustning. 
Vid bostadsbegyggelsen finns plats för en perennplantering 
och ytan under lönnraden föreslås som en ängsyta med 
gräs och örter som attraherar insekter.

LOKALGATA 2, D-d
Det befintliga huvudstråket för gående och cyklister fortsätter 
över lokalgata 1 vidare till skolan och bostadskvarteret. Gatan 
slutar i en vändplan för angöring av sopbil och RHP-plats. 

VÄXTLIGHET
Växtligheten varierar längs gatan med förgårdsgrönska vid 
bostäderna samt trädplanteringar och regnväxtbäddar mot 
skolgården.
I söder vid bostäderna kan solälskande perenner trivas i det 
skyddade läget. Trädgruppen vid skolgårdensentrén kan 
vara blommonde och på så sätt accentuera ingången. Längs 
gång-och cykelbanan tas nivåskillnaden mot skolgården 
upp med släntplantering och solitärbuskar.

Blommande träd

Växter efter ståndortSektion C-c, Lokalgata 1

Sektion D-d, Lokalgata 2
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Gång-och cyckeltunnel, 
norra och södra sidan

UTFORMNING AV PLATSER

NORRA SIDAN
En trappa leder ner från Krysshammarvägen till norra sidan 
av tunneln. Slänten planteras med bärande buskar och 
träd. Tomma hörn fylls med låg vegetation som mjukar upp 
och bidar till växt- och djurlivet. Belysning vid trappan och 
tunneln kan verka rumskapande.

Vidare norr om tunnlen planteras om möjligt pelarekar  i 
anslutning till de befintliga träden. De blir en del av det gröna 
stråket i nord-sydlig riktning samt att de markerar trappan.

SÖDRA SIDAN
Från Armegatan löper trappan längs bostäderna och landar 
i platsbildningen utanför skolans östra entré. Cykelparkering 
för skolelever löper längs fasaden och ramas in av en häck.
Gränsen mellan privat och allmän mark antyds med en 
långsmal regnväxtbädd med trädplantering. Där bildas en 
separat zon med förgårdsgrönska och cykelparkeringar.

En förskjuten trädrad intill står i skelettjord vilket möjliggör 
större ytor och fri rörelse för gående och cyklister. En varierad 
markbeläggning mellan husen kan förstärka rumskänslan.

N

ARMÈGATAN

LOKALGATA 2

UTSNITT 1

UTSNITT 2
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ARMÈGATAN

KRYSSHAMMARVÄGEN

GÅNG- OCH CYKELTUNNEL
Tunneln som går under Armégatan framhävs med låg 
vegetation på outnyttjade ytor vilket stärker de gröna stråken 
i Huvudsta. Trappor i anslutning till tunneln läggs till på 
båda sidor för att ytterligare öka framkomligheten över 
Armegatan. 

Befintliga planteringsytor i slänter iordningställs  med 
marktäckande perenner och blommande buskar och träd. 
Effektbelysning i och i anslutning till tunneln kan öka den 
upplevda tryggheten samtidigit som det tillför ett estetiskt 
värde.

LOKALGATA 2

ARMÈGATAN

Gestaltningsidéer för södra sidan

Gestaltningsidéer för norra sidan

Utsnitt 2

Utsnitt 1
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UTRUSTNING
De olika områdena på gården fylls dels med småbarnslek i 
en trygg zon närmast skolbyggnaden och med mer fartfull 
lek i söder där det finns större utrymme för rörelse i varierad 
terräng. I den mer varierade terrängen i mitten av skolgården 
finns möjligheter för lek i naturlik miljö som bjuder in till 
upptäckande och rörelse. I anslutning föreslås ett förråd 
för lekutrustning som kan kombineras med utrymme för 
utomhusundervisning. 
Fotbollplanen placeras i den södra delen av skolgården 
med läktare på sidorna som blickar ut över skolgården. I 
anslutning föreslås aktiviter som pingis och basket som 
passar för de äldre barnen.

Två stycken av de befintliga konstverken som finns 
runt Tallbackaskolan bevaras och placeras på den nya 
skolgården.  

PRINCIPER FÖR GESTALTNING:

• Dagvattenhantering i växtbäddar – ingen   

ytlig fördröjningszon vid lek för yngre barn.

• Olika zoner för lek för olika åldersgrupper. 

• Mark anpassas till befintlig sparad natur. 

• Utrymme för pedagogiskt lärande i utemiljö.

• Material i utrustning och markmaterial som återspeg-
lar skolbyggnaden. 

I enlighet med barnkonsekvensanalysen kommer slutlig 
utformning av skolgården att ske i samarbete med barn 
och personal på skolan.

Utformning av 
skolgård
Skolan är placerad med Armégatan i ryggen och skolgården 
vänd mot söder, omgiven av bostadskvarter. Byggnaden tar 
hänsyn till befintlig vegetation där ett större bergsparti med 
trädgrupper kan sparas centralt på skolgården. En äldre ek 
och en del av en befintlig lönnallé sparas också vilket skapar 
estetiska och ekologiska värden. Detta bidrar till en varierad 
terräng på skolgården där det bildas olika ytor för barnen att 
utforska lek och rörelse. Trappan som landar på skolgården 
utgör en naturlig uppdelning mellan de äldre och yngre 
eleverna och skapar en mötesplats med sittmöjligheter.

Närmast skolbyggnaden anpassas leken för de yngre 
eleverna medan de äldre eleverna får utrymme för aktiviteter 
mot fotbollsplanen som förläggs mot den nya lokalgatan i 
söder. 

Flera entréer till skolgården ger goda möjligheter att på ett 
säkert sätt ta sig till skolan både till fots, med cykel eller med 
bil. 

Utrustning för varierade åldrarTrägradäng vid fotbollsplan, överst. Befintliga konstverk, nederst.

Skolgård

FOTBOLLS-
PLAN

TRÄD-
DUNGE

SMÅBARNSLEK

CYKEL-P

ENTRÉYTA

LÄKTARE

AKTIVITETS-
YTA

ANGÖRING

UTOMHUS-
LÄRANDE

VÄXTLIGHET
De befintliga trädbestånden som sparas förstärks 
med nyplanteringar i strategiska lägen som stärker de 
ekologiska spridningsamband som utpekas i planområdet. 
Träd föreslås att ersättas med samma art, såsom lönn, för 
att gynna befintliga värden. Eken som behålls kompletteras 
med flera ekar längs med Kristinelundsvägen och 
accentuerar ingångar och siktlinjer. 

Markvegetationen föreslås bestå av en blandning av 
nedsänkta och upphöjda växtbäddar som hanterar dagvattet 
på platsen. Planteringarna kan utgöras av perenner, 
bärbuskar och ängsmark som gynnar pollinerande 
insekter och djur i området. Stomväxter som häckar och 
solitärbuskar kan placeras mot gångbanor runt skolgården 
för att rama in gården. 
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UTEMILJÖ  ÅK 
F-1

UTEMILJÖ  ÅK 2-3

UNGEFÄRLIGT 
SKOLOMRÅDE

N

ARMÉGATAN

UTEMILJÖ  ÅK 4-6
UTEMILJÖ  ÅK 7-9

FOTBOLLSPLAN

SKOLA

Skolan i kvarteret

Den nya skolan föreslås som en samlad byggnadsvolym med 
fyra synliga våningar samt en i souterräng mot Armégatan. 
Huvudentré/besöksentré finns mot Kristinelundsvägen, intill 
korsningen Armégatan. Skolans byggnadsvolym är något 
lägre än bostadsbebyggelsen i den östra delen av kvarteret 
mot Armégatan och öppnar på så sätt upp för mer ljus 
och rymd till den nya radhusbebyggelsen på Armégatans 
norra sida. Volymsuppbyggnaden med den utskjutande 
sockelvåningen mot söder faller in i hela kvarterets gestaltning 
där bebyggelsen trappas ner mot sydväst för ljus till gårdar, 
bakomliggande bebyggelse och även för skolans utemiljöer. 
På det långsträckta skolområdet har skolgårdsentréerna 
placerats centralt kring en bred södervänd gradängliknande 
utvändig trappa. De olika ålderskategorierna har sin 
egen skolgårdsentré som förbinder dem med den del av 
skolgårdsområdet som planerats för just deras utevistelse. 
Skolan är planerad för flexibilitet med möjlighet till olika 
åldersindelningar. Skollokalerna för år F och 1 i första hand 
i markplan/entréplan tillsammans med entréfunktioner, 
matsal, café, storkök, inlastning, samt den övre delen av den 
stora idrottshallen som ligger ett plan ner i souterräng mot 
Armégatan. 
Invändigt har skollokalerna organiserats i hemvister 
kring en gemensam ljusgård. Närmast ovan byggnadens 
entréplan, på plan 3, finns hemvister för år 2 och 3. År 4 till 
6 finns på plan 4 och år 7, 8 och 9 på plan 5. Gemensamma 
undervisningslokaler i praktiskt estetiska ämnen, 
hemkunskap och NO har fördelats på våningsplanen i så 
nära samband med den ålderskategori som mest nyttjar 
lokalerna som möjligt. 

Översikt från sydväst (Vy 1)Organisation skolområde
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Skolan mot offentliga 
stråk
Den sammanhållna byggnadsvolymen har planerats för 
öppenhet och kontakt med omgivande offentliga platser och 
stråk. Publika och gemensamma funktioner finns i gatuplan 
eller i souterräng, reguljära undervisningslokaler högre upp. 
Det större husdjupet som är fördelaktigt för lärmiljöer och 
energibalans ger samtidigt behov av större fönsterpartier 
för tillräckligt dagsljus och därmed också större öppenhet 
och kontakt mellan in och utsida för hela byggnaden. 
Verksamheten blir på så sätt också en del av byggnadens 
uttryck och gestaltning. 
Sockelvåningen har bearbetats med större 
sammanhängande glaspartier vid huvudentrén och ner mot 
idrottshallen från Armégatan. På kortsidan vid huvudentrén 
i hörnet Armégatan/Kristinelundsvägen har sockelvåningen 
dragits in och ger på så sätt ett skärmtak över huvudentrén 
och lastportarna till lastgården som finns längre söderut 
längs Kristinelundsvägen. Sockelvåningen har för variation, 
taktilitet och värme givits en detaljering med fasadbeklädnad 
av glaserade klinkerplattor och glaserat tegel med varma 
jordfärger i ett textilt mönster med vertikala fält.  Det vertikala 
formatet återkommer på tegelfasaderna högre upp på 
byggnaden med tegel i en varm gul nyans som används 
med liggsidan vänd utåt. De längsgående fönsterpartierna 
har varierats med fönster av olika höjd som korresponderar 
med rummens funktion och användning.

Fasad mot väster. Skala 1:350  (A3)

Fasad mot norr. Skala 1:350 (A3)

UTFORMNING AV SKOLA
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Vy österut  längs  Armégatan (Vy 2)Kvällsljus, referens; Kronängsskolan, LLP arkitektkontor
Foto: Åke E:son Lindman

Utsnitt av skolans tänkta sockel i jordfärgade
 klinkerplattor alternativt glaserat tegel

UTFORMNING AV SKOLA
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Skolan mot 
skolgården

Vy norrut mot skolgården och den utvändiga trappan (Vy 3)

Mot skolgården i söder möter skolan skolområdet 
genom den utdragna sockelvåningen med terrass och 
tillhörande gradängbildande trappa. Vid eleventréerna 
i sockeln kring trappan finns sammanhängande 
glaspartier i markplan in mot matsalen, något indragna 
för avskuggning och väderskydd. Skolans övre del har mot 
söder sammanhängande balkonger för brandutrymning, 
solavskärmning och skärmtak till entréerna på terrassen. 
Balkongerna är av betong och har pinnräcken av smide 
som täcker av framkanten. Högst upp ersätts balkongerna 
av ett glastak som konsolerar ut från byggnaden ovanför 
den översta balkongen. Balkongerna och skärmtaket lättar 
upp den stora sammanhängande volymen och skapar 
tillsammans med de indragna delarna i sockelvåningen en 
mellanzon som ger behaglig avskuggning och väderskydd 
till byggnadens söderfasad och de vistelseplatser/entréer 
som finns närmast byggnaden på terrass och skolgård. Mot 
skolgården når de övre delens tegelfasader av varmgult tegel 
ner till mark. I öster korsas skolområdet av det allmänna 
gångstråket från gångtunneln och här återkommer det 
glaserade teglet som använts till sockelvåningen mot de 
publika platser och stråk som omger skolan mot norr och 
väster. 

Referens; Sydhavnens skola, JJW arkitekter

UTFORMNING AV SKOLA
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1:175    (A3)N

0 1 2 3 4 5  m

1:175    (A3)N

0 1 2 3 4 5  m

Fasad mot söder.  Skala 1:350 (A3)

Fasad mot öster.  Skala 1:350 (A3)

Trappan är tänkt med beläggning helt i trä som fortsätter 
på terrassen och återkommer i det möblemang med 
fasta sittmöbler som planeras både för terrassen och  
skolgården. Trämaterialet är tänkt som obehandlad lärk, 
eller motsvarande, med rillad ovansida som tillåts gråna 
med tiden. 

Referens;Röda korset volontärbyggnad, COBE arkitekter

Referens; Adolfsbergsskolan, LLP arkitektkontor 
Foto: Åke E:son Lindman
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Trappa/terrass i naturfärgat trä.

Stående tegel, Kronängsskolan,LLP arkitektkontor
Foto: Åke E:son Lindman

Glaskärmtak samt balkong av betong med smidesräcke i framkant. 
Kronängsskolan, LLP arkitektkontor. Foto: Åke E:son Lindman

Grönt tak exempelvis sedumört. 
Bildkälla: Jostein Sundby, Vital 

Vekst AS 

Inlastningsportar i roströd kulör 

Inspiration sockelvåning : T.v:klinker i Mariatorgets T-banestation. 
T.h.Trasmatta. Bildkälla: Nordiska muséet 

Exteriört präglas skolbyggnaden av det varmgula teglet, 
de stora sammanhängande glaspartierna och den stora 
gradängbildande trappan med sittplatser i trä, samt 
sockelvåningens beklädnad av glaserat tegel/klinker i 
varma jordfärger. 

TEGEL
Stenarna är massiva i en varmgul nyans och används med 
liggsidan vänd utåt. Detta ger en variation i färg och textur 
och ett levande nästan träliknande uttryck, men ändå med 
stor tålighet och låga underhållskostnader. 

GLASERAT TEGEL/KLINKER
Sockelvåningens beklädnad av glaserat tegel/klinker 
är tänkt i ett mönster av vertikala fält som ger ett textilt, 
trasmattelikt intryck. De varma nyanserna och den delvis 
reflekterande ytan ger värme, variation och både taktila 
och visuella kvaliteter till sockelvåningen och byggnadens 
anslutning till omgivande offentliga platser och stråk. 

GLAS
Glasytorna kontrasterar med tegelfasadernas textur, 
reflekterar himlen och omgivande grönska/bebyggelse vilket 
infogar byggnaden på platsen. De stora sammanhängande 
fönsterpartierna bidrar till en öppen och levande exteriör där 
skolverksamheten blir synlig mot utsidan. Glas återkommer 
i taket ovanför den översta balkongytan mot söder som 
genomfärgat solskyddsglas i en grön nyans.

TRÄ
Sittytor i trä på terrass och i den stora exteriöra trappan, 
kompletterat med träinslag vid entréer bidrar till en 
taktil och vänlig skolmiljö. Naturfärgat trä återkommer i 
gemensamma ytor i skolans interiör och i övriga delar av 
skolområdets utvändiga miljö, samt som fasadmaterial 
på komplementbyggnader för förvaring av leksaker och 
redskap. 

BETONG
Utrymningsbalkongerna föreslås i naturfärgad
betong med en räfflad, matrisgjuten undersida. Framkanten 
täcks av smidestäcke.

SMIDE OCH PLÅTARBETEN
Smidesräcken, utrymningstrappor och plåtarbeten 
föreslås i sina naturligt förekommande färger utan 
målningsbehandling som varmförzinkat stål och aluzink 
alternativt varmförzinkad plåt med polyesterbeläggning i 
kulör silvermetallic. 

FÖNSTERPARTIER OCH PORTAR
Fönsterpartier och entrépartier föreslås med utsida i 
natureloxerad aluminium alternativt rostfritt stål. De stora 
portarna lackeras i en roströd kulör som ansluter till 
sockelvåningens glaserade tegel/klinker i jordfärger.

GRÖNT TAK
Det låglutande gröna taket ligger dolt från gatan bakom 
ytterväggen som förlängs och bildar sarg till taket. Takets 
grönska kan uppfattas från de höga bostadshusen som 
omger kvarteret, och bidrar till dagvattenhantering, 
grönytefaktor och biologisk mångfald. 

Material och 
kulörpalett

UTFORMNING AV SKOLA
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Bostadskvarter mot 
allmän plats

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Vy längs Armégatan västerut (vy 4)

TYDLIGA STADSRUM
Kvarteret med flerbostadshus möter flera olika typer av 
stadsrum. Generellt gäller att gränsen mellan privat och 
allmän mark ska vara tydligt avläsbar i stadsrummet. 
Byggnaderna mot Armégatan placeras i fastighetsgräns 
och definierar gaturummet. Mot lokalgatorna finns i 
allmänhet förgårdsmark som markeras med växtlighet i 
upphöjda eller nedsänkta växtbäddar, vilka även hjälper till 
med dagvattenhanteringen. 

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.

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.



18

GESTALTNINGSPROGRAM, BLÅMESEN, SOLNA, 2021-11-02

Gestaltningsprinciper
Flerbostadshus
VERTIKAL UPPDELNING
Projektets långa fasader delas upp i tydligt avläsbara 
huskroppar. Uppdelningen behöver inte nödvändigtvis 
sammanfalla med trapphusindelningen, det är viktigare att 
den görs på ett rytmiskt och välavvägt sätt. 

De olika fasadavsnitten ska ges olika material eller kulör så 
att dessa tydligt kan avläsas, men samtidigt bör helheten 
ge ett sammanhållet och stillsamt intryck utan alltför yviga 
variationer i material och kulör.

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

VARIERAD TAKFOT
Byggnadernas höjd och avslutning uppåt anpassas till vilken 
typ av stadsrum fasaden möter. Höjden trappar ner söderut 
och den lägre bebyggelsen som möter skolgården och 
Lokalgata 2 ges en mindre stadsmässig utformning med 
sadeltak, medan fasaderna mot Armégatan och Lokalgata 1 
avslutas med en indragen våning — så kallad kungsvåning.

Den indragna kungsvåningen kan utföras i ett avvikande 
material eller med samma material som resterande 
byggnad, men bör i det senare fallet ges åtminstone en 
subtil variation som t.ex. annan fogfärg eller murning. Taken 
utförs platta eller svagt lutande mot gården.

Referens: Bohusgatan, Skandia fastigheter, Göteborg
Arkitekt: Kanozi

Referens: Södra Värtan, TB-gruppen och HSB, Stockholm
Arkitekt: Kjellgren & Kaminsky samt Joliark
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Gestaltningsprinciper
Flerbostadshus

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

LEVANDE SOCKELVÅNING
Fasaden mot Armégatan är mycket viktig för upplevelsen av 
det nya stadsrummet och allra viktigast är sockelvåningen 
där arkitekturen upplevs i ögonhöjd. Sockelns utformning 
är av stor vikt för hur levande och trivsamt gaturummet 
uppfattas och ska därför utformas för att aktivera 
gaturummet närmast fasaden. 

Lokaler placeras strategiskt och utförs med generösa 
fönsterpartier. Entréer ska vara tydliga, inbjudande och väl 
omhändertagna, med en hög grad av öppenhet mot gatan. 
En portik öppnar mot gården.

För att ytterligare förstärka den tidigare nämnda vertikala 
uppdelningen kan sockeln med fördel variera i höjd mellan 
olika huskroppar.

Visualisering av hörnbyggnaden, Pavel Vavilov Studio
Arkitekt: Larsson Arkitekter

Referens: Brunnshög  centrum, ICA fastigheter, Brunnshög
Arkitekt: FOJAB Arkitekter

MARKERING AV HÖRN
För att tydligt markera kvarterets närvaro i stadsrummet 
utformas huskropparna i kvarterets hörn på ett annorlunda 
sätt än resten av kvarteret. 

Det nordvästra hörnet markeras genom avsaknad av 
indragen våning. Det nordöstra hörnet utgör den högsta 
delen av kvarteret och ges en slank och reslig karaktär. 
Byggrätten i detaljplanen har ett avskuret hörn och 
bebyggelsen utformas för att ta vara på detta. Huskroppen 
ges en stark volym där det avskurna hörnet fortsätter upp 
till högsta punkten och den indragna kungsvåningen gradvis 
försvinner genom att de indragna fasaderna vinklas ut mot 
hörnet. Greppet förstärker det vertikala i byggnaden och 
fungerar som en samtida version av ett hörntorn, som 
märker ut början på ett nytt kvarter. Lokalen vetter mot 
både Armégatan och lokalgatan och entrén placeras i det 
avskurna hörnet.
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STADSGATA
Fasaderna ska ges en stadsmässig och offentlig karaktär.  
Den långa fasaden bryts upp med en vertikal indelning 
som är något tätare än mot övriga stadsrum, vilket betonar 
vertikaliteten i bebyggelsen.

Sockelvåningen görs så öppen och inbjudande som möjligt 
med  publika lokaler i hörnen, uppglasade och indragna 
bostadsentréer, samt en portik öppen mot innergården.

Utkragande balkonger medges inte mot Armégatan i 
detaljplanen, men franska balkonger uppmuntras.  Mellan 
de markerade hörnen avslutas byggnaderna uppåt med en 
indragen våning - så kallad kungsvåning.

LOKALGATOR
Fasaderna mot lokalgatorna söder om hörnlokalerna ges 
en något mindre stadsmässig utformning, där fokus ligger 
på att byggnaderna skapar en trivsam boendemiljö, men där 
gestaltningen även ska bidra till gatumiljön. Den vertikala 
uppdelningen är mindre tät och sammanfaller i huvudsak 
med trapphusindelningen. Balkonger kragar ut från fasad.

Byggnadernas höjd trappas av söderut och avslutningen 
uppåt varierar mellan kungsvåning och sadeltak.

Byggnadernas möte med gatan mjukas upp av en smal 
förgårdsmark med planteringar och från andra våningen och 
uppåt finns utkragande balkonger. Sockelvåningen behöver 
inte ha samma publika karaktär som mot Armégatan, men 
är fortfarande en viktig del i byggnadens möte med mark 
och ska utformas med omsorg. Bostadskomplement som 
cykelrum och miljörum bör ha fönster i den utsträckning 
som är möjligt med hänsyn till placeringen i höjdled i 
förhållande till marknivån. Entréer ska även här upplevas 
som öppna och utformas generöst uppglasade.

Karaktär mot de olika 
stadsrummen

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Illustrerad fasadelevation mot Lokalgata 1 (mot öster) Illustrerad fasadelevation mot Armégatan (mot norr)

Förgårdsmark med 
plantering i regnbäddar

Balkonger mot lokalgata

Lokal löper runt hörnet

Portik till innergården

Kungsvåning

Lokal vid hörnet

Sadeltak

Öppning till innergården

Tydligt hörn
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Sockelvåning, lokaler 
och entréer

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Uppglasad publik lokal med generös invändig takhöjd

Portik med tegelväggar och trätak. Referens Slakthusområdet, Åke 
Sundvall, Stockholm. Arkitekt: Jägnefält Milton.

Uppglasad lokal som upplevs öppen och välkomnande. Referens: 
Kv. New York, Wallenstam, Stockholm. Arkitekt: Wingårdhs

Upplyst portik med tegelomfattning leder in till innergård

Indragen och upplyst entréparti. Referens: Brf Ciceron, Nordr, Göteborg. 
Arkitekt: Krook & Tjäder.

Sockel ska utformas så att den blir en del av varje byggnads-
kropps arkitektur. Sockelns höjd kan variera mellan dubbel 
våningshöjd, en våningshöjd, halv våning eller endast en 
lägre sockel längs marken. Avvikande material mellan bot-
tenvåning och huskropp får förekomma, men övergången 
till sockel kan med fördel markeras med mer subtila vari-
ationer, så som olika murningstekniker, fogfärg, livförskjut-
ningar eller med en annan bearbetning av detaljer som till 
exempel fönsteromfattningar.

LOKALER
Längs Armégatan ska det finnas lokaler i bottenvåningen 
för att skapa stadsliv, mötesplatser, social gemenskap och 
attraktivitet. Lokalerna placeras strategiskt — i första hand 
i kvarterets hörn — och utförs med generösa glaspartier, 
antingen helt ner till mark eller med en låg bröstning. Skylt-
ning och eventuell utvändig belysning ska integreras med 
fasadgestaltningen.

PORTIK
En bred och hög portik kopplar ihop innergården med gatan 
och skapar gena vägar över gården för boende i kvarterets 
södra delar. Materialen i portiken kan vara samma som i 
omgivande sockel alternativt utföras i trä för en varm och 
ombonad känsla. Portiken behöver kännas omhändertagen 
och  vara väl upplyst kvällstid för att upplevas som trygg.

ENTRÉER
Bostadsentréer ska utföras generöst uppglasade och får 
gärna dras in från fasadliv — åtminstone mot Armégatan. 
Indraget ger ett naturligt väderskydd av entrén och ger möj-
lighet att anordna sittplatser för den som till exempel väntar 
på taxi eller färdtjänst. Ej uppglasade väggytor i de indragna 
entrénischerna bör utföras i trä, för en varm och taktil upple-
velse. Entréer till bostadskomplement (miljörum, cykelrum, 
tekniska utrymmen, garageport etc.) ska integreras med 
fasadgestaltningen i övrigt.

Indraget entréparti med sittplats. Dörr till bostadskomplement intill.
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Material och 
kulörpalett

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Materialpalett

Skifferfasad. Referens Kv. SoHå, Sverigehuset, Göteborg. 
Arkitekt: Bornstein Lyckefors Arkitek

Tegel med mönsterbildande detaljering. Referens: Blossom street,  
Mulbury, Manchester. Arkitekt: Tim Groom Architects.

Mjuk övergång mellan tegelkulörer . Referens: GascoigneEast, Be First, 
Barking. Arkitekt: White Arkitekter. 

Mjuk men tydlig övergång mellan tegelkulörer. Referens: Harbour Park, 
Köpenhamn . Arkitekt: Danielsen Architecture.

Putsfasad med tegelsockel. Referens: Kv. Brädgården, Bilcenterfastig-
heter i Sörmland, Nyköping. Arkitekt: Larsson Arkitekter.

FLERBOSTADSHUS
Kvarteret utformas med en sammanhållen material- och 
färgskala. Subtila variationer och genomtänka möten bildar 
en varierad stadsmiljö och en harmonisk helhet.

Kulörerna består av lugna och nedtonade jordfärger eller 
dova pasteller med mjuka övergångar och utan skarpa kon-
traster. Till exempel kan byte av fogkulör mellan två fält med 
i övrigt lika tegel ge rätt effekt snarare än att byta material 
eller söka en kontrasterande kulör. Fasaderna ska utformas 
med material som åldras väl och har en tidlös elegans, som 
exempelvis tegel, puts, betong, sten eller trä. Där betong an-
vänds ska det tillföra något till fasaden, såsom mönsterver-
kan i element, relief eller struktur. Eventuella elementskar-
var ska arbetas in i ett övergripande mönster.

Nordöstra hörnet kan med fördel utformas med ett mer 
expressivt fasadmaterial, som till exempel skiffer, cederträ-
spån eller plåt i form av överlappande rombiska fjäll. Fasad-
materialet får här gärna fortsätta hela vägen ned till mark, 
samt även återfinnas på den indragna våningens fasader, 
för att förstärka hörnbyggnadens närvaro i stadsrummet.

Stuprör, hängrännor, fönsterbleck och andra plåtarbeten 
ska vara så nätta som möjligt och utföras i en enhetlig kulör 
som harmonierar väl med övriga material. Kulör ska vara 
neutral, men inte svart eller vit, exempelvis mörkt antracit-
grå eller mörk silvermetallic.

Fönster och fönsterdörrar bör utföras i en kulör som match-
ar plåtarbetena, eller plockar upp någon annan del av fasa-
dernas kulörer.

Material för sockelvåning väljs enligt principer som beskrivs 
i föregående avsnitt (Sockelvåning, lokaler och entréer).
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Förgårdsmark, 
balkonger & terrasser

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - FLERBOSTADSHUS

Förgårdsmark med nedsänkta regnbäddar mot gata. Referens: Hagsät-
ravägen, Stockholmshem, Rågsved. Arkitekt: Nyréns arkitektkontor.

Förgårdsmark med upphöjda regnbäddar mot gata. Referens: Kv. Kapp-
seglingen, SKB, Stockholm. Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Luckor dolda bakom grönska i upphöjd regnbädd. Referens: Kv. Kapp-
seglingen, SKB, Stockholm. Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Balkong med nätt pinnräcke.  Referens: Nobelberget, Atrium Ljungberg, 
Stockholm. Arkitekt: White Architects.

Terrass med nätt pinnräcke. Referens: Storgatan 66, Corner PP, 
Sundsvall. Arkitekt: Koncept arkitekter

Samma markbeläggning vid entré som på trottoar. Referens: Kv. Kapp-
seglingen, SKB, Stockholm. Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

FLERBOSTADSHUS
Förgårdsmarken mot lokalgatorna varierar i djup mellan 
1,5-2,5 meter. Den är inte avsedd att användas för uteplat-
ser, utan i första hand för grönska i form av så kallade regn-
bäddar som hjälper till att fördröja och rena dagvatten, cy-
kelparkering där sådan ryms, samt för uppstigningsschakt 
från det nya skyddsrummet. Uppstigningsschakten ska ut-
formas så osynligt som möjligt med markluckor i samma 
material som intillliggande marktyta, alternativt döljas av 
planteringar. 

Regnbäddar, cykelparkering och markbehandling vid entré-
er ska utformas med omsorg och samordnas med utform-
ningen av gaturummet i stort.

Balkonger och terrasser på sidor som vetter mot gata ska 
utformas med pinnräcken i stål/smide, vilket ger ett både 
nättare  och mer gediget intryck. Eventuellt bullerskydd på 
insidan av pinnräcke ska utformas i glas med dolda infäst-
ningar och bör vara möjligt att snäppa loss vid putsning.
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Utformning av radhus 
mot allmän plats

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Vy längs Krysshamamrvägen västerut (vy 5)

Bebyggelsen ska vara av radhustyp, där varje enhet 
har sin egen utvändiga entré. I huvudsak är entréerna 
vända mot Krysshammarvägen, med sekundärentréer i 
suterrängvåningen mot Armégatan. Suterrängvåningen är 
tänkt att kunna fungera som uthyrningsdel med egen ingång. 
Där höjdförhållandena medger kan suterrängdelen komma 
att utgå och istället bli en fristående, mindre loftlägenhet. I 
den västra längan medges även centrumverksamheter 
i detaljplanen, vilket innebär att suterrängdelen skulle 
kunna nyttjas som helt fristående lokaler, eller som bokaler 
tillhörande radhusen.

Husen utformas som stadsradhus, vilket bland annat 
innebär att de får en förhållandevis direkt relation till gatorna 
jämfört med traditionella radhus, som annars brukar ha 
mer tomtmark på både fram- och baksida än vad som är 
aktuellt här.  Utformningen av entréer, utvändiga trappor, 
markbehandling och planteringar bör därför ges särskild 
omsorg, så att de tillför kvaliteter både till gatan och för de 
boende. 

Fasaderna ska tillföra gatorna en rytm och utformas med 
en högrest och stadsmässig karaktär — framförallt mot 
Armégatan. Mot Krysshammarvägen är skalan något 
lägre och gaturummet intimare, men för att hålla samman 
gestaltningen bör fasaderna mot den sidan utformas på 
samma sätt som på andra sidan. 

Taken utgör byggnadernas femte fasad och eftersom 
radhusen är lägre än större delen av den omgivande 
bebyggelsen kommer dessa att ses av många kringboende. 
Både av den anledningen och för att bidra till rening och 
fördröjning av dagvatten bör taken utformas som gröna tak, 
med exempelvis sedumtäckning.
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Gestaltningsprinciper
Radhus

VARIERADE VOLYMER MED INDRAGNA 
TERRASSER 
Radhusen ska enligt detaljplanen utformas med indragen 
våning och terrass högst upp. Mot Krysshammarvägen, där 
det finns möjlighet till bullerdämpad utevistelse, görs detta 
som ett större enhetligt indrag för alla radhus, vilket tar ner 
skalan och ökar solljusinfallet mot gatan. 

Mot Armégatan skapas en mindre terras med en volym 
bredvid som sträcker sig fram till det huvudsakliga fasadlivet. 
Det ger möjlighet till privat utevistelse även på den soligare 
sydsidan och skapar samtidigt en livfull och tandad volym 
som betonar radhusens vertikalitet och ger ett mer  högrest 
och stadsmässigt intryck.

VERTIKAL UPPDELNING
Radhusen ska utformas som stadsradhus, med relativt 
smala och högresta enheter, där varje enskilt radhus tydligt 
framträder. Det bryter upp den horisontalitet som annars 
kan bli dominerande i en radhuslänga och ger ett mer 
stadsmässigt intryck. 

De olika fasadavsnitten ska ges olika material eller kulör så 
att dessa tydligt kan avläsas, men samtidigt bör helheten 
ge ett sammanhållet och stillsamt intryck utan alltför yviga 
variationer i material och kulör.

Stuprör placeras i anslutning till gränsen mellan 
radhusenheter, för att förstärka uppdelningen.

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Referens: Svindersberg, Stockholm. Arkitekt: Jägnefält Milton.

Referens: Ruby Lucy Hotel London, The Max Barney Estate, London. 
Arkitekt: Studio Kyson, Aros Architects.
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Material och 
kulörpalett

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Materialpalett

Tegelfasad med reliefverkan. Referens: Harild Hus, Carlsberg Byen, 
Köpenhamn. Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter, NORD Arkitekter 

Tegel med livskillnad och mjuk övergång mellan kulörer. Referens: 
Corner House, Derwent London, London. Arkitekt DSDHA.

Fasader med vertikal uppdelning och reliefverkan. Referens: Ruby Lucy 
Hotel, London. Arkitekt: Studio Kyson, Aros Architects.

Fasader i olika material med reliefverkan. Referenser: ORTUS, London, 
Duggan Morris Architects // Wuddhouse1, Sigtuna. White Arkitekter // 

Östra Sala Backe, Uppsala. Scott Rasmusson Källander.

RADHUS
Även radhusen ska utformas med en sammanhållen mate-
rial- och färgskala som ger en harmonisk variation.

Fasaderna ska utformas med material som åldras väl och 
har en tidlös elegans, som tegel och trä. Eventuella inslag av 
betong ska tillföra något till fasaden, såsom mönsterverkan, 
relief eller struktur. Eventuella elementskarvar ska arbetas 
in i ett övergripande mönster.

I enlighet med beskrivningen i avsnittet Gestaltningsprinci-
per ska enskilda radhus ges ett material eller en kulör som 
skiljer det från de närmaste grannhusen. Kulörerna ska be-
stå av lugna jordfärger och förslagsvis kan tre tegelkulöer 
användas. Övergången mellan kulörerna ska vara mjuk. 

Den indragna översta våningen bör utformas i trä, vilket till-
för värme och ger ett lättare intryck. För att gifta ihop den 
översta våningens träfasader med tegelfasaderna nedanför 
föreslås en underindelning av fasaderna med reliefer/profi-
leringar som återkommer både ovanför och under gränsen 
mellan de olika materialen.

Stuprör, hängrännor, fönsterbleck och andra plåtarbeten 
ska vara så nätta som möjligt och utföras i en enhetlig ku-
lör som harmonierar väl med övriga material. Kulör ska 
vara neutral men inte svart eller vit, som exempelvis mörkt 
antracitgrå eller mörk silvermetallic. Stuprör bör placeras 
i nära anslutning till där fasaden byter material, för att för-
stärka indelningen i enskilda radhusenheter.

Fönster bör utföras i en kulör som matchar plåtarbetena, 
eller plockar upp någon annan del av fasadernas kulörer. 
Dörrar bör utföras i trä alternativt i en kulör som matchar 
fönster och plåtarbeten.

Tegel med livskillnad och mjuk övergång mellan kulörer. Referens: 
Harbour Park, Köpenhamn. Arkitekt: Danielsen Architecture
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Förgårdsmark & 
terrasser

UTFORMNING AV BOSTADSBEBYGGELSE - RADHUS

Förgårdsmark med regnbädd och upphöjd bostadsentré.  Referens: 
Visualisering av projekt i Göteborg. Arkitekt: Liljewall Arkitekter.

Förgårdsmark med upphöjd bostadsentré.  Referens: GascoigneEast,
Be First, Barking. Arkitekt: White Arkitekter.

Förgårdsmark med utrymme för mindre uteplats.  Referens:  Kunstner-
karréen, KPC, Ørestad. Arkitekt Årstiderne Arkitekter.

Förgårdsmark mot Krysshammarvägen med utrymme för mindre 
uteplats och häck mot gata. Visualisering: Pavel Vavilov Studio.

Träfasad och nätt pinnräcke mot terrass ovan tegelfasad. Referens: 
Milstena Skarpäng, Aros Bostad, Täby. Arkitekt: Dinell Johansson. 

Träfasad på indragen våning ovan tegelfasad. Referens: Trädgårdsback-
en, Resona, Solna. Arkitekt Dinell Johansson.

RADHUS
Mot Armégatan finns en mindre förgårdsmark — ca 2 meter 
djup — medan djupet på den del av kvartersmarken som 
inte får bebyggas mot Krysshammarvägen varierar mellan 
ca 5,5-6,9 meter. Mot Krysshammarvägen ryms en mindre 
uteplats på förgårdsmarken och det finns även utrymme på 
kvartersmark för en rad med kantstensparkering samt ett 
allmänt tillgängligt gångstråk mellan parkeringsraden och 
förgårdsmarken. Gångstråket och angörinsraden bör ges 
en egen markbehandling som tydliggör gränserna, genom 
till exempel en annan kulör eller grovhet på ballasten i det 
fall att asfalt används.

Förgårdsmarken ska ges en egen markbehandling med 
exempelvis marksten som tydligt markerar gränsen mellan 
det privata och det offentliga rummet. Mot Armégatan finns 
stuprör som avvattnar terrasserna. Vattnet från dessa kan 
med fördel ledas till upphöjda växtbäddar. Växtbäddarnas ut-
formning ska integreras med gestaltningen i övrigt och kan 
exempelvis utföras i betong, sten eller cortenstål.  Plante-
ringar ut mot gatan ska vara enhetliga och bör därför skötas 
av en samfällighet eller bostadsrättsförening. Utformningen 
av förgårdsmarken ska samordnas med utformningen av 
gaturummet i stort. 

Mot Krysshammarvägen ligger entrédörrarna i gatunivå, 
medan färdigt golv i bostäderna ligger något upphöjt i för-
hållande till Armégatans marknivå, vilket  ger mindre insyn 
och även innebär att sekundärentréerna där nås via utvän-
diga trappor. Trappornas utformning ska vara genomtänkt 
och fungera väl med den övriga gestaltningen. Trappräcken 
ska vara av samma sort som terrassräcken.

Terrasser och eventuella franska balkonger ska utformas 
med pinnräcken i stål/smide, vilket ger ett både nättare  och 
mer gediget intryck. Insyns- och bullerskärmar ska utfor-
mas så att de hänger samman med gestaltningen i övrigt 
och inte göras högre än nödvändigt.
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INFILTRATIONSSTRÅK
Ett infiltrationsdike i planteringen längs Kristinelundsvägen 
föreslås. Detta bidrar till ett synligt och naturlikt sätt att 
omhänderta dagvatten.

FOTBOLLSPLAN
Terrängen lutar från norr till söder i området.
I den södra delen av skolgården ligger fotbollsplanen och 
kan utnyttjas för infiltration av dagvatten i konstgräsplanens 
underbyggnad. Åtgärder krävs för att minska spridning av 
mikroplaster.

Inlopp för regnväxtbäddInfiltrationsstråk med slänter av äng

Regnväxtbädd med perenn- och buskplanteringGrönt tak. Foto: Veg Tech

Den nya bebyggelsen som föreslås i planområdet innebär 
att det blir mer hårdgjorda ytor än tidigare. För att hantera 
den ökade mängden dagvatten föreslås flera åtgärder som 
både fördröjer och renar dagvattnet innan det leds vidare till 
dagvattensystemet. Nedan följer förslag på åtgärder som 
kan implementeras inom hela planområdet. 

GRÖNA TAK
Hela skolbyggnadens tak utförs som grönt tak. Även en del 
av taket på flerfamiljshuset blir grönt. De gröna taken bidrar 
till att främjar den biologiska mångfalden samt renar och 
fördröjer takdagvatten. 

REGNVÄXTBÄDDAR
Nedsänkta alternativt upphöjda regnväxtbäddar fördröjer 
och renar dagvatten. Det synliggör också dagvattnet och 
skapar goda förutsättningar för växtlighet samtidigt som det 
ger ett estetiskt värde. 

SKELETTJORD
Vid tunneln där det finns en lågpunkt föreslås träd i 
skelettjord som fördröjer och renar samtidigt som det 
möjliggör för träd i en annars hårdgord yta.

MAKADAMMAGASIN
Hårdgjorda ytor i anslutning till radhusen samt från 
Krysshammarvägen föreslås ledas till makadammagasin. 
Dagvatten från Armégatan kan också ledas till magasin 
alternativt skellettjordar.

Dagvattenhantering
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Återplanteringsplan

I samband med att träd tas ner för att ge plats åt den nya 
skolan och bostäder föreslås plantering av nya träd. De nya 
träden har valts ut för att förstärka befintliga ekologiska 
värden samt för att den nya bebyggelsen ska bäddas in 
kvartersstrukturen. 

Det föreslås också hur buskskiktet kan utformas utifrån 
ståndort, önskad funktion och estetiska värden. 
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Solstudier, vår/höst

Skuggning vid vårdagjämning (20 mars)

Klockan 14

Klockan 9

Klockan 17

Klockan 12

SOLSTUDIER
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Solstudier, sommar

Skuggning vid sommarsolstånd (21 juni)

Klockan 17Klockan 14

Klockan 9 Klockan 12

SOLSTUDIER




