
ALBYGÅRD
SOLNA STAD

GESTALTNINGSPROGRAM

2022-11-14

Förtätning, ombyggnad och 
tillbyggnad i befintlig 60-tals 
struktur med hållbara ambitoner.



PROJEKTGRUPP

2022-11-14Albygård

Sida 2

SOLNA STAD
Plan- och geodatachef Alexander Fagerlund
Planarkitekt Lamilja Perenda, Miranda Boethius

FASTIGHETSÄGARE PP Pension
Projektledare Frankgruppen, Magnus Engstrand
Arkitekt Lindberg Stenberg Arkitekter, 

   Viktor Karlsson,  Hanna Meyers
Landskapsarkitekt ÅWL Arkitekter, Linda Andsberg
Ekologiska värden Ekologigruppen, Karin Agstam-Norlin, 

      Dan Jansson
Brand och risk BSL, Rosie Kvål
Miljöteknisk 
markundersökning                      TYRÉNS, Per Hedman, 

   Susanna Ålander
Luftkavlitetsutredning Ramboll, Daniel Nilsson, Erik Ceder
Dagsljus Incoord, Jonas Sjöholm Norling
Buller    ACAD, Mattias Svensson, 

   Petter Svanberg
Dagvatten TYRÉNS, Per Hedman, Erika Lötebo,    

      Cham Hoang, Camilla Hedell
Kulturmiljöanalys AIX, Beata Nordenmark, Ada Fleischer
Vibrationsutredning ACAD, Mattias Svensson, 

    Petter Svanberg
Utredning Geoteknik TYRÉNS, Per Hedman,

    Alexander Berglin
Trädinventering Ekologigruppen, Karin Agstam-Norlin

PROJEKTGRUPP



INNEHÅLL

2022-11-14Albygård

Sida 3

4 INLEDNING
Syfte och mål
Bakgrund

5 -6 FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet
Befintlig bebyggelse, grönska och 
kvartersmark

7 PROJEKTET
Sammanfattning av planförslaget

8-10 TILLBYGGNAD MOT HUVUDSTAGATAN
Gestaltningsprinciper
Planer, Sektion och Fasad
Fasad mot Huvudstagatan och Materialpalett

11-13 NY GÅRDSBEBYGGELSE
Gestaltningsprinciper
Planer, Sektioner och Fasader
Fasad mot Angöringsgatan och Materialpalett

14-16 NÄRMILJÖ
    Ny gång- och cykelbana 

Ny platsbildning
       Mötet med Huvudstagatan

Entrétorget och Angöringsgatan
Gården

18 BARNPERSPEKTIVET

INNEHÅLL



INLEDNING

2022-11-14Albygård

Sida 4

Gestaltningsprogrammet är kopplat till 
Detaljplanen för del av kvarteret Albygård m.fl. i 
Skytteholm, Solna Stad.

Gestaltningsprogrammets syfte är att med 
illustrationer och text beskriva den 
stadsomvandling samt de nya byggnader och 
tillbyggnader som föreslås och förtydliga 
kommunens och exploatörernas gemensamma 
uppfattning om hur allmänna platser, kvartersmark 
och nybyggnad ska utformas.

Målet är att kunna utveckla Albygård med ca 70 
nya bostäder i form av ny bebyggelse på kvarterets 
gård samt en om- och tillbyggnad av den lägre 
byggnadsvolymen längs med Huvudstagatan. 
Tillbyggnaden, i fortsättningen refererad till som 
lågdelen, planeras innehålla mestadels 
kommersiella verksamheter. 

Gestaltningsprogrammet ska ge stöd vid 
kommande handläggning av bygglov samt utgöra 
riktlinjer vid anläggande av gator och platser.

SYFTE OCH MÅL

Kvarteret Albygård med de befintliga lamellhusen 
ägs och förvaltas av PP Pension. Här har 
exploatören sett en bra möjlighet att förtäta staden. 
Dels i form av bostäder på  kvarterets befintliga gård 
och dels i form av nya kommersiella lokaler utmed 
Huvudstagatan. 

Mälarbanans breddning,  en ny pendeltågstation 
direkt söder om kvarteret, samt Solna Stads satsning 
på att göra om Huvudstagatan till stadsgata har 
skapat goda incitament för att omarbeta befintliga 
detaljplaner. 

BAKGRUND

INLEDNING



FÖRUTSÄTTNINGAR

2022-11-14Albygård

Sida 5

På flygfoto från ca 1960, 
innan stadsdelen Skytteholm 
omdanades är platsen 
relativt obebyggd. Berget som 
idag utgör gården framgår 
tydligt.

På flygfoto från ca 1975 är 
Albygård uppfört. Gården syns 
tydligt med 2 större vistelseytor. 
Spåren av dessa finns kvar dag, 
men inte lika framträdande.

Kvarteret Albygård har en central placering i stadsdelen 
Skytteholm i Solna och avgränsas i öst av Huvudstagatan, i 
söder av järnvägen Mälarbanan och i norr och väst av 
lokalgatan Ankdammsgatan. Kvarteret är starkt präglat av 
den omfattande utbyggnaden som genomfördes i hela 
Skytteholm under 1950–70 då området gick från att vara 
landsbygd med levande lantbruk till ett tätbebyggt modernt 
storstadsområde.  Funktionsseparerade 
kommunikationsstråk i form av järnvägen, större och 
mindre bilvägar samt gång- och cykelstråk har skapat en 
indelning av landskapet.  

Kvarteret ligger på en bergsknalle. Läget, i kombinationen 
med bebyggelsens höga våningsantal, bidrar till att 
bebyggelsen har en mycket framträdande roll i stadsbilden 
från alla håll. Tomten sänker sig i söder ned mot spåret, 
genom bergets naturliga sluttning, och övergår i en gång-
och cykelbana. 

Kvarteret Albygård har liksom övriga Skytteholm en 
planstruktur med friliggande hus som skapar ett öppet och 
luftigt kvarter. I gatten mellan huskropparna framträder 
landskapets formationer som i hög utsträckning togs till 
vara när området bebyggdes. Åt öst sluts kvarteret genom 
den höga och långsträckta byggnaden i Albygård 3 som 
bildar en barriär mot Huvudstagatan. Parkeringsplatser är 
placerade mellan byggnader och väg.

Längs huskropparna löper asfalterade och stensatta gångar 
och trappor som följer tomtens nivåskillnader. 
I kvarterets mitt öppnar sig ett gårdsrum som består av 
stora öppna ytor, omgärdade av träd och buskar av olika 
karaktär. Marken på gården utgörs till största delen av 
öppna gräsytor. På den högre platån finns en vacker och 
karaktäristisk berghäll, och även på ett par andra ställen 
förekommer berg i dagen. Genom gården löper en 
asfalterad gångväg som delar gården i två rum med 
naturlik karaktär. Sittplatser finns i form av anspråkslöst 
utplacerade bänkar och bord direkt på gräset samt en 
rektangulär grusad lekyta som bryter av de naturliga 
formerna. Gården är inte tillgänglighetsanpassad efter 
dagens normer. 

Vegetationen intill befintliga hus och på kullen består i 
huvudsak av träd i gräs samt stora buskar och buskträd i 
grupper eller som solitärer. Här växer bla fläder, syren, 
hagtorn, äpple och oxbär. De större träden är bla ask, pil, 
oxel, lönn och bok. På södra delen av tomten finns en 
mycket brant bergsluttning som lutar ner mot cykelbanan. 
Här växer tät vegetation med stora lövträd och buskskikt. 
Utmed cykelbanan finns en enkelsidig allé med stora 
lönnar. Utmed parkeringsdäcket längs Huvudstagatan står 
en rad med skogslönnar. Dessa står väldigt nära 
byggnaden, dvs ca. 2-2,5 meter. De är ej klassade som 
skyddsvärda.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Mälarbanan och den nuvarande cykelvägen som 
angränsar till kvarteret i söder

Cykelvägen från kvarterets sydvästra hörn.

Huvudstagatan från kvarterets nordöstra hörn.
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Kvarteret Albygård utgörs av fyra höga skivhus 
uppförda i 9–11 våningar. Husen är placerade i 
nord-sydlig riktning och är förskjutna sinsemellan 
längs Ankdammsgatan. Den östra byggnaden är 
mer än dubbelt så lång som övriga och bildar en 
barriär mellan Huvudstagatan och den inre 
gårdsmiljön. 

Byggnaderna har långsträckta fasader med repetitiv 
fönstersättning och indragna, plåtklädda balkonger. 
Fönstren varierar mellan enluft och tvålufts och de 
ursprungliga i trä finns delvis kvar. De plåtklädda 
taken är plana med en indragen teknikvåning som 
är fasad i hörnen. Den östra byggnaden som vetter 
mot Huvudstagatan har en lågdel i souterräng. 
Lågdelens fasad utgörs av gråmålade 
betongelement och tvåluftsfönster i trä. Mellan 
fönstren sitter dekorativa detaljer i formgjuten 
betong. Lågdelen är överbyggd med en 
parkeringsyta från vilken byggnadens huvudentréer 
nås. Väster om den längre byggnaden finns en 
brandgata som angörs från Ankdammsgatan i norr. 

På 1990-talet fick bebyggelsen ett ansiktslyft i och 
med konstnären och färgkonsulenten Elvy 
Engelbrektssons nya färgsättning och målning av 
fasaderna  med ett tydligt postmodern uttryck, 
sk Trompe lóeil.
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BEFINTLIG BEBYGGELSE, GRÖNSKA OCH 
KVARTERSMARK

FÖRUTSÄTTNINGAR
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SAMMANFATTNING  AV 
PLANFÖRSLAGET
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1. Tillbyggnad mot Huvudstagatan

2. Ny Gårdsbebyggelse

3. Mötet med Huvudstagatan

4. Ny platsbildning  och ny Gång- och    
  Cykelbana

5. Entrétorget och Angöringsgatan

6. Gården
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Fastigheten Albygård 3 har en befintlig lågdel mot 
Huvudstagatan i öster med nedsänkta lokaler som 
nås via trappor från Huvudstagatan. På det 
befintliga taket finns idag parkering som nås via 
en ramp i kvarterets nordöstra hörn. 

I och med ambitionen att omvandla 
Huvudstagatan till stadsgata har vi i projektet 
jobbat med att skapa möjligheter för många 
entréer för kommersiell verksamhet i gatuplan, 
vilket också ger en möjlighet att dela upp ytan på  
flera mindre lokaler. Påbyggnaden i förslaget 
byggs ovanpå den befintliga lågdelen i ett plan 
längs med den långa lamellens långsida och 
fortsätter förbi och runt den norra gaveln. Ett mer 
stadsmässigt hörn skapas i norr då utbyggnaden 
hjälper till att definiera gaturummet. Den södra 
gaveln dras tillbaka något från lamellhusets gavel 
till förmån för en mindre platsbildning.

Huvudstagatans sluttning mot norr längs med 
huset gör att påbyggnaden är en våning i södra 
hörnet och två våningar i norra. Tillbyggnaden får 
ett platt sedumtak som är anpassat i höjd till den 
långa lamellens befintliga fönster en våning upp. 
Taket täcks med sedum för att ta hand om 
dagvattnet samtidigt som lägenheterna ovanför 
får en trevlig utsikt.

Påbyggnaden föreslås få en uppglasad fasad med 
stora glasytor som kontrasterar mot den befintliga 
lågdelens gråmålade betongelement med 
dekorativa formgjutna detaljer. Ambitionen är att 
det skall vara tydligt vad som är den äldre delen 
och vad som är påbyggnaden. Solavskärmning i 
lokaler löses invändigt för ett enhetligt uttryck. 
Den befintliga lågdelens fasad föreslås att i stora 
drag bevaras i sin nuvarande form, men att 
fönsterbröstningar kan sänkas och entréer glasas 
upp och förtydligas.

Entreér till kommersiella lokaler 
från gatunivå på två plan

Utsikt över sedumtak från det 
befintliga stora lamellhuset

GESTALTNINGSPRINCIPER

Perspektiv från det sydöstra hörnet

Perspektiv från det nordöstra hörnet

Axonometri från Sydost

TILLBYGGNAD MOT 
HUVUDSTAGATAN
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MATERIALPALETT

Uppglasad tillbyggnad på 
befintlig lågdel i betong

Matrisgjutna 
betongelement 

Genomsiktlighet över 
hörn

Skyltning i anslutning 
till stora glasytor

Upplyst  tillbyggnad 
kvällstid

Lång glasfasad

TILLBYGGNAD MOT 
HUVUDSTAGATAN

Fasad mot Öster
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NY GÅRDSBEBYGGELSE

BULLER

Volymernas placering skapar dels 
tystare zoner inne på gård, dels 
möjliggör de för bostäder som att 
uppfylla  bullerkraven.

VOLYMER

Projektet utgörs av tre distinkta 
volymer. Punkthusets kropp läses 
som två volymer. Volymernas 
dimensioner är väl avvägda för att 
passa ihop med befintliga 
byggnader på gården.

RISKOMRÅDE

Byggnaderna placeras strax 
utanför skyddsgränsen mot 
Mälarbanan.

Perspektiv på gården

Den föreslagna gårdsbebyggelsen består av två 
byggnader. Ett punkthus i 10 våningar och ett 
lamellhus i 6 våningar strax norr om punkthuset. 
Byggnaderna förbinds av ett cykel- och miljörum i 
markplan. Entréerna nås via ett gemensamt 
entrétorg. De två första planen är i suterräng och 
gården nås från våning tre. Gården bildar tak över 
cykel- och miljörummet i markplan.

Stort arbete har lagts på att anpassa 
gårdsbebyggelsen till befintliga strukturer ur 
kulturmiljöhänseende. Intentionen har varit att 
den ursprungliga karaktären av "hus i park" är 
fortsatt avläsbar i kvarteret. Gårdsbebyggelsen 
utgörs av tre distinkta volymer. Punkthusets 
kropp läses som två volymer. Volymernas 
dimensioner är väl avvägda för att passa ihop med 
befintliga byggnader på gården. Gårdshuset är 
lägre än de omgivande lamellerna för att skapa ett 
bra storleksförhållande mellan Angöringsgata och 
hus. Gavlarna vänder sig mot norr och söder likt 
befintlig bebyggelse. 

Fysiska förutsättningar på platsen som 
säkerhetsavståndet och bullret från järnvägen och 
dagsljus in i lägeheter på befintligt hus och in i 
planerade lägenheter har spelat in i byggnadernas 
föreslagna placering. 

Fasadmaterial är ett genomgåeende ljust 
sandfärgat/ grått tegel som passar fint in i 
områdets ljust gråbeiga färgpalett med inslag av 
både puts och tegel i omkringliggande byggnader. 
Ramar kring fönstren av intryckt tegel med mörk 
fog förstärker fasadernas strikta uttryck och ger en 
variation i uttrycket. 

Föreslagen gestaltning innehåller flera inslag som 
är hämtade från befintliga strukturer så som strikt 
föstersättning, indragna balkonger, inslag av 
franska balkonger och plana tak. Den lägre 
lamellens tak som är synligt från både punkthuset 
och den långa befintliga lamellen föreslås kläs i 
sedum. 

Perspektiv på Entrétorget Axonometri från Sydost

GESTALTNINGSPRINCIPER
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Fasad från Söder

Sektion B-B

Plan II, Entré från Gård

Entréplan

NY GÅRDSBEBYGGELSE
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MATERIALPALETT

Ljusa sandtoner, 
ljus och mörk fog

Ramar runt fönster Inåtgående balkonger 
över hörn

Repetitiv fönstersättning

NY GÅRDSBEBYGGELSE

Fasad mot Öster
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NÄRMILJÖ

Perspektivbild på den nya breddade gång- och 
cykelbanan. Till höger syns den del av cykelbanan 
som löper under Huvudstagatan. Perspektivet är 
taget från väster mot Huvudstagatan.

Den nya breddade gång- och cykelbanan löper 
längs med Mälarbanan. I mötet med 
Huvudstagatan förgrenar den sig och en del 
fortsätter upp ovanpå bron över spåren och 
framför en ny platsbildning.
Tillbyggnadens södra gavel dras tillbaka något 
från lamellhusets gavel till förmån för en 
mindre platsbildning i form av ett "parktorg". 
Detta kan man röra sig över men är ej till för 
vistelse på grund av närheten till 
järnvägsspåren. Parktorget får stora 
planteringsytor, som är uppbyggda cirka 0.4 
meter, med kraftiga blommande perenner och 
någon enstaka solitärbuske. 
I södra delen, som ligger utanför 
garagebjälkjlaget, placeras två träd. Detta blir 
ett fint grönt inslag i en övrigt hård miljö. Man 
kan enkelt snedda över platsen och här finns en 
liten cykelparkering för de som arbetar i 
lokalerna. 

MÖTET MED HUVUDSTAGATAN 

Huvudstagatans sluttning mot norr längs med 
huset gör att påbyggnaden är en våning i södra 
hörnet, med möjighet till lokalentréer i marknivå 
mot den planerade platsbildningen, och två 
våningar i norra hörnet.  
För att möjliggöra flertalet tillgängliga entréer till 
lokaler längs med tillbyggnadens långa fasad mot 
Huvudstagatan, kommer förgårdsmarken att bli 
upphöjd i södra änden och nedsänkt i ett 
mittenparti. Detta görs delvis med trappor som 
tar upplutningen i längsled och med murar med 
integrerade planteringar och sittplatser. Denna 
omsorgsfulla bearbetning av höjdskillnader 
bidrar till en attraktiv och stadsmässig miljö 
utmed Huvudstagatan, med möjlighet till 
vistelse. 

Förgårdsmarkens markbeläggning består av 
plattor i betong eller natursten. Intill 
förgårdsmarken ligger en gångbana och sedan 
cykelbana. Dessa har asfalt som markbeläggning 
med en tydlig skiljelinje  emmelan. Mellan 
cykelbana och körbana finns en refug med gräs. I 
denna planteras nya träd, lindar, som ersättning 
för de lönnar som behöver tas ner utmed fasaden. 
De är 11 stycken och planteras med ett avstånd 
på mellan 7,5 och 9,5 meter, med anpassning till 
ledningar i marken. 

Perspektivbild på den offentliga platsbildningen i 
kvarterets sydöstra hörn.
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Gatusektion A

Illustration  på tillbyggnadens  möte 
med Huvudstagatan. Södra hörnet.

Illustration  på tillbyggnadens  
möte med Huvudstagatan. Utsnitt 
från fasadens mittdel.

NY GÅNG- OCH CYKELBANA OCH 
NY PLATSBILDNING



På gårdssidan får den befintliga brandvägen utmed 
"långhuset" även funktionen av en angöringsgata. Den 
kommer serva både de nya bostadshusen och det 
befintliga huset, vars bostadsentréer kommer att flyttas 
till denna sida. Angöringsgatan går från 
Ankdammsgatan i norr, via en parkering, till 
entrétorget i söder. Här kommer även sopbilar att köra 
och de kan, liksom övriga fordon, vända på entrétorget. 

Angöringsgatan och torget/vändzonen utformas på de 
gåendes vilkor, som ett lågfartsområde. 
Angöringsgatan får en oregelbunden form, dvs smalnar 
av på vissa ställen, för att bryta ner det långa 
perspektivet utmed "långhusets fasad". Här föreslås 
även ränder i markbeläggningen av gatsten för att bryta 
ner det långsmala och öka detaljeringen för en 
trevligare gata.  Utmed det befintliga husets fasad 
anläggs planteringsytor för att göra både fasaden och 
gaturummet mjukare och grönare. Längs med 
angöringsgatans övre del placeras sopkärl och 
cykelparkering. Vid mitten av gårdshuset breddas 
gatan för att göra plats för HKP-platser. Vid 
gårdshusets södra ände tar entrétorget vid och bildar 
ett trevligt gårdsrum framför punkthuset.

Den låga byggnad som binder ihop gårdshuset och 
punkthuset har entréer mot torget, som går till 
miljörum och cykelrum med verkstad. Torget utformas 
för att fungera som vändzon för bilar, men gestaltas 
som en plats för de boende att ta i  anspråk. Ett större 
vårdträd placeras centralt med en generös 
perennplantering omkring. Den byggs upp med murar 
i sitthöjd med sittbänkar runt om för olika utblickar och 
möjlighet att välja sol eller skugga. Även planteringarna 
utmed husens fasader, de som vetter mot torget, ges 
fina perennplanteringar att njuta av när man vistas på 
torget. Den hårdgjorda men i princip trafikfria ytan 
som angöringsgata och torget utgör, ger också 
möjlighet för barn att t ex cykla, åka skateboard eller 
spela boll på. Torget blir en naturlig 
mötesplats/knutpunkt för boende och besökare.

Från torgets södra ände utgår en trappa och en 
gångstig upp till gården. I torgets förlägning finns en 
bred gångyta som kopplar till den nya gång- och 
cykelbanan. I gränsen mellan torget och denna står 
pollare för att förhindra biltrafik. 

Torgets markbeläggning består av marksten och plattor 
i betong och granit. Ett eget mönster med diagonala 
ränder bidrar till att ge platsen en identitet. Förutom 
vårdträdet i torgets mitt planteras ett tiotal mindre träd 
utmed angöringsgata och torg, för att skapa en grön 
och attraktiv miljö samt lövskugga varma dagar. Dessa 
träd är delvis kompensation för de träd som tas bort på 
gården när husen ska byggas.

Varierande 
markbeläggning  skapar 
mönster
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ENTRÉTORGET OCH ANGÖRINGSGATAN

Perspektiv på Entrétorg och Angöringsgata 

Lågfartsområde som lämpar sig bra för lek Vårdträd  omgiven av perennplantering och sittplatser

Perennplaneteringar utmed fasader
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FaunadepåerOdling
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Kvarteret Albygård har liksom övriga Skytteholm en 
planstruktur med friliggande hus som skapar ett öppet 
och luftigt kvarter enligt 60-talets ideal "hus i park". 
Gården är en del av ett större grönstråk genom 
Skytteholm i nordsydlig riktning. De nya huskropparna 
är placerade med avsikten att behålla grönstråk och 
siktlinjer åt norr och söder. De samspelar med 
topografin och fungerar även som bullerplank till 
gården.

Kvarteret ligger på en bergknalle som är ca 8-10 meter 
hög i förhållande till omgivande gator. Omgärdad av 
husen samt den höga vegetationen i söder blir gården 
en lugn och skyddad oas, samtidigt som den har fina 
utblickar mellan byggnaderna.

Den mesta vegetationen bevaras liksom gårdens 
grundstruktur och utseende. Gångvägen som utgår från 
angöringsgatan i norr, och leder upp på gården, får en 
ny sträckning. Den passerar intill den plana ytan med 
odlingdlådor som bevaras, och rundar platån med 
berghällen samtidigt som den passerar intill de nya 
husen och servar entréerna där.

I norra änden av den stora platån med berghällen 
anläggs en liten och anspråkslös men tillgänglig yta för 
samvaro. Markbeläggningen är med fördel stenmjöl för 
att smälta in i den naturlika miljön. I närheten av 
samvaroytan skapas en plats för småbarnslek. Denna 
ska innehålla en sandlåda, en enkel balanslek och ett 
litet lekhus/koja. Formerna ska vara organiska, material 
på utrustning ska vara av trä och underlag ska vara trä-
eller barkflis. Även lekplatsen ska utformas så att den 
smälter in väl i gårdsmiljöns enkla och naturlika 
karaktär.

Väster om punkthuset placeras ett växthus. Detta 
möjliggör odlingar året runt och kan även fungera som 
gemensamhetshus och mötesplats för boende.

De nya gångvägarna ska ha en markbeläggning av 
stenmjöl, liksom den befintliga gångvägen med fördel 
byter markbeläggning från asfalt till stenmjöl. Enstaka
mindre träd och solitärbuskar planteras intill de nya 
bostadshusen.

Delar av äldre träd som tas bort där husen placeras 
bevaras på gården som faunadepåer. Två platser är 
föreslagna för dessa. En plats intill lekytan och en i den 
vilda sluttande delen i söder med tät vegetation.
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Platsen på kullen mellan husen erbjuder en generös, 
varierad och lite annorlunda gårdsmiljö. 
Höjdskillnaderna gör det spännande och den befintliga 
vegetationen skapar rum och möjligheter till lek som t ex 
kurragömma. Här finns mycket grönska, varav en hel 
del naturlik grönska, som säkerligen är bostad för 
diverse smådjur. Gångstigar går runt och upp och ner 
för kullen vilket är roligt för barn att springa omkring på. 
Kullen är en oas skyddad helt från biltrafik och med 
måttligt buller. De nya husen kommer med sina entréer, 
uteplatser och fönster i ögonhöjd ge nya ögon på gården, 
och gården kommer att bli mer befolkad. Detta ökar 
tryggheten och även möjligheterna till möten och lek 
med grannar.

Här finns också möjlighet till odling, vilket brukar 
uppskattas även av barn. En liten lekyta för de små 
barnen placeras på platåns norra del i anslutning till en 
gemensam uteplats. Intill leken placeras en faunadepå 
som kan vara spännande och av pedagogiskt värde för 
barn.

Angöringsgatan och Entrétorget utgörs till största delen 
av hårdgjorda ytor. Dessa är dock minimalt trafikerade, 
endast sop och angöring, vilket gör att det är en relativt 
säker miljö för barn att cykla, skatea, spela boll och 
dylikt på. Torget kan fungera bra som en plats för 
ungdomar att hänga på.

• Både torg och gård bör gestaltas med god belysning 
för trygghet och säkerhet. 

• En eller ett par platser bör gestaltas särskilt med tanke 
på ungdomar. Det kan t ex. vara att placera sittmöbler 
mitt emot varandra samt föreslå möbler som går att 
ligga på. Någon av dessa platser kan med fördel också 
vara lite avskild.

• Gångfartsområdet, dvs angöringsgatan och torget, bör 
utformas trafiksäkert. Det kan tex innebära 
hastighetsdämpande åtgärder.

• Ett staket som skyddar mot fall vid den branta 
bergväggen i söder är mycket viktigt.

Gemensam odling Säkerhet

Lågfartsområde som lämpar sig bra för lek

Platser anpassade för lek

GÅRDEN

ENTRÉTORGET OCH ANGÖRINGSGATAN

RIKTLINJER FÖR VIDARE GESTALTNING

BARNPERSPEKTIVET
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