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05
NY BEBYGGELSE
Trädgårdskvarteren, Skogshusen, Sjöängen. Varje bostadsområde får sin egen karaktär, starkt präglad av histo-
rien och naturen runt omkring. Hallunda gårdspark kommer innehålla en variation av bostadsmiljöer så alla kan 
hitta något som passar deras behov. Föredrar man att bo i lägenhet kan man bosätta sig i Torgkvarteren eller 
Gårdskvarteren. Olika typer av radhus hittar man i Trädgårdskvarteren, Skogsängen samt även Torgkvarteren. 
Letar man däremot efter en egen villa så är det till Sjöängen man får rikta blicken.

Detta kapitel redogör för Hallunda gårdsparks olika områden. Här beskrivs den nya bebyggelsens utformning 
samt gårdarnas karaktär och mötet med omgivningen. Utöver beskrivningar av de olika bostadsområdena omfat-
tar detta kapitel även gestaltningsprinciper för förskola, vårdboende och servicebyggnader. 
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Torgkvarteren

Trädgårdskvarteren

Gårdskvarteren

Skogshusen

Gårdskärnan

Sjöängen

Förskola

OMRÅDESINDELNING
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GÅRDSKÄRNAN

GÅRDSKÄRNAN
Hjärtat i Hallunda Gårdspark är herrgården och dess 
omgärdande trädgård och parkmiljö som tillsammans 
bildar Gårdskärnan. Att etablera nya verksamheter ska 
bidra till att öppna upp och aktivera gårdskärnan med 
nya funktioner och aktiviteter för såväl grannar som 
långväga besökare. 

Gårdskärnans mittpunkt blir en ny restaurangbyggnad 
som förhåller sig både till platsens historia och dess 
befintliga gårdsbebyggelse. I direkt anslutning till res-
taurangbyggnaden anläggs odlingar som möjliggör 
matproduktion som säljs i byggnaden. Det befintliga 
orangeriet rustas upp och ett nytt växthus adderas till 
den befintliga byggnaden. 

Befintliga ekonomibyggnader som idag inte används 
kommer att tas i bruk på nytt. Magasinet kan kopplas 
till verksamheten som bedriver odling och gårdsverk-
samhet. Stallbyggnaden och Vagnslidet kommer att 
ges en flexibel användning beroende på behov som 
kan uppkomma. 

Förutom restaurangen kommer inga nya byggnader 
att uppföras inom Gårdsparken. Omkringliggande ny 
bebyggelse i de övriga områdena öppnar sig mot gård-
skärnan och skapar en tydlig inramning av gårdsmiljön. 
Den bidrar också till en trygg parkmiljö i och med att 
parken aktiveras och lyses upp även under kvällstid. 

Gårdskärnan kommer att vara en park som är tillgäng-
lig för allmänheten. Hallunda Gårdspark blir en mötes-
plats med en blandning av både kommersiella och  
ickekommersiella aktiviteter. 

Några av de befintliga byggnaderna som idag är bostä-
der kommer fortsätta vara bostäder. Några av gårds-
byggnaderna får nya funktioner som stöttar gårdens 
ambition att bli en levande stadsdelspark.
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PROPORTIONER & VOLYM
Ny bebyggelse hämtar proportion och volym från den 
närliggande historiska bebyggelsen och nya bygg-
nader ska underordna sig de befintliga byggnaderna. 
Restaurangbyggnaden utformas likt en lada med en 
sammanhållen volym. Växthusens volym anpassas helt 
i förhållandet till befintligt orangeri.

PLACERING OCH FUNKTION
Byggnaderna placeras fritt med möjlighet till rörelse 
runt och genom byggnaderna. Restaurangbyggnadens 
mittparti föreslås utformas med stora skjutpartier, ett 
grepp som förstärker ladukaraktären samt möjliggör 
en byggnad som kan öppnas upp i markplan och på så 
sätt utgöra en koppling mellan odlingsparken i söder 
och herrgården i norr. 

Växthus föreslås placeras med distans från orangeriets 
fasad vilket möjliggör rörelse runt byggnaderna. 

KULÖR & MATERIALITET
De nya byggnadernas kulör och materialitet bör   
anpassas för att samverka med gårdens historiska be-
byggelse. Restaurangbygganden utförs med träpanel. 
Byggnaden kan målas svart för att utmärka sig som ett 
nytt tillägg och den bör vara helt monokrom. 

Växthusen föreslås utföras med uppdragen sockel och 
glas med glasprofiler som samspelar i kulör med   
befintligt orangeri. 

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR NY BEBYGGELSE

EN NY RESTAURANGBYGGNAD MÖTER ODLINGSPARK I SÖDER OCH HERRGÅRDSBYGGNADEN I NORR. EN LÄNK MELLAN ÄLDRE 
OCH NY BEBYGGELSE. 
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Husets fasad utförs i målat trä, exempelvis lockpanel. 
Huset bör vara helt monokromt och målas med svart 
färg. Fönsterpartier och samtliga plåtdetaljer bör utfö-
ras i en svart kulör som harmonierar med den svarta 
träfasaden. 

Taket föreslås utformas i trä och upprepar den vertikala 
fasadens rytm, ett så kallat faltak. Taket bör vara i sam-
ma svarta kulör som övrig fasad. 

Byggnadens volym bör utgöras av en samlad bygg-
nadskropp, en laduliknande byggnad med sadeltak. 
Byggnaden föreslås utformas med stora skjutportar 
som kan öppnas upp så att mitten av byggnaden upp-
levs som transparent. Bakom skjutportarna finns stora 
glaspartier som kan öppnas upp på sommaren. 

Byggnaden har ett takfall på ca 35-45 grader. Taket fö-
reslås utformas som ett enkelt sadeltak där eventuella 
takfönster ligger infällda i tak. Taket bör utformas med 
minimalt gavel- och taksprång och vattenavrinning kan 
hanteras genom en utdragen ränna. 

Skorstenar föreslås utgöra gestaltande grepp och ut-
formas som tydliga volymer på tak. Det är också där 
tekniska installationer kan samlas för att undvika 
många mindre och synliga huvar. Samtliga funktioner 
inklusive sophantering och varuintag ska rymmas inom 
byggnadens huvudvolym.

SVART TRÄPANELKULÖR FALTAK GAVEL

BEBYGGELSENS UTFORMNING - RESTAURANGBYGGNAD

LADULIKNANDE HUS MED 
TRANSPERENT ÖPPNING

RUM SOM KAN ÖPPNAS MOT ODLINGEN SKJUTPARTIER

PLANVY RESTAURANG OCH MATCENTER ELEVATION LÅNGSIDA ELEVATION GAVEL

VOLYM KULÖR & MATERIAL
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BEBYGGELSENS UTFORMNING - ORANGERI OCH VÄXTHUS

BRUN TRÄPANEL GRÖN TRÄPANELTAKTEGEL VÄXTHUS ORANGERI

REFERENS VÄXTHUS REFERENS VÄXTHUSBEFINTLIG BYGGNAD SOM RESTAURERAS

N

S

Befintligt orangeri och växthus ska restaureras och fö-
reslås kompletteras med nya växthusbyggnader i sö-
der. Nya växthus bör utformas så att de underordnar 
sig befintlig byggnad och föreslås placeras med ett 
släpp mot befintligt orangeri. 

Orangeriet har sin historiska huvudentré mot äppel-
trädgården i norr men går också att nås från den södra 
sidan. Nya växthus bör utföras med sadeltak och takfot 
samt taknock bör ligga lägre än befintlig byggnad. 

Befintlig byggnad restaureras i dialog med antikvarie. 
Träfasaden går i grönt och brunt. Taket är belagt med 
lertegel. 

Nya växthus föreslås utföras i glas med profiler i lackad 
plåt. Växthusen föreslås utformas med en uppdragen 
sockel som putsas, alternativt en betongsockel. Entréer 
till växthus hämtar sitt uttryck från befintlig bebyggelse 
i uttryck och proportioner. 

PLANVY ORANGERI OCH VÄXTHUS

ELEVATION MOT SÖDER

ELEVATION MOT NORR

VOLYM KULÖR & MATERIAL



56

INSPIRATIONSBILDER

TRÄ NATURGRUSVÄG STEN KULÖR TRÄ

Trädgården sydost om mangårdsbyggnaden har anor 
från 1700-talet och består av en äppellund med intillig-
gande köksträdgård och ett orangeri. Hela trädgårds-
området är avgränsat med stenmurar och kastanjeträd 
som ramar in och skapar en unik rumslighet. Trädgår-
den är ett av de viktigaste parkrummen för upplevelsen 
av Hallunda Gårds historia och har en central plats i den 
framtida utvecklingen av området. Här trivs även den 
fridlysta vattensalamandern, som rör sig mellan brand-
dammen och stenmurarna i öst. En salamanderkorri-
dor bör därför säkerställas norr om restaurangen.

Trädgården har under årens gång förändrats och i 
samband med utvecklingen av Hallunda gård rekon-
strueras trädgårdens ursprungliga form och funktion. 
Trädgården har sitt hjärta i äppellunden, där boende 
och besökare kan promenera bland olika sorters äppel-
träd.

Under en lång period var Hallunda Gård en handel-
strädgård och med äppelträdgården och orangeriet 
som nav blir platsen på nytt en handelsträdgård och 
plantskola som förstärker kopplingen till områdets 

kulturhistoria. Trädgården utvecklas till en odlingspark 
med en stor variationen av växter som bidrar till ökad 
biologisk mångfald i området. Odlingsparken avgrän-
sas mot omgivningen med gärdsgårdsstaket för att 
hålla ute rådjur och förhindra för mycket rörelse vid 
salamanderkorridoren. Det är viktigt att odlingsparken 
upplevs offentlig, och staket utformas för att uppnå 
detta.

SKAKRAV
• Skötselgångar mellan odlingspark ska utföras i sten-
mjöl 1,5 m breda. 

• Kantstöd ska utföras i oimpregnerat trä.

• Odlingsbäddarna placeras mellan äppelträden. 

• Bänkar i trä placeras på utvalda ställen tillsammans 
med papperskorgar. 

• Stenmurar restaureras och bryn längs med stenmu-
rar gallras så att murarna skapar en tydlig visuell ram 
kring äppelträdgården. 

ÄPPELTRÄDGÅRDEN OCH ODLINGSPARKEN
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INSPIRATIONSBILDER

Gårdskärnans blandning av både historiska byggnader, 
odling, trädgård, bete och nya byggnader med bo-
städer och verksamheter kommer generera flöden av 
människor.  

Byggnader bör försiktigt belysas för att skapa stäm-
ningsfullt ljussatta fonder i den delvis mörka parken 
och för att berätta Hallunda gårds historia. De bidrar 
därmed till orienterbarheten i parken.    

Ljuset ska vara max glödljusvarmt (2700k) och avblän-
dat för att minimera störningar för fladdermöss i natur-
marken.

BELYSNING
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TORGKVARTEREN

TORGKVARTEREN
I planområdets södra del intill Tomtbergavägen pla-
neras Torgkvarteren som kommer att utgöra Hallunda 
Gårdsparks centrum. Tomtbergavägen byggs om till 
en stadsgata med trädallé, stadsradhus och flerbo-
stadshus. I mötet mellan den historiska Gårdsparken 
och Tomtbergavägen skapas en mindre torgbildning, 
en entréplats till parken. Entréplatsen utgör Torgkvar-
terens centrum där parken och det urbana livet möts. 

Flerbostadshusen varierar mellan två till tre våningar, 
och placeras för att skapa en stadsmässig inramning av 
Tomtbergavägen.  

I norr kliver bebyggelsen varsamt ner i våningshöjd och 
kvarteren öppnas upp för att mjukt möta den historis-
ka parkmiljön. Bostadsgårdarna utgörs av en unik miljö 
som blir en lugn oas som kontrast till Tomtbergavägens 
stadsmässiga rum. 

Torgkvarteren kommer bebyggas med tre olika typolo-
gier – lamellhus, stadsradhus och parkhus. Bebyggels-
en gestaltas med inspiration från befintlig bebyggelse i 
området med referenser till de klassiska landshövding-
ehusen som byggdes runt om i Sverige för närmare 100 
år sedan.
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BEBYGGELSETYPOLOGIER

LAMELLHUS

STADSRADHUS

PARKHUS

FÖRHÖJD BOTTENVÅNING
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STADSMÄSSIGA KVALITETER I TORGKVARTEREN

VOLYM OCH PROPORTION
Torkvarteren omfattar tre byggnadstyper; lamellhus, 
stadsradhus och parkhus. Antal våningar varierar mel-
lan 2-3. De olika hustyperna ger viss variation i volym 
och bidrar till att kvarteren utmärker sig sinsemellan. 
I mötet med gårdskärnan kliver byggnaderna ner i 
våningsantal.

PLACERING OCH FUNKTION
I torgkvarteren skapas ett stadsmässigt gaturum där 
byggnaderna är placerade så att de möter gatan.   
Gaturummet präglas av entrétäthet och aktiva botten-

våningar. Förhöjda bottenvåningar möjliggör lokaler 
med god takhöjd och bostäder höjda från gatunivå. 
Byggnaderna möter varsamt historisk bebyggelse 
genom att kvarteren bryts upp och byggnaderna går 
ner i höjd. 

KULÖR & MATERIAL
Varje byggnadstyp har ett individuellt fasadkoncept. 
Byggnadstyperna refererar till varandra genom en 
samlad materialpalett. Trä, tegel och plåt i en samord-
nad färgskala skapar variation men också en samman-
hållande karaktär.

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR NY BEBYGGELSE 

ADM ARCHITECTS, MOSKVA A1 ARKITEKTER, STOCKHOLMOPQMB GENERALPLANER, BASEL.

STADSMÄSSIGA KVALITETER I TORGKVARTEREN
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3 VÅNINGAR2 VÅNINGAR

N

GÅRD

GATA

S

Lamellhusens volym härstammar från den   
klassiska ladan med långa byggnadskroppar och   
tydliga sadeltak. Våningshöjden varierar från 2 till 3 
våningar.

Sadeltaken utformas med ett takfall om ca 32-42 grad-
er. Takkupor och skorstenar är gestaltande grepp och 
bör utgöra tydliga volymer på tak. Skorstenarna sam-
lar husets tekniska installationer för att undvika många 
mindre och synliga huvar. I de fall lamellhusen går runt 
hörn i kvarter ska även taken följa. Tydliga gavelmotiv 
avslutar byggnadsvolymer. 

Balkonger utförs påhängda på fasaden. Balkonger kan 
även placeras runt hushörn. För fasader som vetter mot 
norr på Tomtbergavägens södra sida kan balkonger 
ersättas med burspråk eller grunda/franska balkonger. 

Om lamellhus har loftgångar ska dessa placeras på 
gårdssidan. Loftgångar bör utgöra del av grundvoly-
men och ej utföras utanpåliggande. Loftgångsräcken 
bör ligga i liv med övrig fasad. 

Bostadsentréer som möter gata utan förgårdsmark ska 
utföras indragna.

BEBYGGELSENS UTFORMNING - LAMELLHUSEN

BURSPRÅK MOT GATA I NORR, 
BALKONGER MOT SÖDER

GÅRD

GATAN

S

LOFTGÅNG INOM VOLYM MOT 
GÅRDSSIDA

I HÖRNLÄGEN MÖTS LAMELLHUSENS 
TAK I VINKEL OCH BALKONGER KAN 
LÖPA ÖVER HÖRN

LANDSHÖVDINGEHUS, MAJORNA 
GÖTEBORG

VOLYM

ARKITEMA, STOCKHOLMLANDSHÖVDINGEHUS, MAJORNA 
GÖTEBORG

BORNSTEIN LYCKEFORS, QVILLESTADEN



62

FASAD

SOCKEL

TAK

TEGEL
SAND

KULÖR & MATERIAL FASAD

Lamellhusen föreslås utföras med plåttak, fasad i trä 
samt sockel i tegel eller natursten. För varje material 
finns en framtagen kulörpalett med ett antal färger 
som är inspirerade av historiska miljöer och byggnad-
straditioner. Genom att variera mellan olika färgkom-
binationer kan ett varierat men samtidigt sammanhål-
let uttryck skapas. 

TAKUTFORMNING
Tak föreslås utföras med plåttäckning. Plåt bör vara i 
kulör enligt kulörpalett.Takfot bör utformas minimal 
för att inte påverka husets rena volymverkan. Takkupor 
föreslås placeras indragna från takfot och takfot bör 
utföras kontinuerlig. Kupor och skorstenar föreslås ut-
föras av plåt i kulör lika tak. Eventuella huvar, uppstign-
ingsluckor och taksäkerhet utformas i samma kulör 
som övrigt tak. 

Fasad föreslås utföras i trä, exempelvis lockpanel. Trä-
fasad målas i kulör enligt kulörpalett. Fönsteromfat-
tningar och balkongräcken samt övriga plåtdetaljer 
utförs i kulör enligt kulörpalett. För lamellhus med en-
tréer längs Tomtbergvavägen föreslås dessa förstärkas 
visuellt, genom vertikal indelning i fasad och byte av 
fasadkulör. Detta föreslås genomföras i de mer lång-
sträckta kvarteren.

SOCKLAR 
Socklar föreslås utföras i tegel eller natusten.  
Sockeln kan utföras hög och dras upp så att den om-
fattar byggnadens hela första våning. Alternativt kan 
sockel utföras låg. Hög sockel är lämpligt för byggnad-
er i centrum av Torgkvarteren.  

Takkupor utförs i liv med 
fasadlinje.

Entréer kan förstärkas visuellt 
genom vertikal indelning i fasad och 
byte av fasadkulör.

FALURÖD (LJUS) 
NCS S 4050-Y70R 
NCS S 4550-Y70R

FALURÖD (MÖRK)
NCS S 4550-Y80R
NCS S 5040-Y80R

BRUNRÖD
RAL 8004

MÖRKRÖD 
RAL 3009

LJUSGRÅ
RAL 7044

MOSSGRÖN
RAL 6003

ÄRGGRÖN
NCS 3117-G09Y
NCS S3020-G

ALUZINK

GRÅGRÖN
NCS S 4010-G90Y

OLIV
NCS S 6030-G90Y
NCS S 6020-Y10R

LJUST GRÅ/VARMVIT 
NCS S 1505 Y / 2005 Y

TURKOSGRÅ
NCS S 4010-G10Y
NCS S 5010-G70Y
NCS S 4005_G80Y

TEGEL
GRÅ

TEGEL
BRUN/RÖD

NATURSTEN
GRANIT

NATURSTEN 
SKIFFER
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TAKPLÅT
MOSSGRÖN

TAKPLÅT
ÄRGGRÖN

TAKPLÅT
BRUNRÖD

SOCKEL
GRÅTT TEGEL/

NATURSTEN

EXEMPEL 
KOMBINATIONER

SOCKEL
SANDFÄRGAT TEGEL/

NATURSTEN

SOCKEL
RÖTT TEGEL/
NATURSTEN

SOCKEL
NATURSTEN/

GRANIT

TAKPLÅT
LJUSGRÅ

TAK

FASAD

SOCKEL

TRÄFASAD
GRÖN

TRÄFASAD
NATUR

TRÄFASAD
TURKOSGRÅ

TRÄFASAD
FALURÖD

KULÖR OCH MATERIAL-PALETT ÄR FRAMTAGEN FÖR ATT VARA  VÄGLEDANDE. KOMBINATIONER SOM PRESENTERAS ÄR ENDAST 
FÖRSLAG. 
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ARKITEMA ARCHITECTS, TINGSTORGET 
(ALBY)

TENGBOM ARKITEKTER, NORRA 
DJURGÅRDSSTADEN

STANTON WILLIAMS, LONDON

BORNSTEIN LYCKEFORS, QVILLESTADENDINELL JOHANSSON, BJÖRKHAGEN DUGGAN MORRIS, LONDON

Balkonger bör upplevas lätta med räcken som är trans-
parenta, exempelvis pinnräcke av stål. Balkongkant fö-
reslås täckas av med plåtprofil i samma kulör som bal-
kongräcke. Balkongsättningen bör vara regelbunden 
och bidra med ett uttryck av vertikalitet i fasaden. 

Burspråk föreslås utföras som ett lekfullt inslag i fasad. 
Placering kan vara oregelbunden. Burspråk utformas 
som lätta volymer. 

Loftgångar föreslås ligga på gårdssidan och bör vara 
en del av byggnadens grundvolym. Fasad innanför loft-
gångsräcke kan utföras i kulör som bryter av från övrig 
fasad.  

Exteriöra trappor som kopplar mellan loftgång och 
gård kan utföras utanför byggnadens grundvolym. 
Dessa trappor bör utföras raka och lätta, exempelvis i 
metall.

Uteplatser vetter mot gårdssida och bör avgränsas av 
grönska alternativt skärmar eller räcke.

Entréer till lamellhusen bör utformas med indrag från 
husens grundvolym och kläs med sockelsten om sock-
eln är uppdragen, i annat fall trä liknande övrig fasad.  
Entrévåningar är högre och entrépartier utförs med 
överljus samt om möjligt sidoljus. 

I de fall bottenvåning rymmer lokaler med större föns-
terpartier bör dessa utformas så att de harmonierar 
med övrig fönstersättning och fasadrytm.  

Bostadsentréer utförs med en omsorg om detaljer så-
som placering av husnummer, porttelefon, belysning 
och dylikt. 

BALKONGER, LOFTÅNGAR, BURSPRÅK 
OCH UTEPLATSER

BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
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Stadsradhusen ligger indragna i förhållande till intillig-
gande byggnader och gata. Detta skapar förgårdsmark 
och en privat entrésituation. Bostäderna är upphöjda 
från gatan och gatuentréerna nås genom en kortare 
trappa. Husens gatufasad liksom gårdsfasad kan kläs 
av horisontella, längsgående balkonger, beroende på 
väderstreck. Stadsradhusens tak föreslås utformas en-
ligt samma princip som lamellhusen, med ett takfall 
om ca 32-42 grader. Takkupor och skorstenar är gestal-
tande grepp och utgör tydliga volymer på tak. Infällda 
takterrasser föreslås mot söder.

GATA                                                                               GÅRD

GÅRD

GATA

ELEVATION MOT GATA (NORR)

PLANVY, PLACERING TRAPPOR

STADSRADHUSEN

VOLYM & PLACERING

KULÖR & MATERIAL
Stadsradhusen föreslås följa samma kulör- och materi-
alpalett som lamellhusen med plåttak, fasad i trä samt 
sockel i tegel eller natursten.  

Stadsradhusens uttryck präglas av en vertikal randning, 
där varje hus får sin egen färgsammansättning utifrån 
en given material- och kulörpalett. För varje material 
finns en framtagen kulörpalett med ett antal färger 
som är inspirerade av historiska miljöer och byggnad-
straditioner (se beskrivning lamellhusen). Genom att 
variera mellan dessa olika färgkombinationer kan ett 
varierat men samtidigt sammanhållet uttryck skapas. 

Trappor mot gata utgör en integrerad del av husfasa-
den och markytor föreslås kläs i samma material som 
närliggande lamellhus, förslagsvis tegel eller natursten. 

Fönsteromfattningar och balkongräcken samt övriga 
plåtdetaljer föreslås utföras i en ljusgrå kulör som   
harmonierar med övrig fasad.  

SEKTION GENOM STADSRADHUS

KULÖR- OCH MATERIALPALETT SAMT MÖJLIGA 
KOMBINATIONER, SE LAMELLHUSEN (S. 62-63) 

FASAD SOCKELTAK
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NZI ARCHITECTS, (FR) LE BARN HOTELL, RAMBOUILLET (FR).

Längsgående balkonger på både fram och baksida 
bör upplevas lätta och ha räcken som ger hög trans-
parens, exempelvis pinnräcke eller räcke i plattstål.  
Räcken utförs i samma kulör som övriga plåtdetaljer. 
Balkongkant täcks av med profilerad plåt i samma ku-
lör som balkongräcke. Balkongerna ska vara högst 1,5 
meter djupa.  

Takterraser bör ligga infällda och utgöra del av husets 
grundvolym. Räcken utförs i samma kulör som takkrön 
och övriga plåtdetaljer. 

Stadsradhusen har uteplatser som vetter mot gårdssi-
da och dessa avgränsas av grönska alternativt skärmar 
eller räcke.

Stadsradhusens entrévåning mot gata präglas av pri-
vata entréer med egen förgårdstrappa. Entréer ligger 
i fasadliv och kan skyddas av ovanliggande balkonger.

Privata entrédörrar utförs täta i en kulör lika fasad al-
ternativt i kulör lika tak- och plåtdetaljer. Entréer förses 
om möjligt med överljus eller sidoljus. 

Bostadsentréer utförs med en omsorg om detaljer 
såsom placering av husnummer, porttelefon, belysning 
och dylikt. 

BALKONGER, TERRASSER OCH UTEPLATSER BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER

MIKHAIL RICHES, LONDONAHMM, LONDON ADM ARCHITECTS, MOSKVA

LANGE ENG, DORTE MANDRUP
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FASADELEVATIONER: PARKHUSEN, VY FRÅN NORR.

Parkhusen består av fyra lamellhus som ligger placera-
de där torgkvarteren möter befintlig gårdsbebyggelse 
och kulturmark i norr. Husen närmar sig den befintliga 
bebyggelsen i sin volymhantering, och karaktäriseras 
av sadeltak med ordentliga tak- och gavelsprång. 

Parkhusens gavlar är synliga från parkmiljön och orang-
eriet i norr, och stor omsorg läggs på utformningen av 
dessa. Gavelfasaderna ligger indragna, ca 1,5 meter, 
och rymmer längsgående balkonger. Parkhusen bör 
vara lätta i sitt utförande och upplevas som högresta 

träpaviljonger som möter upp den befintliga bebyggel-
sen.

Parkhusen utförs som två olika hustyper, 2 och 3 vå-
ningar höga. Den lägre hustypen förses med exteriöra 
trappor och loftgångar. Loftgångar bör placeras helt 
under taksprånget.

TRÄPANEL NATUR

PARKHUSEN

KULÖR & MATERIAL

Parkhusens fasader föreslås utföras i naturträ. Husen 
har rejäla taksprång som väderskyddar fasaderna som 
på så sätt kommer att åldras enhetligt. Parkhusen ut-
förs som traditionella träbyggnader med modern de-
taljering. 

Tak bör utföras i plåt, exempelvis aluzink, med ett tak-
fall om ca 35 grader. 

Omfattningar runt fönster bör utföras i trä lika fasad. 
Balkongräcken samt övriga plåtdetaljer bör utföras i 
kulör lika tak. 

Husens socklar föreslås utföras i betong, och träkon-
struktion som möter mark bör placeras på avpassade 
betongfundament.  

VOLYM

DETALJERING I TRÄ KUPORPLÅT
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MARTE MARTE ACHITECTS, WEILER (ÖSTERRIKE) BDE ARCHITEKTEN, OSSINGEN (SCHWEIZ)

BDE ARCHITEKTEN, OSSINGEN (SCHWEIZ)INNAUER MATT ARCHITEKTEN, HÖLLER 
HOUSE

INNAUER MATT ARCHITEKTEN, HÖLLER HOUSE

TECTONE ARCHITECTS, PARIS

BALKONGER OCH UTEPLATSER

Parkhusens entrévåning präglas av privata entréer 
och uteplatser. Entréer ligger i fasadliv och skyddas av 
ovanliggande balkonger. Trappor till loftgångar place-
ras under tak- eller gavelsprång och bör utföras i trä. 

Privata entrédörrar bör utföras täta i en kulör lika fasad 
alternativt i kulör lika tak- och plåtdetaljer. Entréer förs-
es om möjligt med överljus eller sidoljus. 

Bostadsentréer utförs med en omsorg om detaljer 
såsom placering av husnummer, porttelefon, belysning 
och dylikt.

Balkonger samt loftgångar föreslås utföras i trä.   
Balkonger och entrébalkonger bör placeras helt under 
tak- och gavelsprång. 

Räcken bör utföras lätta med hög grad av transparens,  
exempelvis metallnät. 

BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
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Torgkvarteren består av nio flerbostadskvarter som 
bildar ett stadsmässigt aktivt gaturum längs med 
Tomtbergavägen. Kvartersstrukturen bryts upp och 
gårdarna på Tomtbergavägens norra sida öppnar upp 
sig mot gårdskärnans historiska natur- och kulturland-
skap.

MÖTE MED OMGIVNINGEN

VY 1 -  VY FRÅN BEFINTLIG BEBYGGELSE MOT NY BEBYGGELSE  TOMTBERGAVÄGEN
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KVARTER B

Kvarter A möter befintlig villabebyggelse vid Bronsgju-
tarvägen i väst och Tomtbergavägen i söder. Kvarteret 
utformas så att det möter både den lägre villaskalan 
som består av hus som är 1-1,5 våningar och samtidigt 
skapar rygg och ett stadsmässigt möte med Tomtber-
gavägen. 

Kvarter A består av flerbostadshus i 3 våningar. Bygg-
naderna i kvarteret möter mark utan förhöjd sockel-
våning. 

Kvarter B består av flerbostadshus i tre våningar som 
vänder sig in mot gårdskärnan och de befintliga bygg-
naderna vagnslider och tegelboden. 

Bostadsgården utformas grön med privata och ge-
mensamma uteplatser. Gården avgränsas med friväx-
ande buskage i öst för att skapa en privat karaktär. 

KVARTER A

LOKALGATAG/C-BANABEF TOMTMARK BOSTADSGÅRD KV A

BEFINTLIG VILLA RADHUS

LAMELLHUS TEGELBOD VAGNSLIDER ODLINGSPARK

BOSTADSGÅRD KV BLOKALGATA

LAMELLHUS LAMELLHUS

SEKTION K-K

SEKTION P-P

På insidan av det nya kvarteret finns en grön gård med 
såväl gemensamma gårdsytor som privata uteplatser. 
Gården utformas för att med naturlig grönska i form 
av träd skapa en visuell avgräsning och distans mellan 
nya bostäder och befintliga fastigheter. I utformning av 
gård och fasader ska förhållande till befintliga villor be-
aktas. Nya byggnaders gavlar föreslås utformas med få 
fönster mot villor och gården ska skapa en tydlig grön 
avgränsning mot gång- och cykelbana.
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Mellan kvarter B och C placeras entréplatsen som blir 
Tomtbergavägens urbana centrum och en grön entré 
till gårdskärnan. 

Mellan kvarter C och D finns en befintlig allé med häst-
kastanjträd som bevaras. Kvartersgatans placering 
längs med allén är placerad så att den befintliga bygg-
naden Magasinet hamnar centrerad i gatans blickfång.

Kvarter C består av flerbostadshus i 2 till 3 våningar. 
Kvarteret utformas så att den norra längan går ner i 
skala där den ansluter till befintlig bebyggelse. 

Den södra längan går upp i skala och skapar rygg och 
ett stadsmässigt möte mot Tomtberagavägen.

På insidan av det nya kvarteret finns en grön gård med 
såväl gemensamma gårdsytor som privata uteplatser. 
På den norra sidan av kvarteret tillskapas förgårdsmark 
som ligger i direkt anslutning till odlingsparken, samt i 
väst mot det gröna stråket, som leder från torget upp 
mot gårdskärnan. I väst möter kvarterets gavlar det 
nya torget, och stor omsorg läggs på utformningen av 
dessa.

SEKTION E-E2

SEKTION G-G

KVARTER B

KVARTER H

STADSRADHUS

TOMTBERGAVÄGEN

LAMELLHUS

TOMTBERGAVÄGEN LAMELLHUS BEF HÄSTKASTANJALLÉ MAGASINET

LAMELLHUS BEFINTLIG

HÄSTKASTANJALLÉ

LAMELLHUSLAMELLHUS

ENTRÉPLATS BOSTADSGÅRD 
KVARTER C

GÅNG- 
BANA

KVARTERSGATA

BOSTADSGÅRD 
KVARTER C

SEKTION A-A1

KVARTER C
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TOMTBERGAVÄGEN

STADSRADHUS PARKHUS

LAMELLHUSLOKALGATA

LOKALGATA

BEFINTLIGA FRUKTTRÄD

VÄXTHUS

GÅNG- 
BANA

BOSTADSGÅR KVARTER D

GARAGE

SEKTION F-F

SEKTION O-O

SEKTION L-L 

Kvarter D möter befintlig gårdsbebyggelse och kultur-
mark i norr samt Tomtbergavägen i söder.

Kvarteret består av flerbostadshus i 2 till 3 våningar. 
Längs Tomtbergavägen i söder ligger lamellhus på 3 
våningar placerade. Norr om lamellhusen placeras 
parkhusen, med gavlar synliga från parkmiljön och 
orangeriet i norr. Parkhusen utförs som två olika husty-
per, 2 och 3 våningar höga. 

På insidan av det nya kvarteret finns gröna gårdar med 
såväl gemensamma gårdsytor som privata uteplatser. 
Parkhusen har privata uteplatser och entréer placerade 
längs husen långsidor. Lamellhusen förses med privata 
uteplatser på gårdssidan, mot norr. 

I den östra delen av kvarter D finns en befintlig frukt-
lund där så många av träden som möjligt bevaras. Norr 
om kvarter D, mellan parkhusen och växthuset, finns en 
befintlig stenmur med stora träd som bevaras.

GARAGE

KVARTER D

GARAGE
PARKMARK

BEF ALLÉ LAMELLHUSLAMELLHUS

KVARTERSGATAGÅNG- 
BANA
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Kvarter E möter befintlig kedjehusbebyggelse vid 
Kryddgården i öst och Tomtbergavägen i söder. Kvar-
teret utformas för att kunna möta både den lägre ked-
jehusskalan som består av hus som är 2 våningar och 
samtidigt skapa rygg och stadsmässigt möta och rama 
in Tomtabergavägen. 

Kvarter E består av stadsradhus samt flerbostadshus 
från 2 till 3 våningar. 3 våningar möter mot Tomtber-
gavägen i söder och byggnaden kliver sen ner i sydöst, 
i mötet med befintlig bebyggelse. Byggnaderna i kvar-
teret möter mark utan förhöjd sockelvåning. 

På insidan av det nya kvarteret finns en grön gemen-
sam gård. Gården avgränsas i öst av befintlig gång- 
och cykelväg som kantas av befintlig tät trädallé som 
möter kedjehusens trädgårdar vilka är väl avgränsade 
med häckar. I utformning av gård och fasader ska för-
hållande till befintliga kedjehus beaktas. Nya byggna-
der bör utformas med fönstersättning som tar hänsyn 
till befintliga hus. 

STADSRADHUS BEFINTLIG ALLÉ

BEF TOMTTOMTBERGAVÄGENKV F KV E

BEF KEDJEHUSLAMELLHUS

SEKTION M-M 

KVARTER E

VY 2 - VY FRÅN BEFINTLIG BEBYGGELSE MOT NY BEBYGGELSE  MOT TOMTBERGAVÄGEN  
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BEF KEDJEHUS BEF GARAGE KVARTER G STADSRADHUS TOMBERGAVÄGEN

SEKTION N-N

Kvarter F och G möter Tomtbergavägen mot norr och 
den befintliga radhushusbebyggelsens parkeringsan-
läggning i söder. Kvarter F och G utformas för att kun-
na möta både den lägre kedjehusskalan, som består av 
hus som är 2 våningar, samtidigt som den stadsmässigt 
möter och ramar in Tomtbergavägen. 

Kvarter F och G skapar en front mot Tomtbergavägen 
som varierar i skala och består av både stadsradhus och  
flerbostadshus, om 2 till 3 våningar. Byggnaderna pla-
ceras i längder om två eller tre hus, med släpp emellan.

På den södra sidan av de nya kvarteren finns gröna ge-
mensamma gårdar samt privata uteplatser tillhörande 
stadsradhusen. Gårdarna avgränsas  av befintlig parke-
ring som ligger som en buffert mellan ny och befintlig 
bebyggelse. En befintlig häck avgränsar bostadsgår-
darna mot parkeringsplatsen. På ställen där det saknas 
häck kompletteras det med ny.  

KVARTER F &G

VY 3 - VY FRÅN BEFINTLIG BEBYGGELSE MOT NY BEBYGGELSE  LÄNGS TOMTBERGAVÄGEN (NORR)
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INSPIRATIONSBILDER

GÅRDARNAS KARAKTÄR

BELYSNINGGRUSGÅNG ÄNGMARKSTENTRÄ NATUR

SKAKRAV

• Minst 40 % av gårdsytan på bjälklag ska bestå 
av grönyta med minst 0,6 jorddjup, minst 10 % 
ska bestå av grönyta med minst 0,8 jorddjup. 

• Trädplantering i hårdgjorda ytor ska utföras 
med skelettjordar.

• Växtmaterialet ska vara varierat och erbjuda 
upplevelser under hela året. Växtlighet ska även 
bidra med ekosystemtjänster, såsom lång blom-
ning för pollinatörer.

• Hårdgjorda ytor utförs i betongmarksten, 
trädäck, granit eller  stenmjöl. Kantsten utförs i 
granit.

• Cykelparkering, angöring och sophantering ska 
anordnas på kvartersmark och i närhet av entréer.

• Befintliga träd ska sparas i största möjliga mån.

• Förgårdsmark och släpp mellan husen ska ut-
formas med växtlighet.

Gestaltningen av gårdarna knyter an till Hallunda gård 
och dess befintliga material, skala och karaktär. Går-
darna utformas gröna och omhändertagna med gedig-
na material som håller över tid. Gårdarna ramas in med 
häckar, friväxande vegetation eller staket som skapar 
en privat karaktär. 

Gårdarna utformas gröna och med flexibla ytor som 
kan användas för lek och vistelse. Gemensam umgäng-
esyta placeras i kvällssol.

Lägenheter i markplan kan med fördel utföras med 
privata uteplatser mot gården och avgränsas med häck 
eller staket.

Takvattnet fördröjs och renas på kvartersmark. Tak-
vattnet som rinner mot Tomtbergavägen renas i växt-
bäddar på gatan.
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PLANUTSNITT KVARTER A

PLANUTSNITT KVARTER B

PLANUTSNITT KVARTER C

KVARTER A

Bostadsgården öppnar sig mot Kv Bronsgjutaren i väst 
och ges en tydlig avgränsning i form av en vegetations-
ridå mot gångbanan. I släppet mellan bebyggelsen där 
gården möter lokalgata anläggs en grönzon med fler-
skiktad vegetation som bidrar till gatans gröna uttryck. 

Komplementbyggnad som gemensamt uterum/växt-
hus får uppföras. Gemensamma sociala ytor samlas på 
gårdens mitt, gärna i kvällssolsläge.

KVARTER B
Kvarter B består av lamellhus som bildar en gård som 
avgränsas med friväxande buskage mot de befintliga 
byggnaderna Tegelboden och Vagnslidet. 

Bostadsgården öppnar sig mot Lokalgatan i väster och 
bidrar med träd och grönska till gaturummet samtidigt 
som grönskan definerar den privata bostadsgården 
mot gatan. På gården finns befintliga popplar som be-
varas där det är möjligt.  

Komplementbyggnad som gemensamt uterum/växt-
hus får uppföras på gården och gemensamma sociala 
ytor samlas på gårdens mitt. 

KVARTER C
Kvarter C är Torgkvarterens mest centrala kvarter och 
består av två lamellhus som bildar en gård som öppnar 
upp mot entréplatsen i väst. Mötet med entréplatsen 
gestaltas med en tydlig gräns, men med god överblick-
barhet mellan det privata bostadsrummet och det of-
fentliga torgrummet. 

På gården finns befintliga popplar som bevaras där det 
är möjligt.

En grusstig avgränsar kvarteret mot den befintliga 
hästkastanjallén i öst.

Mot odlingsparken skapas en grön förgårdsmark/plan-
teringszon. Inga komplementbyggnader är tillåtna på 
gården. 
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PLANUTSNITT KVARTER E

PLANUTSNITT KVARTER D

Kvarter D är Torgkvarterens största kvarter och består 
av lamellhus och parkhus. Kvarteret upplevs som två 
gårdsrum med en angöringsväg mellan Tomtbergavä-
gen och gårdskärnan.

Huskropparna mot öster bildar en gård kring den be-
fintliga fruktlunden som är en stor kvalitet. Gårdens 
utformning ska anpassas till fruktträden och så många 
som möjligt ska bevaras. 

Kvarteret möjliggör ett  underbyggt garage enl utbred-
ning på situationsplanen med infart via kvartersgatan. 

Kvartersmarken terränganpassad väl till allmän plats-
mark.

De två kvartersgator som ansluter från Tomtbergavä-
gen ligger på kvartersmark och utförs med naturgrå 
betongplattor. När gatorna smalnas av kan belägg-
ningen bytas till grus för att anpassa till gårdskärnans 
befintliga grusvägar. 

Inga komplementbyggnader är tillåtna på gården.

KVARTER D

KVARTER E

Kvarter E består av ett lamellhus och ett stadsradhus 
som tillsammans bildar en gård som avgränsas med 
friväxande buskage mot det befintliga gång- och cykel-
stråket. Den befintliga trädallén skapar en naturlig av-
gränsning mellan kvarter E och det befintliga kvarteret 
Kryddgårdsvägen i öst.

Bostadsgårdens gestaltning och höjdsättning ska an-
passas till den befintliga fruktlunden och nya fruktträd 
planteras på gården. 

Inga komplementbyggnader är tillåtna på gården. 
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PLANUTSNITT KVARTER H

PLANUTSNITT KVARTER G

PLANUTSNITT KVARTER F

KVARTER F

Kvarter F består av lamellhus och stadsradhus. Hela 
kvarteret förses med privata uteplatser mot söder i 
bottenvåningen. 

En befintlig häck avgränsar bostadsgården mot befint-
lig parkeringsplats. På ställen där det saknas häck kom-
pletteras det med ny.  

Eftersom att gården är smal är komplementbyggnader 
inte tillåtna på gården. En mindre gemensam yta pla-
ceras i gårdens södra del där gården är lite större. De 
boende kan också använda de gemensamma ytorna i 
kvarter H. 

KVARTER G

Kvarter G består av två lamellhus och ett stadsradhus 
med en gemensam gård och privata uteplatser i söder-
läge.

En befintlig häck avgränsar bostadsgården mot parke-
ringsplatsen. På ställen där det saknas häck komplette-
ras det med ny.  

Eftersom gården är smal är komplementbyggnader 
inte tillåtna på gården. I stället kan boende i kvarteret 
använda de gemensamma ytorna i kvarter H. 

KVARTER H
Kvarter H består av lamellhus och stadsradhus med en 
större gemensam gård i söderläge.   

Komplementbyggnad som gemensamt uterum/växt-
hus får uppföras. Gemensamma sociala ytor samlas 
på gårdens mitt. Gården och de gemensamma sociala 
ytorna ska också användas av de boende i kvarter F och 
G. 



På gårdarna är det viktigt att belysningen anpassas till 
platsens behov. Belysning på fasad och vid entré lyfter 
fram byggnaderna, vilket skapar en inramning av plat-
sen. Armaturerna ska vara med ett avbländat nedåtrik-
tat och varmt ljus (2700K). 

Mötesplatser och småbarnslek kan belysas från lägre 
stolpar med avskärmad ljuskälla, alternativt pollare. De 
gemensamma ytorna ska kännas trygga och inbjudan-
de att vistas på, utan att störa omkringliggande bostä-
der. 
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INSPIRATIONSBILDER

BELYSNING
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GÅRDSKVARTERET

GÅRDSKVARTERET
Väster om Hallunda gård planeras Gårdskvarteren, 
som utgörs av flerbostadshus som varierar mellan 2-3  
våningar med vindsvåning. Byggnaderna placeras par-
vis med släpp mellan paren. Strax intill finns äldre eko-
nomibyggnader i form av stall och vagnslider – vackra 
lador som berättar mycket om gårdens historia. Till-
sammans med de äldre ekonomibyggnaderna skapar 
den nya bebyggelsen ett kvarter med en rymlig ge-
mensam bostadsgård i mitten.

Med avstamp i den närliggande äldre bebyggelsen 
uppförs flerbostadshusen som röda trähus med tydliga 
tak som inspireras i både form och färg av de äldre la-

dubyggnaderna. Gårdskvarteren präglas till stor del av 
platsens historia och även utemiljön tar avstamp i den 
befintliga miljön med slingrande grusvägar, äppelträd 
och gräsmattor.

Gårdskvarteren består av lägenheter i flerbostadshus. 
Många av bostäderna i entréplan får sin egen entré på 
framsidan och en egen uteplats mot den gemensam-
ma trägården. 
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ARKITEMA ARCHITECTS, FÄRJESTADEN WINGÅRDHS, SUNDBYBERG THOMAS MARCKS, VRÅNGÖ 

NYA BOSTADSTYPOLOGIER I GÅRDSKVARTEREN

VOLYM
Gårdshusen hämtar inspiration från befintlig gårdsbe-
byggelse och byggnadsvolymerna bör ha en igenkänn-
bar ladulik karaktär med sadeltak. 

PLACERING
Gårdshusen föreslås placeras för att bilda storgård till-
sammans med befintliga stallbyggnader. Husen place-
ras med både gavelfasad och längsgående fasad mot 
gatan. 

KULÖR & MATERIAL
Gårdshusen föreslås utformas med rödmålad träfasad 
och rött tegeltak liknande befintliga ladubyggnader. 

GESTALTNINGSPRINCIPER  FÖR NY BEBYGGELSE
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FALURÖD 
NCS S 5040-Y80R / 4550-Y70R 

TAKTEGEL TRÄPANEL RÄCKEN

PLANVY, 
BALKONGER MED INDRAG FRÅN HÖRN.

2-3 VÅNINGAR,
BALKONGER, KUPOR OCH SKORSTENAR

BEBYGGELSENS UTFORMNING

VOLYM

Gårdhusen är 2-3 våningar höga och har sadeltak som  
bör utformas med ett takfall om ca 35-45 grader. Tak-
kupor och skorstenar bör vara gestaltande grepp och 
utgöra tydliga volymer på tak. I skorstenar bör tekniska 
installationer samlas för att undvika många mindre och 
synliga huvar. 

De lägre husen om två våningar kan förses med ut-
anpåliggande loftgång. Loftgång kan placeras mot 

gårds- eller gatufasad. Loftång kan också placeras på 
gavel.

Entréer till flerbostadshus ligger direkt mot gata och 
skyddas av ovanliggande balkonger. Privata entréer till 
stadsradhus bör placeras med indrag från gata och kan 
även dessa skyddas av ovanliggande balkonger. 

Gårdshusen bör utformas med rödmålad träpanel, 
exempelvis lockpanel. Fasaden målas förslagsvis klas-
siskt faluröd. Träfasaden löper över samtliga våningar 
och fasaden avslutas med en plåtavtäckning eller lägre 
betongsockel. Tak bör utföras med taktegel. Takkupor 
och skorstenar bör kläs i plåt, kulör lika taktegel. 

Fönsteromfattningar och balkongräcken samt övriga 
plåtdetaljer bör utföras i en kulör lika taktegel, för att 
ligga ton i ton med den faluröda träfasaden. 

KULÖR & MATERIAL

ELEVATION FASAD MOT GATA
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ATELIER DU PONT, BONDY NZI ARCHITECTS, FRANKRIKE MARGE, VILLA EKROS

Balkonger bör utföras påhängda längs husens långsi-
dor, med ett tydligt indrag från hörn. Balkongerna  bör 
utformas så att de upplevs som långa och horisontella 
band, lätta i sitt utförande. Räcken bör utformas med 
viss transparens, exempelvis pinnräcke eller räcke i 

plattstål. Räcken bör utföras i samma kulör som tak och 
övriga plåtdetaljer. 

Balkongerna bör vara möblerbara och högst 1,5 meter 
djupa. 

Huvudentréer som skyddas av ovanliggande balkong 
kan ligga i fasadliv, i annat fall bör entréer placeras med 
indrag från fasad. Täta dörrar i fasad bör utföras i kulör 
lika fasad alternativt i kulör lika tak- och plåtdetaljer.

Entrépartier utförs om möjligt med  överljus eller   
sidoljus. Entrépartier bör utföras i kulör lika hus i övrigt, 
alternativt i naturträ.

Individuella bostadsentréer från gata utformas med 
omsorg. Ovanliggande balkong kan med fördel utgöra 
skärmtak. 

Bostadsentréer bör utföras med omsorg om detaljer 
såsom placering av husnummer, porttelefon, belysning 
och dylikt. 

BALKONGER OCH UTEPLATSER

ARKITEMA ARCHITECTS, FÄRJESTADEN BORNSTEIN LYCKEFORS ARKITEKTERWIRZ ARCHITEKTEN, 

BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
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SEKTION  C-C’ SAMT PLANUTSTNITT

MÖTE MED OMGIVNINGEN

Gårdshusen öppnar upp sig mot herrgården och ska-
par en stor gård tillsammans med befintliga stallbygg-
nader. Från lokalgatan lutar marken uppåt mot herr-
gården och husen trappas och anpassas till befintligt 
landskap. 

Tillsammans med befintliga stallbyggnader omfamnar 
kvarteret ett fornminne som består av flera hällrist-
ningar. Som avgränsning mellan bostadsgården och 
fornminnen föreslås en gångstig och skyltning.  

Byggnaderna placeras indragna från lokalgatan för att 
skapa en grön förgårdsmark.

SKAKRAV

• Minst 40 % av gårdsytan ska bestå av grönyta. 

• Trädplantering i hårdgjorda ytor ska utföras 
med skelettjordar.

• Växtmaterialet ska vara varierat och erbjuda 
upplevelser under hela året. Växtlighet ska även 
bidra med ekosystemtjänster, såsom lång blom-
ning för pollinatörer

• Hårdgjorda ytor utförs i betongmarksten, 
trädäck eller  stenmjöl. Kantstenar utförs i granit.

• Cykelparkering, angöring och sophantering ska 
anordnas på kvartersmark och i närhet av entréer.

• Förgårdsmark och släpp mellan husen ska ut-
formas med växtlighet.

LOKALGATATOMTMARK

RADHUS GÅRDSKVARTERET

BOSTADSGÅRD STIG

FORNMINNE/ 
HÄLLRISTNING BEF BYGGNAD
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INSPIRATIONSBILDER

BELYSNING

Bostadsgården integreras i befintligt parkmiljö genom 
materialval, skala och karaktär.  Gården utformas grön 
och omhändertagen med robusta och gedigna mate-
rial som håller över tid. Gården ges en privat karaktär 
genom inramning av häckar, friväxande vegetation el-
ler staket.

Gården utformas med småbarnslek, sittplatser och 
mötesplatser för alla åldrar. 

Privata uteplatser för G6 utförs som balkonger med 
trappor ner till gemensam gård. Lägenheter i markplan 
kan med fördel avgränsas med häck eller staket.

Takvattnet fördröjs och renas i förgårdsmarkens och 
gårdens planteringar och regnbäddar. 

GÅRDENS KARAKTÄR

GRUSGÅNG ÄNGMARKSTENTRÄ NATUR

BELYSNING

Låg belysning i form av pollare fungerar orienterande 
och lyfter fram platsen. En välavbländad armatur lyfter 
fram grönskan och känns inbjudande. 
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TRÄDGÅRDSPARKEN

TRÄDGÅRDSKVARTEREN
På ängen väster om Hallunda Gård planeras området 
Trädgårdskvarteren med urbana radhus. Radhusen 
placeras utefter lokalgatan som leder upp till den nya 
förskolan. På baksidan, med bästa solläge, finns stora 
gröna gräsytor för odling, lek och social interaktion 
med grannarna. Trädgårdskvarteren gränsar mot det 
befintliga kvarteret Bronsgjutaren med friliggande en-
plansvillor med platta eller lågt lutande tak i väster. De 
nya husen förhåller sig till den befintliga bebyggelsen  i  
volym och skala. Radhusen är i två till tre våningar och 
deras platta tak kan utformas som terrasser.

Radhusen skapar ett enhetligt uttryck men gestaltas för 
att skapa en varierad och intressant miljö. Varje radhus 
bör utformas så att det har en privat plats både framför 
entrén och på husets baksida. Bebyggelsen planeras så 
att en gemensam gård skapas mellan radhusen, vilket 
ger möjlighet till stora, grönskande kvarter.

Trädgårdskvarteren består av 52 radhus. De radhus 
som vetter mot lokalgatan möter stadsmässigt gatan 
med begränsad förgårdsmark. Dessa radhus har till-
gång till en gemensam parkering i mitten av området. 
Resterande radhus kommer att ha tillgång till parkering 
på den egna förgårdsmarken.
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SCHNEIDER&SCHNEIDER, AARE 
(SCHWEIZ)

JOLIARK, ÄNGSNÄS CF MÖLLER, NORRA DJURGÅRDSSTADEN

RADHUS MED SIN PRIVATA TRÄDGÅRD I TRÄDGÅRDSPARKEN

VOLYM
Trädgårdskvarteren rymmer två olika radhustyper som 
är 2 respektive 3 våningar höga. Delområdet präglas av 
denna variation i höjd, och radhusen kliver upp och ner 
om vartannat. 

PLACERING
Trädgårdshusens två olika radhustyper placeras om 
vartannat. Längs lokalgatan placeras husen närmare 
gatan och skapar på så sätt ett mer stadsmässigt ga-
turum där fasaderna möter upp Gårdskvarterets 3-vå-
ningsbebyggelse. Vid sidogator blir indraget från gatan 
större och rymmer då även parkering.               

KULÖR OCH MATERIALITET
Fasaderna bör utföras i trä och kan utformas så att de 
olika våningsplanen skiljer sig åt, exempelvis genom 
variation i rytm och detaljering av träpanel.

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR NY BEBYGGELSE



88

TRÄ NATUR GRÅMÅLAT TRÄ GRÖNA TAK DETALJERKULÖR

EXEMPEL PÅ MÖJLIG PLANVY

Gårdssida

II
III

PRINCIPELEVATION RADHUS 2-3 VÅNINGAR

EXEMPEL PÅ MÖJLIG FASAD MOT GATA

BEBYGGELSENS UTFORMNING

VOLYM

Trädgårdskvarteren rymmer två olika radhustyper som 
är 2 respektive 3 våningar höga. 

Dessa husvolymer varierar även i plan, med lägre vo-
lymer som kliver fram mot gata respektive gårdssida. 
De utskjutande volymerna möjliggör mer privata en-

trérum samt uteplatser. Även husens övre våningar va-
rierar i plan, vilket möjliggör terraser av privat karaktär. 

Radhuslängor avslutas med gemensamma miljörum 
som bör utformas som ett naturligt tillägg i längans ut-
formning.

KULÖR OCH MATERIAL

Fasaden bör utföras i naturträ eller ljust gråmålat trä. 
Våningshöjder kan definieras genom olika detaljering 
av träfasaden, där panelen genom avstånd mellan lis-
ter eller dimensionering av trä varieras mellan vånings-
planen. 

Plåtavtäckningar och detaljer såsom fönsteromfatt-
ningar föreslås utföras i svart om fasaden utgörs av  
naturträ. Utförs fasaden grålaserad bör ett mer mono-

kromt uttryck med exempelvis grå plåtdetaljer efter-
strävas. Träfasaden bör löpa hela vägen och avslutas 
med en låg sockel som utförs med plåtavtäckning, eller 
betong. 

Radhusen bör utformas med platta eller lågt lutande 
tak och minimalt taksprång. Lägre utskjutande voly-
mer mot gata kan förses med gröna tak. Miljörum bör 
utföras i materialitet och kulör lika övrig fasad.

II

II

I

I
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WHITE, ÄPPELTRÄDGÅRDENJOLIARK, ÄNGSNÄS

JOLIARK, ÄNGSNÄS WHITE, ÄPPELTRÄDGÅRDEN NEIL DUSHEIKO ARCHITECTS

JAGNEFÄLT MILTON, VÅRDSÄTRA

Genom föreslagna förskjutningar i plan kan takter-
rasser av privat karaktär möjliggöras. Terrasser bör ha 
räcken i material som tillåter viss transparens exempel-
vis pinnräcke med plattstål eller glas med överliggare. 

Även uteplatser föreslås ligga skyddade genom lägre 
utskjutande volymer. Varje radhus disponerar en privat 
yta som öppnar sig mot den gemensamma parken. De 
privata ytorna avgränsas genom radhusens respektive 
fasadliv. 

Föreslagna utskjutande volymer bryter upp fasaden 
mot gatan och möjliggör bostadsentréer av mer privat 
karaktär. Fasadmaterial i entréer bör utföras lika övrig 
fasad. Täta dörrar bör utföras i en kulör lika fasad alter-
nativt i kulör lika tak- och plåtdetaljer.

Bostadsentréer bör utföras med omsorg om detaljer 
såsom skärmtak, husnummer, belysning och dylikt. 

BALKONGER OCH UTEPLATSER BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
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SEKTION H-H1 OCH PLANUTSNITT

Trädgårdshusen placeras längs med lokalgatan och 
omfamnar två gemensamma gårdar som öppnar sig 
upp mot Bronsgjutarvägens villor. 

Befintliga gångstråk från Bronsgjutaren tas upp i struk-
turen och blir till Trädgårdskvarterets kvartersgator 
som kopplar vidare till Gårdskärnan. 

Radhusen längs de mindre lokalgatorna har parkering 
på egen förgårdsmark, medan radhusen längs med lo-
kalgatan har en samlat parkering mellan kvarteren. 

Förutom egen förgårdsmark har varje radhus en privat 
trädgård mot den gemensamma gården.

MÖTE MED OMGIVNINGEN

SKAKRAV

• Trädplantering i hårdgjorda ytor ska utföras 
med skelettjordar.

• Växtmaterialet ska vara varierat och erbjuda 
upplevelser under hela året. Växtlighet ska även 
bidra med ekosystemtjänster, såsom lång blom-
ning för pollinatörer.

• Hårdgjorda ytor utförs i betongmarksten, 
trädäck eller stenmjöl. Kantstenar utförs i granit.

• Förgårdsmark och släpp mellan husen ska ut-
formas med växtlighet.

• Privata uteplatser avgränsas med häck eller 
staket.

KV BRONS-
GJUTAREN

ALLMÄN 
PLATSMARK

BEF GC GEMENSAM GÅRD MÖTER 
PRIVATA UTEPLATSER

GÅNGSTIG

RADHUS 2-3 VÅNBEF VILLA RADHUS 2-3 VÅN

FÖRGÅRDSMARK LOKALGATA

GÅRDSKVARTERET
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INSPIRATIONSBILDER

GRUSGÅNG BELYSNING

GÅRDARNAS KARAKTÄR

MARKSTENTRÄ NATUR GRÅMÅLAT TRÄ

Gårdarna inspireras av småskaliga trädgårdskvarter 
med odlingslotter, lekplats, större sociala mötesplat-
ser, grillplats, växthus/orangeri och gemensamhetshus. 
Kvarteret har fyra gemensamma soprum placerade ut 
på husens gavel mot lokalgatan och kvartersgatan mot 
förskolan. 

Trädgårdskvarterens förgårdsmark föreslås utföras 
i betongmarksten och parkeringsplatsen i marksten 
med gräsfog. Kantstenar utförs i granit. Mellan bo-
stadsentréer föreslås en spaljé med klätterväxter och 
planteringar/regnbäddar. 

Vattnet fördröjs och renas i förgårdsmarkens och går-
dens planteringar och regnbäddar. Principen är att 
gårdarna ska klara av att fördröja kvartersmarkens 
dagvatten samt ha en viss renande effekt.

 
BELYSNING 

Låga stolparmaturer eller pollare med stämningsska-
pande ljus lyfter fram gårdarnas rumslighet. 

Balkonger och entréer ljussätts med avskärmade arma-
turer på vägg eller i räcken och ger innergårdar svagt 
upplysta fonder.  Konstruktioner i form av pergolor 
eller lekobjekt kan med fördel ljussättas. Integrerade 
lösningar ger både funktionsljus och en dramatiserad 
upplevelse. Träd belyses inte med hänsyn till artskyd-
det.

Stolpar i trä signalerar kvartersmark och skapar kom-
munikativa stråk genom området, både för besökare 
och boende. 
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SKOGSHUSEN

SKOGSHUSEN
I planområdets nordvästra del planeras Skogshusen;  
ett bostadsområde bestående av radhus varsamt ut-
placerade och anpassade efter naturens förutsätt-
ningar. Radhusen placeras utefter lokalgatan i väster 
och den mindre lokalgatan in mot gården. Radhusens 
bakgårdar vetter mot det historiska odlingslandskapet 
norr om herrgårdsbyggnaden. Denna äng kommer 
vara en viktigt plats för rekreation och naturupplevelse. 
För att skapa fortsatt goda livsmiljöer för fladdermöss 
planteras nya bryn som även fungerar som en naturlig 
avgränsning till Skogshusen och skapar intima gårdar 
med naturen alldeles intill.

Radhusen är i två plan och placeras i vinkel från gatan 
och förskjutna i förhållande till varandra. Detta ger ett 
uppbrutet och nätt intryck samtidigt som egna privata 
uteplatser skapas. Bebyggelsen gestaltas med mör-
ka färger och naturliga material för att smälta in i den 
natursköna miljön. Det kommer att finnas 13 skogshus 
och samtliga kommer att ha en privat parkering under 
en pergola på sin tomt.
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NATUREN SOM NÄRMSTA GRANNE I SKOGSHUSEN

CHRIS DYSON ARCHITECTS, LONDON ARKITEMA ARCHITECTS, SLOTSHUSENE MARGE, VILLA DANIELS

VOLYM
Skogshusen har pulpettak som placeras intill varandra 
vilket ger effekten att taken tandar. Detta synliggör 
även hur husen anpassas efter marknivån. Framför hu-
sen föreslås en pergola i trä där man kan parkera sin bil 
eller skapa sig ett grönt uterum. Konstruktionen bör ha 
ett delvis slutet tak och fungerar även som väderskydd 
vid den egna entrén.  

PLACERING
Husen är varsamt placerade med en förskjutning i plan, 
vilket skapar ett organiskt möte med naturmarken. 

Skogshusen ligger snedställda mot gatan och förskjut-
na i förhållande till varandra. Genom förskjutningen 
skapas mer privata entrérum samt uteplatser mot 
skogsängen på baksidan av huset. 

KULÖR & MATERIAL
Skogshusen bör utföras i mörkmålat trä med detaljer i 
olivgrönt och/eller naturträ. De karaktärsskapande  
taken bör utföras i mörk bandtäckt plåt och kan dras 
ner i gavelfasad.

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR NY BEBYGGELSE
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MÖRK TRÄPANEL

SVART

GRÅ

VERDE
PERGOLADETALJERPLÅT

BEBYGGELSENS UTFORMNING

VOLYM

Skogshusen utgörs av radhus i två plan med pulpettak, 
och en taklutning om ca 10-20 grader. 

Husen ligger snedställda mot gatan och förkjutna i plan 
vilket ger möjlighet till tydligt avgränsande entrérum 
samt uteplatser.

Framför vardera hus placeras en pergolaliknande kon-
struktion med delvis tätt tak och en taklutning om ca 5 
grader. 

Radhuslängorna avslutas med gemensamt miljörum 
som ska utformas som en naturligt tillägg i längans vo-
lymverkan.

KULÖR & MATERIAL

Skogshusen föreslås ha svarta eller mörkt målade trä-
fasader som kan kompletteras av detaljering i olivgrönt 
eller naturträ.  Fönster och dörrar kan ramas in av ut-
skjutande träramar som målas i olivgrönt eller naturträ. 
Fönsterpartier och övriga plåtdetaljer utförs i kulör lika 
fasad eller olivgrönt. 

Tak bör utföras i svart bandtäckt plåt och kan med för-
del dras ner i gavelfasad.

Träfasaden löper längs hela fasaden och avslutas med 
en låg sockel som utförs med plåtavtäckning, eller be-
tong. 

Miljörum utförs i materialitet och kulör lika örvig fasad. 

PLANVYELEVATION MOT GATA

RADHUS 2 VÅNINGAR, MED PULPETTAK
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PERGOLA VID ENTRÉ

ARKITEMA, PRÄSTGÅRDEN ARKITEMA, PRÄSTGÅRDEN

ERIK ANDERSSON, VILLA

PRIMUS ARKITEKTER, KOLLEKTIVHUS (DK)

JOLIARK, ÄNGSNÄS

Balkonger eller franska balkonger förses med räcken 
som utförs i material som tillåter viss transparens, ex-
empelvis pinnräcke eller plattstål, eller glas med över-
liggare. Räcken i stål utförs i olivgrönt eller svart. 

På husens framsida finns en privat uteplats som av-
gränsas av pergolan i trä. Konstruktionen bör ha ett tätt 
tak närmast fasad och fungerar således även som vä-
derskydd vid den egna entrén. Pergolan målas i mörk 
kulör lika övrig fasad. 

På husets baksida finns en privat uteplats som öppnar 
sig mot naturmarken.

Fasadmaterialet i entréer utförs lika övrig fasad. Täta 
dörrar utförs i en kulör lika fasad alternativt i kulör lika 
tak- och plåtdetaljer.

Bostadsentréer utförs med en omsorg om detaljer så-
som placering av husnummer, belysning och dylikt. 

BALKONGER OCH UTEPLATSER BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
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SEKTION I-I1 SAMT PLANUTSNITT

Skogshusen ligger i kanten av Skogsängen ut mot lo-
kalgatan och ramar in naturmarken bakom. Husen an-
passas till landskapets befintliga lutning och trappar 
upp mot Herrgården. 

På husens baksida skapas en ny brynzon som en grön 
avgränsning mellan husen och naturmarken. Brynet är 
också viktigt för områdets djur- och insektliv och hjäl-
per till med att förbättra naturens ekosystem. 

Mellan husen och brynet utgör ett gångstråk i grus en 
naturlig gräns mellan husen och brynet.

MÖTE MED OMGIVNINGEN
SKAKRAV
• Trädplantering i hårdgjorda ytor ska utföras 
med skelettjordar.

• Växtmaterialet ska vara varierat och erbjuda 
upplevelser under hela året. Växtlighet ska även 
bidra med ekosystemtjänster, såsom lång blom-
ning för pollinatörer.

• Hårdgjorda ytor utförs i betongmarksten och 
trädäck. Kantstenar utförs i granit.

• Uteplatser avgränsas med skärm/insynsskydd.

SKOGSHUSEN

BEF 
GÅNGSTIG

HERRGÅRDEN
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INSPIRATIONSBILDER

UTEMILJÖNS KARAKTÄR

GRÄSARMERING MARKSTEN TRÄ NATUR BELYSNING

Skogshusen förgårdsmark utförs i betongmarksten 
och parkeringsplatsen i marksten med gräsfogar. Mel-
lan varje hus skapas en planteringsyta längs med hela 
förgårdsmarken med buskar/perenner som hanterar 
dagvatten.

Husens trädgård består av en uteplats med trädäck, en 
gräsmatta och avslutas med en friväxande häck, t ex 
hagtorn, som övergår i brynet mot Skogsängen. 

Skogshusen har ett gemensamt soprum på gaveln av 
huset mot Västra gårdsväg. 

Fördröjning av vatten sker på kvartersmark, till exem-
pel i planteringsytor och svackdiken.

BELYSNING
Skogshusen ljussätts med varmt (2700K) och inbjudan-
de ljus på fasaderna i form av väggarmaturer med ned-
åtriktat ljus. Armaturerna placeras funktionsorienterat 
på fasaderna vid entréer, uteplatser och ut mot gatan. 
Diskreta armaturer i form och färg  lyfter fram husens 
arkitektoniska uttryck genom att ge ett mjukt ljus som 
fördelas över fasaderna. 

Pergolor ljussätts med integrerade armaturer, för att 
varsamt lysa upp dess konstruktion och entréytan, så 
att denna uppfattas välkomnande och trygg.

Då husen angränsar till Skogsängen är det av vikt att 
ljuset är väl avbländat och inte sprids ut i naturmarken.
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SJÖÄNGEN

SJÖÄNGEN
Sjöängen planeras på en plats som tidigare var åker-
mark för Hallunda Gård, en svagt sluttande äng ner 
mot Mälaren och befintliga äldre sjövillor. Ängen ra-
mas in av den storartade allén som kantar den historis-
ka vägen från Hallunda Gård ner till bryggorna. Här pla-
neras generösa villor med plats för den stora familjen. 
Villorna är i sin form och arkitektur moderna men häm-
tar sin materialitet och färgsättning från den historis-
ka närmiljön. Villorna planeras med stora sociala ytor, 

många rum och ljusinsläpp som tar in den fantastiska 
omkringliggande naturen. Byggnaderna placeras par-
vis med förråd emellan och tillsammans bildar villorna 
ett intimt område.  En väl tilltagen och grön gårdsgata 
framför husen skapar en samlande gårdsmiljö mel-
lan villorna. Här kan de boende möta varandra för lek 
och umgänge. På sjöängen planeras 27 villor där man 
parkerar sin bil på den egna uppfarten. Det finns även 
gästparkering i områdets utkant. 


