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01
INLEDNING

Hallunda gårdspark är en ny stadsdel i kommundelen Hallunda/Norsborg i Botkyrka kommun. Stadsdelen kommer
erbjuda nya bostäder i en intressant miljö med naturen och Mälaren som närmsta grannar och med en kulturmiljö
som berättar om platsens långa historia. I mötet mellan nytt och gammalt finns projektets hjärta – en sprudlande
miljö som hämtar sin inspiration från en annan period – från tiden då Hallunda Gård var en viktig jordbruksbygd.
Projektet tillför nya bostadstypologier och tillgängliggör miljöer som Hallunda annars saknar. Detta kapitel beskriver bakgrund och syfte för Hallunda gårdspark.
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SAMMANFATTNING
Ända sedan bronsåldern har Hallunda Gård varit en viktig boplats för både människor och djur. Nu planeras
en ny stadsdel ta form på denna vackra historiska plats
– Hallunda Gårdspark. Ambitionen är att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel med
en attraktiv stadsmiljö genom varierad och intressant
arkitektur som utgår från områdets specifika förutsättningar. Projektet hjärta ligger i mötet mellan gammalt
och nytt och kommer att präglas av den tid då Hallunda
Gård var en viktig jordbruksbygd.

nya stråk som uppkommer i och med utvecklingen av
Hallunda gårdspark.
I Hallunda gårdspark kommer det finnas flera olika offentliga platser som är tillgängliga för alla att använda
och utemiljön spelar en stor roll för områdets karaktär.
De olika torg- parkrummen ges olika karaktärer och
funktioner som speglar de kulturvärden som finns på
platsen. I och med utvecklingen av Hallunda gårdspark
finns det återigen möjlighet att återuppta djurhållning
samt odling som blir en viktig del i utformningen av
utemiljön.

Den övergripande gestaltningsidén - bevara, tillgängliggöra och tillföra – lägger grunden för hur Hallunda
gårdspark tar form. De historiska spåren ger förutsättningar för områdets nya struktur. Här vävs natur,
kultur och arkitektur ihop till en ny komposition som
förstärker upplevelsen av herrgårdsmiljön, stärker riksintresset och skyddar de kulturhistoriska värdena.
Samtidigt skapas nya kvalitativa bostadsmiljöer. Strukturen har anpassats efter kulturhistoriska värden och
historiska platser återställs. All befintlig bebyggelse på
gården bevaras och återupplivas. Ny bebyggelse tar inspiration från den äldre i form av volym, material och
färgsättning. Miljön runt omkring Hallunda gård utgör
hemvist för rödlistade fladdermöss. Naturen i området
är mycket varierad och består av flera olika naturtyper
och biotoper. Den nya bebyggelsen placeras och utformas med hänsyn till naturvärden och det befintliga
djurlivet.

Hallunda gårdspark byggs upp av 6 olika delområden
– Gårdskärnan, Torgkvarteren, Gårdskvarteret, Trädgårdskvarteren, Skogshusen, Sjöängen. De nya boendemiljöerna omkring Hallunda Gård planeras med
stor respekt och omsorg för platsens historia. Varje
bostadsområde får sin egen karaktär, starkt präglad av
historien och naturen runt omkring. Den nya arkitekturen hämtar inspiration från den existerande gårdsbebyggelsen och är en tolkning av densamma. Hallunda
Gårdspark tillför ett segment av bostäder som det råder brist på i området idag.
Detta gestaltningsprogram har som syfte att förtydliga
och säkerställa kvaliteter i gestaltningen av byggnader
och yttre miljö, som under underlag för genomförande
och för områdets fortsatta utveckling.

Herrgården, placerad på sin höjd, kommer fortsätta att
vara den högsta punkten i området så att ny bebyggelse inte skymmer den äldre bebyggelsen. De viktiga
siktlinjerna som går mellan den historiska gårdstomten, bronsåldersröset och järnåldersgravfältet kommer
att bevaras och vyer från gården söderut säkerställs när
området utvecklas.
I Hallunda gårdspark planeras för flera olika typer av
gator – huvudgata, lokalgata samt kvartersgata. De
olika gatutyperna gestaltas på olika sätt och ges olika
hierarki för att förtydliga rörelsen och orienteringen i
stadsdelen. Gatunätet kopplar till befintlig gatustruktur
och målpunkter samtidigt som nya gator anläggs som
skapar ett finmaskigt nät av både bil- och gångvägar.
Tomtbergavägen får en ny sträckning inom planområdet och omvandlas till en stadsgata istället för den
genomfartsled som den är idag. Befintliga stråk och
promenadvägar kommer att rustas upp och kopplas till
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BAKGRUND
Den 23 augusti 2016 fick samhällsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
Hallunda gård i Norsborg. Planområdet omfattar två
fastigheter, Hallunda 4:20 och en del av Hallunda 4:34.
Detaljplanen ska pröva möjligheten att bygga attraktiva och småskaliga bostäder i området kring Hallunda
gård samt värna om värdefull kultur- och naturmiljö.

ett exploateringsprojekt för ny bebyggelse i området
kring Hallunda gård. Med anledning av detta har ett
flertal utredningar genomförts, bland annat arkeologisk utredning, naturinventering, kulturmiljöutredning
och trafikutredning.
Planområdet för Hallunda gård är utpekat i Botkyrka
kommuns översiktsplan. Kommunen vill se en förtätning inom stadsbygden generellt och har därför pekat
ut särskilda förändringsområden, varav bostäder vid
Hallunda gård är en av dessa. Planområdet ligger i ett
område som kommunen definierar som gles stadsbygd och gränsar till medelgles stadsbyggd. Översiktsplanen visar även ett grönt samband intill planområdet. I översiktsplanen beskriver Botkyrka kommun fem
planeringsstrategier i utvecklingen av kommunen: leva
klimatsmart, plats att växa, hemma i storstaden, nära
till storstadsnatur och utrymme för kreativitet. Dessa
lägger även grunden för utvecklingen av Hallunda
gårdspark.

Enligt planuppdraget ska detaljplanen åstadkomma ett
bra samspel mellan det gamla och nya eftersom området ingår i riksintresse för kulturmiljö, och i riksintresset
för kust-, turism- och det rörliga friluftslivet. Området
är även utpekat i kommunens kulturmiljöprogram.
Hallunda gård är en 1700-talsherrgård med bibehållen
äldre karaktär och gården ligger i ett fornlämningsrikt
kulturlandskap med lämningar från brons- och järnålder. Här har det bott människor redan under 1000-talet
f. Kr.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 13 februari
2018 ett ramavtal med Titania Bygg & VVS AB gällande

SYFTE
Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera och
tydliggöra planens intentioner och fastighetsägarens
ambitioner. Gestaltningsprogrammet beskriver och
konkretiserar principerna för stadsrummens och bebyggelsens utformning. Riktlinjer läggs fast för användning av material, färger, vegetation, belysning och
andra element som ger området och bebyggelsen önskad karaktär. Gestaltningsprogrammet läses tillsammans med plankarta och tillhörande dokument. Det
är viktigt att riktlinjerna inte enbart gäller områdets
uppbyggnadsfas utan också framgent under områdets
fortsatta utveckling, så att bebyggelsen behåller och
utvecklar sin specifika karaktär och identitet.

stadsdel vilket innebär en attraktiv stadsmiljö genom
varierad och intressant arkitektur som utgår från områdets specifika förutsättningar. Programmet ska fungera som riktlinjer för projektet efter planskedet och
utgöra stöd vid kommande handläggning av bygglov.
Gestaltningsprogrammet beskriver projektets karaktär, kvalitet och gestaltning. Ett annat viktigt syfte är
att samordna intressen mellan exploatör och Botkyrka
kommun.

Med en mångfald av flerbostadshus, stadsradhus och
villor skapas en dynamisk stadsdel med möjlighet att
göra bostadskarriär inom samma område i takt med
att människors livssituation förändras. Ambitionen är
att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar
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LOKALISERING

PLANOMRÅDE
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02

EN NY STADSDEL

Hallunda gårdspark kommer bli en ny, modern stadsdel som lägger grundstenarna för det framtida Hallunda.
Samtidigt är det av stor vikt att de nya tilläggen hänger ihop med omgivningen och tar tillvara på de stora kvaliteterna som finns här idag. Den övergripande gestaltningsidén - bevara, tillgängliggöra och tillföra – lägger grunden
för hur Hallunda gårdspark tar form. De historiska spåren ger förutsättningar för områdets nya struktur. Här vävs
natur, kultur och arkitektur ihop till en ny komposition som förstärker upplevelsen av herrgårdsmiljön, stärker riksintresset och skyddar de kulturhistoriska värdena.
Detta kapitel behandlar stadsbyggnaden i Hallunda gårdspark - hur stadsdelen har formats och skapar en sammanhängande helhet. Det är projektets stadsbyggnadsprinciper som knyter ihop området och skapar en röd tråd
som håller ihop stadsdelen och ger Hallunda gårdspark sin identitet.
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VISION
Ända sedan bronsåldern har Hallunda Gård varit en
viktig boplats för både människor och djur. Nu öppnas
området återigen upp när nya bostäder planeras och
tillsammans med platsens historia och den aktiva gårdskärnan skapas en unik boendemiljö.

Den välbevarade äppelträdgården blir tillsammans
med det befintliga orangeriet centrum för nya odlingsparker. En restaurang samt butik med närodlade växter
och grönsaker kommer finnas i anslutning till gårdskärnan och den äldre bebyggelsen som rustas upp aktiverar gårdskärnan året runt och välkomnar besökare från
hela Stockholmsområdet.

I Hallunda Gårdspark kommer man finna en rik blandning av bostäder som kan efterfrågas av många. Oavsett om man väljer att bo i villa, radhus eller lägenhet är
kontakten till natur, historia och till ett urbant liv nära
och det som förenar området. I Hallunda Gårdspark är
det bara en kort promenad till tunnelbana och centrum
såväl som till ett dopp i Mälaren. Boendemiljöerna
främjar ett socialt liv, ett aktivt liv och ett liv nära jordens resurser - det ska vara lätt att leva hållbart i Hallunda Gårdspark.

I Hallunda gårdspark träffas människor. Här bor man i
en rik kulturmiljö i naturen, nära vattnet och följer årstidernas skiften genom handelsträdgårdens varierande
utbud och aktivitetsnivå. Här bor man - här lever man.

I Hallunda Gårdspark planeras en ny handelsträdgård.

NYA HALLUNDA GÅRDSPARK

9

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ
PLATSEN IDAG

BEVARA

Projektets hjärta ligger i mötet mellan gammalt och
nytt. Området präglas av och hämtar sin inspiration
från den tid då Hallunda Gård var en viktig jordbruksbygd och visionen för området är att bevara platsens
historia och tillvarata dess stora värden, samtidigt som
nya kvalitativa bostadsmiljöer skapas. Gestaltningen av
det nya området baseras på tre parametrar – bevara,
tillgängliggöra och tillföra.

Hallunda gårdspark bygger vidare på platsen historia
och hur strukturen utvecklats under tid. Projektet utgår
från flera olika förhållningssätt för att förstärka kulturmiljön i Hallunda gård. Dels har strukturen anpassats
efter kulturhistoriska värden och fornminnen samtidigt
som historiska platser återställs. All befintlig bebyggelse på gården bevaras och återupplivas. Ny bebyggelse
tar inspiration från den äldre i form av volym, material
och färgsättning.

Hallunda Gård ligger delvis inom Bornsjöns område
som är av riksintresse för kulturmiljövården där bebyggelsen utgör en viktig del av ett större herrgårdslandskap. Den samlade kulturmiljön kring Hallunda Gård
har ett mycket stort tidsdjup med lämningar från såväl
förhistorisk som historisk tid.

Den nya bebyggelsen placeras och utformas med hänsyn till naturvärden och det befintliga djurlivet. Genom
att bevara bryn, alléer, träd och död ved i så stor utsträckning som möjligt och integrera det i den framtida miljön i Hallunda gårdspark kan livsmiljöområden
bevaras och underlätta spridning av arter mellan olika
områden. Genom att låta djur beta på markerna kan
landskapet återställas så att man på nytt kan uppleva
herrgården som ett jordbruk. Betesmarkerna återetableras utifrån historiska kartor och djurhållning blir en
väsentlig del av området igen.

Planområdet besitter inte enbart höga kulturvärden
utan också naturvärden. Miljön runt omkring Hallunda
gård innehåller utgör hemvist för rödlistade fladdermöss. Naturen i området är mycket varierad och består
av flera olika naturtyper och biotoper.

Befintliga byggnader
Naturområde
Fornminnesområde
Fornminne
Stenmurar

Befintliga byggnader
Staket
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TILLGÄNGLIGGÖRA

TILLFÖRA

Idag är stora delar av planområdet inhägnat och det
är få som kan del av den säregna miljön som Hallunda
gård erbjuder. Flera promenadstråk rör sig runt planområdet men interagerar inte med Hallunda gård. Vid
utvecklingen av Hallunda gårdspark är det av stor vikt
att gårdskärnan blir tillgänglig för allmänheten. Detta
genom att öppna upp gården för olika aktiviteter och
funktioner samt att skapa nya stråk och kopplingar
inom planområdet. Hallunda Gårdspark ska utgöra en
naturlig del av Hallunda och koppla till målpunkter i
närområdet.

De nya boendemiljöerna omkring Hallunda Gård planeras med stor respekt och omsorg för platsens historia. Varje bostadsområde får sin egen karaktär, starkt
präglad av historien och naturen runt omkring. Den
nya arkitekturen hämtar inspiration från den existerande gårdsbebyggelsen och är en tolkning av densamma. Hallunda Gårdspark tillför ett segment av bostäder
som det råder brist på i området idag. Det skall finnas
bostäder som blir attraktiva för de som växer upp i Botkyrka men som idag flyttar ifrån området på grund av
det ensidiga bostadsutbudet.

När Hallunda gårdspark tar form får kulturmiljön åter
komma till liv efter att ha varit otillgänglig för allmänheten i många år. Dels genom att öppna upp området
men även genom att tillgängliggöra kulturmiljön med
skyltar som berättar om platsens historia. Kulturstråket
som idag går utanför Hallunda gård kommer integreras i den nya strukturen.

Hallunda Gårdspark kommer erbjuda lägenhetsboende i Torgkvarteren och Gårdskvarteren med närhet till
kollektivtrafik längs med Tomtbergavägen. Samtidigt
öppnar gården upp sig mot den historiska gårdsparken. I Trädgårdsparken och Skogsängen finns radhus
med natur, gröna fält och odlingar emellan. Precis intill byggs en ny förskola. Drömmen om det egna huset
vid vattnet blir möjlig i området Sjöängen där nya villor
byggs på ängen ner mot Mälaren.

Nya kopplingar

Ny bebyggelse
Gårdskärnan
Nya rekreativa områden
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STADSBYGGNADSPRINCIPER
Ny bebyggelse förhåller sig till den övergripande gestaltningsidén att bevara, tillgängliggöra och tillföra.
Den historiska platsen Hallunda Gård ska vara bevarad,
tydligt läsbar och tillgänglig och den nya bebyggelsen
planeras utifrån detta.

Områdets nya bebyggelse ska erbjuda mångfald i skala och identitet. Hallunda Gårdspark delas in i olika bostadsområden som får en anpassad karaktär och skala
som förhåller sig till den närliggande bebyggelsen och
naturmiljön. Villor, radhus och flerbostadshus planeras
i miljö som spänner från stadsmässig gata till böljande
äng.

Utvecklingen av Hallunda Gårdspark sker både genom
aktivering och utveckling av befintliga byggnader,
park- och naturmarker och gator men också genom
tillägg av nya byggnader, gator, offentliga rum och
kvartersmarker.

Hallunda Gårdsparks stadsbyggnadsstrategi utgår från
följande byggstenar:

Principer för stadsbyggnad är att upprätthålla befintliga och etablera nya kopplingar mellan historiska avtryck i området. Läsbarhet mellan historiska platser
ligger till grund för den nya bebyggelsestrukturen.

PLACERING

Den nya bebyggelsen ska i sin placering stärka historiska kopplingar in till gården, upprätthålla viktiga visuella siktlinjer och skapa nya angöringsvägar för att göra
gårdskärnan tillgänglig.

PROPORTION OCH VOLYM

Anpassad till historiska samband och siktlinjer
Möte med befintlig bebyggelse

Förhålla sig till historiska byggnader
Möta upp befintlig bebyggelse

Ny bebyggelse har en höjdanpassning som relaterar till
den historiska bebyggelsen. Mangårdsbyggnaden på
gårdskärnans höjd ska vara fortsatt tydligt läsbar och
framträdande. Ny bebyggelse underordnar sig denna
byggnad och den historiska miljön genom att kliva ner
i våningshöjd närmast gårdens kärna.

PUNKTHUS

KULÖR OCH MATERIALITET
Följa byggnadstradition
Omsorg i detaljering

LAMELLHUS

NY RESTAUR

LAMELLHUS

KVARTER C

TOMTBERGAVÄGEN

BOSTADSGÅRD

SEKTION A-A
12

ODLINGSMARK

RANGBYGGNAD

HERRGÅRDSBYGGNAD

SITUATIONSPLAN

GÅRDSPARK
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SIKTLINJER
Hallunda Gård är placerat i ett historiskt kulturlandskap. Omkringliggande böljande landskap berättar en
historia som går tillbaka till bronsåldern. Herrgårdsbyggnaden från 1700-talet är placerad på en höjd och
har viktiga visuella kopplingar till omkringliggande historiska platser.

Siktlinje B visar på en koppling mellan Hallunda Gård
och fornminne i form av boplats (Hallundaboplatsen) i
väster. Den nya bebyggelsen apassas i höjd för att inte
skymma kopplingen mellan platserna.
Siktlinje C visar på en historisk koppling mellan Hallunda Gård och forminne i form av gravfält i söder.
Siktlinjen sammanfaller också med en historisk fysisk
koppling som är vägen från Hallunda Gård till Botkyrka kyrka. Den nya bebyggelsen anpassas i sin placering
och volym för att bibehålla visuell siktlinje och den fysiska kopplingen söderut återetableras.

Att bevara siktlinjer och låta Herrgårdsbygganden vara
fortsatt tydligt läsbar i landskapet har varit utgångspunkt för placering och volym av ny bebyggelse.

B
HALLUNDA GÅRD

Herrgården till viss del synlig på sin höga
placering i landskapet.
Grönska begränsar sikt.

C
HALLUNDA GÅRD

Herrgården till viss del sylig på sin höga placering i landskapet.
Grönska begränsar sikt.
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VIKTIGA SIKTLINJER

B
HALLUNDA GÅRD

Ny bebyggelse anpassas och Herrgården är
fortsatt visuellt synlig.

C
HALLUNDA GÅRD

Ny bebyggelse anpassas och Herrgården är
fortsatt visuellt synlig.
Ny bebyggelse ramar in siktlinjen och Herrgården utgör fondmotiv.
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DAGVATTEN
I och med att planområdet exploateras kommer både
vattenflödet och föroreningshalten i dagvattnet att påverkas. Därför behöver dagvattnet fördröjas och renas
innan det når recipienten. Av estetiska, pedagogiska
och biologiska skäl eftersträvas synliga och öppna dagvattenlösningar.

För hantering av dagvatten från Tomtbergavägen och
lokalgatan rekommenderas nedsänkta växtbäddar
eller skelettjordar längs med vägarna. Skelettjordar
fungerar som ett magasin för rening och fördröjning
av dagvatten samtidigt som det ger utrymme för trädrötter och är bärande för ovanliggande hårdgjord yta.

Grundprincipen för dagvattenhanteringen i Hallunda
Gårdspark är att fördröja och infiltrera vattnet med
hjälp av grönytor. Inom flerbostadsområdena kommer
dagvattenhanteringen ske i upphöjda växtbäddar för
hantering av dagvatten samt i nedsänkta grönytor på
innergårdarna. För enfamiljsbostäderna leds vattnet
ytligt till nedsänkta växtbäddar/grönytor. Detta gäller
även för förskolan och äldreboendet. Marken höjdsätts
så att bebyggelse inte skadas av ytligt rinnande vatten
vid kraftiga regn. För att minska avrinningen av vatten
anläggas även vissa tak med sedum/gröna tak.

Dessa principer löser dagvattenhanteringen på ett
hållbart sätt samtidigt som det ger området gröna kvaliteter. Växtbäddar gestaltas för att bli en naturlig del av
de olika delområdena som ger mervärde till utemiljön.

DAGVATTENHANTERING I VÄXTBÄDDAR
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DAGVATTENDIAGRAM
Uppsamling, fördröjning och rening av dagvatten
17

AVFALLSHANTERING
Avfallshanteringen i området är anpassat till de olika
hustypologier och består av tre olika lösningar. I flerbostadshusen som ligger längs med Tomtbergavägen
och på östra sidan av lokalvägen finns gemensamma
miljörum i kvarterets entréplan som är tillgängliga för
alla boende.

I radhusområderna på varje sida om lokalgatan finns
gemensamma miljöhus placerat i förlängning av husen
på gaveln.
I villaområdet har varje hus sopkärl förutom 3 hus som
har gemensamma kärl.
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BRAND
På Tomtbergavägen norra sida finns uppställning för
stegbil på cykelbanan och trottoaren. Tre av husen har
TR2-trapphus och har därför behov av uppställningsplats.

Uppställningsplatser på gårdarna utförs med gräsarmering eller grus och ingår i gårdens gestaltning.

På lokalgatan och kvartersgatorna är uppställning för
stegbil på körbanan.
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BELYSNING
Ljussättningen av Hallunda gård syftar till att framhäva
och förädla upplevelsen av den historiska miljön. Belysningen i form av objekt blir underordnad den befintliga
miljön för att istället förstärka dess värden på ett dramatiserat och stämningsfullt sätt.

ka barriärer. Därför blir planeringen av belysningen en
balans mellan människans och fladdermössens behov.
Belysningen förhåller sig på så vis till upplevelsen av
den kulturhistoriska miljön, fladdermössens ljuskänslighet och människans behov av trygghet och säkerhet.

Förhållandet till kulturhistorien blir att visa respekt för
arvet i både byggnader, natur och parkmark.

Belysningen anpassas utifrån respektive plats, byggnad, stråk och biotop. Anpassningen sker utifrån ljusmängd, ljuspunktshöjd, avskärmning och färgtemperatur. Lokala avvikelser från regelverk som VGU kan
ske för att möjliggöra en fortsatt god livsmiljö för fladdersmössen.

Samtidigt skapar ny bebyggelse och nya platsbildningar behov av upplysta stråk och miljöer, för att skapa
trygghet och möjlighet för människor att röra sig genom området.
Områdets rödlistade fladdermöss är mycket ljuskänsliga och har behov av lokala mörka områden samt mör-

20
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BELYSNINGSTYPER:
Huvudgata, 4-8m gatubelysning

Gångväg, 1m låg avskärmad pollarbelysning

Lokalgata, 4-6m gatubelysning

Områdesspecifik belysningsarmatur

Körbar gångväg, 3-4m avskärmad parkvägsbelysning
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SKYLTNING
Ett övergripande skyltprogram som sammanspelar
med områdets historia- och kulturvärden ska tas fram.

INSPIRATIONSBILDER
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03

GATOR OCH STRÅK

Hallunda gård har under lång tid varit i privat ägo och avstängt med stängsel för allmänheten runt hela gården.
Planen tillgängliggör gården så att alla kan ta del av denna säregna miljö. Hallunda gård och dess närmiljö ska
vara en lika naturlig del i vardagen för de som bor i de nya bostäderna som för alla som rör sig i norra Botkyrka. I
området finns redan vissa stråk och promenadvägar och dessa kommer att rustas upp och kopplas till nya stråk
och kopplingar som uppkommer i och med utvecklingen av Hallunda gårdspark. Olika målpunkter runt om i området kommer länkas samman och i och med Mälarpromenaden kommer vattnet än närmare området. I detta
kapitel beskrivs stråken, kopplingar och gatustrukturen – hur rörelsemönstret ser ut, vilka målpunkter som finns
och hur olika gatutyper gestaltas.

24

GATUSTRUKTUR
I Hallunda gårdspark planeras för flera olika typer av
gator – huvudgata, lokalgata samt kvartersgata. De
olika gatutyperna gestaltas på olika sätt och ges olika
hierarki för att förtydliga rörelsen och orienteringen i
stadsdelen. Gatunätet kopplar till befintlig gatustruktur
och målpunkter samtidigt som nya gator anläggs som
skapar ett finmaskigt nät av både bil- och gångvägar.

med nya gångstråk. Dessa gångstråk skapar tillsammans med de nya bostadsmiljöerna ett tryggt och tillgängligt rekreationslandskap.
Gatorna i en stadsdel är inte enbart till för snabba transporter utan är även viktiga inslag i en levande stadsdel.
Beroende på hur gator gestaltas så kan de antingen
bygga eller bryta barriärer. Det är i gatumiljön som
många vardagliga möten mellan boenden i stadsdelen
sker och genom att skapa trevliga gatumiljöer främjas
dessa möten.

Ett nät av promenadstråk skapas för att tillgängliggöra
gårdskärnan och den omkringliggande naturen. Befintliga rörelser tas upp och gatustrukturen riktar flödet
in i parkmiljön. Genom området går redan 3 viktiga och
etablerade stråk som tas tillvara på och kompletteras

Huvudgata
Lokalgata
Kvartersgata allmän
Kvartersgata kvartersmark
Angöringsväg
Gång- och cykelstråk
Gångväg
Befintlig väg
GATUHIERARKI
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UTFORMNING AV GATOR
TOMTBERGAVÄGEN - HUVUDGATA
Tomtbergavägen får en ny sträckning inom planområdet och omvandlas till en stadsgata med alléträd istället för den genomfartsled som den är idag. För att ge
möjlighet för bebyggelse på bägge sidor om gatan får
den en ny sträckning något norr om dagens placering.
Idag är Tomtbergavägen en uppsamlingsgata som
sträcker sig från Hallunda C till Norsborg C. Hastighetsbegränsningen på sträckan är 40km/h, men mätningar
visar på betydligt högre hastigheter (70-100km/h) och
fartreducerande åtgärder är nödvändiga för att skapa
en trygg och trafiksäker gata.

tusektionen ger utrymme för kantstensparkering för
angöring och sophantering samt trädplanterade regnbäddar på bägge sidor om körfälten längs med huvudgatan. De trädplanterade regnbäddarna avgränsas
med kantsten. En dubbelriktad cykelbana planeras på
norra sidan av Tomtbergavägen. Cykelbanan beläggs
med asfalt med en fris av smågatsten som markerar
gränsen mot gångbanan. Huvudgatans gångbanor får
en beläggning av naturgrå betongplattor 350x350. Körbanan beläggs med asfalt med kantstenar av granit.
Kantstensparkeringen får en beläggning av smågatsten, upphöjda 60 mm från körbanan. I höjd med
entréplatsen placeras en busshållsplats, som saknas
inom planområdet i dagsläget.

Inom planområdet kommer Tomtbergavägen förvandlas till en stadsgata med lägre hastigheter som inrymmer biltrafik, kollektivtrafik samt cykel och gång. Ga-

MARKMATERIAL

SEKTION B-B1 SAMT PLANUTSNITT
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MÖBLERING

BELYSNING

Längs med gatan föreslås cykelställ på återkommande
platser. Cykelpollare placeras i närhet till entréer. Återkommande längs med gatan föreslås möblerade zoner
med parksoffor och papperskorg i anslutning till planteringsytor.

Huvudgatan belyses med högre stålstolpar med armar,
vilket ger ett stadsmässigt uttryck. Armaturvalet sker
utifrån Botkyrka kommuns standard för gator. Armaturerna är sk. planglasarmaturer för att minimera bländning och är bestyckade med energieffektiv LED som
ljuskälla.

VÄXTMATERIAL

MÖBLERING

VÄXTMATERIAL

BELYSNING
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LOKALGATAN
Lokalgatan mellan Gårdskvarteren och Trädgårdsparken tillgängliggör en stor del av de nya bostäderna
samt områdets förskola. Lokalgatan utformas med
samma stadsmässiga principer som huvudgatan men
i en intimare skala.

Körbanan beläggs med asfalt med kantstenar av granit.
Gångbanor med beläggning av naturgrå betongplattor
350x350. Angöringszoner har en beläggning av smågatsten upphöjda 60 mm från körbanan.
De trädplanterade regnbäddarna tar emot gatans dagvatten samt takvatten från kvartersmark där förgårdsmark saknas. Regnbäddarna avgränsas av en kantsten
av granit.

Gatusektionen innehåller flexzoner som rymmer regnbäddar med träd, angöringsplatser för sophantering
och handikapparkering på båda sidor om körbanan.
Gångbana planeras på vardera sida om gatan och cyklister hänvisas till körbanan.

MARKMATERIAL

SEKTION C-C1 SAMT PLANUTSNITT
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MÖBLERING

BELYSNING

Längs med gatan föreslås cykelställ på återkommande
platser. Cykelpollare XXX placeras i närhet till entréer.
Återkommande längs med gatan föreslås möblerade
zoner med parksoffor och papperskorg i anslutning till
planteringsytor.

Likt Huvudgatan så förses även Lokalgator med stadmässiga stolpar i stål enligt kommunens standard.
Stolparna är 6m höga och med arm vilket ger en differens i skala i förhållande till den större huvudgatan, och
anpassar sig därmed till den lägre bebyggelsen.

VÄXTMATERIAL

MÖBLERING

VÄXTMATERIAL

BELYSNING
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Kvartersgata D1
Körbana: asfalt
Kantstensparkering: smågatsten,
Gångbanor: naturgrå betongmarksten

SEKTION KVARTERSGATA D1

Kvartersgata D2
Körbana: asfalt
Kantstensparkering: smågatsten,
Gångbanor: naturgrå betongmarksten

SEKTION KVARTERSGATA D2

Kvartersgata D3
Körbana: asfalt
Parkering: gräsarmering

SEKTION KVARTERSGATA D3

Kvartersgata D4
Körbana: asfalt
Gångbana: naturgrå betongmarksten
Parkering: gräsarmering
Kvartersgata D5-6
Körbana: asfalt
Förgårdsmark: naturgrå betongmarksten/planteringar

SEKTION KVARTERSGATA D4

SEKTION KVARTERSGATA D6

SEKTION KVARTERSGATA D5
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KVARTERSGATAN
Majoriteten av gatorna i Hallunda Gårdspark kommer
utgöras av kvartersgator. Dessa gators främsta funktion är att angöra de bostäder och lokaler som planeras och här kör man i låg hastighet. Kvartersgatorna
är enkla i sin utformning och det finns olika typer av
kvartersgator. Vissa har endast ett körfält medan andra
även har en smal gångbana på ena sidan. Gatusektionerna varierar mellan 3,5 och 7,5 meter.

BELYSNING

MÖBLERING

Kvartersgatornas informella karaktär och dess närhet
till parkmiljön förstärks med stämningsfull belysning
från armaturer med avbländade skärmar samt varmvitt ljus. Materialet i stolparna särskiljer sig längs med
kvartersgatorna genom att vara i trä för att ge ett mjukare uttryck och möte med parken.

Belysningen planeras så att den stilmässigt kan passa
både det gamla och det nya, samt så att den bidrar till
att göra platsen stämningsfull. Samtidigt skall belysningen inte göra inverkan på fladdermössens leverne.
Generellt så belyses körbara vägar och gångvägar genom området med avbländade parkstolpar. Mindre
gångvägar belyses med pollare.

Längs med gatan föreslås cykelställ på återkommande
platser. Cykelpollare placeras i närhet till entréer.

VÄXTMATERIAL

MARKMATERIAL

VÄXTMATERIAL

MÖBLERING OCH BELYSNING
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GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
PARKSTRÅK
I projektområdets närhet finns tre parkstråk idag. Nya
parkstråk kommer att kopplas till dessa för att skapa
koppling till vattnet och göra området mer tillgänglighet för besökare.

157 gravar samt en av Sveriges största boplatser från
bronsåldern. Spåret går idag utanför Hallunda Gård,
men i takt med projektets utveckling integreras kulturspåret med Hallunda Gårdspark så att besökarna
passerar de centrala delarna av gårdsbebyggelsen.
Kulturstråket gestaltas som andra parkstråk inom
Gårdskärnan men med orienteringsskyltar samt informationsskyltar vid de olika sevärdheterna.

De befintliga parkstråk som de nya parkstråken kopplas till är:
Mälarpromenaden är ett promenadstråk på knappt
fem kilometer som slingrar sig fram nära strandkanten och sträcker sig från Norsborg herrgård i väster till
Slagsta färjeläger i öster. I skogen och längs Mälarpromenaden finns tillgång till utegym, lekplatser, picknickplatser och sittplatser där besökare kan sitta i lugn och
ro och bara vara i naturen. Mälarpromenaden kommer
behållas i sitt nuvarande skick och nya stråk kommer
koppla till denna för att tillgängliggöra vattnet från Hallunda gårdspark.

Nya parkstråk utförs med grus, stenmjöl eller asfalt på
GC banor.

BELYSNING
Nya gångstråk som ansluter till gårdskärnan och som
sammanlänkar bebyggelsen i norr med den i söder,
belyses med pollare. Ljuset ska vara glödljusvarmt
(2700K) och avbländat för att minimera störningar för
fladdermöss i naturmarken. Belysningen kan med fördel styras med rörelsesensorer för att enbart vara aktiv
då besökare eller flanörer passerar längs stråken.

Hälsans stig löper idag i utkanten av området och en
del av stråkets sträckning ändras och dras in i Gårdskärnan. Förutom den del av sträckan som ändras, kommer
Hälsans stig bevaras i sitt befintliga skick med tydliga
hänvisningar från det nya området.

Längs med cykelvägar föreslås avbländade parkstolpar
med glödljusvarmt sken (2700K). Även dessa kan med
fördel styras med sensorer.

På Kulturspåret Botkyrka-Hallunda kan man uppleva
hela närområdets kulturhistoria. Spåret tar besökare
förbi ett järnåldersgravfält där det sammanlagt finns

INSPIRATIONSBILDER
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Mälarpromenaden
Kulturspår
Hälsans stig
STRÅK

PARKERING
Markparkering i området utförs med grus eller gräsarmering. Mellan eller bakom parkeringsplatserna planteras träd som med tiden skapar ett grönt tak över bilarna så att de blir mindre framträdande i parkmiljön.

Markparkeringen i gårdskärnan rymmer 29 bilar och
platsen vid förskolan rymmer 26 bilar.

INSPIRATIONSBILDER

33

04

TORG OCH PARKRUM

I Hallunda gårdspark finns flera olika platser som är tillgängliga för alla att använda och utemiljön spelar en stor
roll för områdets karaktär. De olika parkrummen ges olika karaktärer och funktioner, som speglar de kulturvärden som finns på platsen. Området kring herrgården och gårdsparken blir likt ett öppet museum och en naturlig
startpunkt i utforskandet av området. Förr användes gården för jordbruk och här fanns då många djur. I och med
utvecklingen av Hallunda gårdspark finns det återigen möjlighet att återuppta djurhållning samt odling som blir
en viktig del i utformningen av utemiljön.
Detta kapitel kommer behandla de torg och parkrum som finns i Hallunda gårdspark. Hur dessa kommer gestaltas,
vilken karaktär de olika platserna besitter samt vilka material och växter som lämpar sig bäst på dessa platser.

34

TORG OCH PARKRUM
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GÅRDSPARKEN
Parken i anslutning till Hallunda Gård har anor tillbaka till 1700-talet, anlagd i engelsk stil enligt sedvanligt
mönster för herrgårdsmiljöer från den här tiden. Herrgården ligger på en höjd i gårdsparken med böljande
gräsytor fram för sig. Mangårdsbyggnaden och dess
flyglar kommer fortsätta att nyttjas som bostäder
medan andra byggnader inom Gårdsparken får ett mer
publikt innehåll.

Historiska stenmurar behöver restaureras för att återskapa deras ursprungliga form. Längs med och uppe
på stenmuren har buskar och bryn fått växa fritt i flera
år. Dessa behöver gallras för att herrgården återigen
ska synas från gårdsparken och de stora kastanjträden
upplevas som solitärträd.
Den historiska grusvägen Hallunda Gårdsväg bevaras
som den är.

Parken framför herrgården förblir ett öppet parkrum
där man upplever gårdsbebyggelsen runtom på samma sätt som den upplevdes på 1700-talet. Gårdsparken
är inspirerat av Emma Lundbergs restaureringsplan
från 1930-talet. Gårdsparken gestaltas därför med
principen att bevara parken som den framstår idag,
rusta upp där det behövs och komplettera med möbler
och belysning på utvalda ställen för att skapa en generös och inbjudande offentlig park.

GRUSVÄG

STEN

TRÄ NATUR

KULÖR METALL

INSPIRATIONSBILDER
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BELYSNING

MÖBLERING
Gårdsparken utrustas med parksoffor och papperskorgar på utvalda ställen.

BELYSNING
Belysningen på gårdsparken anpassas utifrån rummens funktioner och upplevelse. Generellt så planeras
all belysning i parken med varmt ljus på 2700K för att
verka stämningsskapande och för att inte inkräkta på
fladermössens behov. Byggnader bör försiktigt belysas
för att skapa stämningsfullt ljussatta fonder i den delvis
mörka parken och för att berätta Hallunda gårds historia.

Figur 7. Gårdsmiljön vid Hallunda 1926 då den dokumenterades av Nordiska museet.

14
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KVARTERSPARKEN
I anslutning till äppelträdgården planeras Hallunda
Gårds kvarterspark som tillsammans med orangeriet
blir ett av gårdskärnans främsta målpunkter. Parken
utgörs av en lekplats som breder ut sig på en öppen
ängsyta samt i ett tätare skogsparti och bidrar till att
gårdmiljön fungerar som en levande kulturhistorisk
plats som är öppen för alla. Stora träd ramar in lekplatsen och skapar olika lekytor som anpassas efter miljön
runt omkring. Lekplatsens gestaltning tar inspiration av
platsens historia och natur och riktar sig till alla åldrar.

av naturliga material främst i form av grus, bark, gräs
och skogsmark. För att tillgängliggöra vissa delar av
parken används stenmjöl eller trädäck.
Ett mindre lekhus för pedagogisk lek som efterliknar
traditionella byggnader från bronsåldern föreslås närmast det stora bronsåldergravfältet på platsen. I anslutning till bronsåldershuset föreslås en samlingsplats
med eldstad.
Både på ängen och i skogen finns det bänkar och picknickbord i trä. I närhet till lekplatsen finns utrymma för
betande djur som barnen kan titta på och i skogen finns
en historisk stenmur som blir en naturlig avgränsning
av lekplatsen. Planteringarna ska bestå av kulturmiljöväxter och ska väljas för att erbjuda habitat och mat till
insekter och djur särskilt anpassad till fladdermössen.

Lekutrustningen kan till exempel innehålla lekskulpturer med inspiration från bronsåldern, klätterställning
med rutschkana och klätternät, ett stenröse, balanslek
i skogen där man utnyttjar befintliga träd och stubbar,
hällristningar på stenblock och små lekhus i trä. Till de
mindre barnen föreslås sandlåda, gungdjur och lekskulpturer. Fallskydd och markmaterial kommer bestå

TRÄ NATUR

BARKFLIS

KULÖR

STENBLOCK

INSPIRATIONSBILDER
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BELYSNING

BELYSNING
Kvartersparken ljussätts med ett svagt dramatiserat
ljus som fokuseras på parkens berättelse i form av objekt likt en teater. Lekutrustning och övriga funktioner
bör ljussättas, utan att inkräkta på platsens naturligt
mörkare ytor. För att uppnå detta används avskärmade
armaturer som minimerar ljusets spridning.

TÄNK PÅ
• Växtmaterialet ska vara inspirerat av kulturmiljön, varierat och erbjuda upplevelser under hela
året. Växtlighet ska även bidra med ekosystemtjänster.
• Platser kan skapas i naturen, såsom ”hemliga
rum” för barn med kojor, lekskulpturer av trä, utsiktsplatser, utegym.
• Komplettering med objekt för lek eller naturspaning.
• Stigar eller spänger för framkomlighet.
• Om marken blivit skadad vid anläggningsarbete kan nytt fätskikt etableras genom tillförsel av
mager jord, t ex mossand, och hela sjok av förna
och fältskikt. Dessa kan med fördel ha tagits undan i början av anläggningsarbetet.
• Även markvegetation, berg i dagen och stenblock kan bli vackra inslag i den byggda miljön.
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ENTRÉPLATSEN
Vid entréplatsen till Hallunda Gårds möts parken och
det urbana livet. Platsen har en viktig placering eftersom den kopplar ihop promenadstråket från Hallunda
centrum, den historiska Hallunda gårdsväg som leder
till Gårdsparken och vidare till Mälaren. Här skapas en
övergång från den urbana Tomtbergavägen till den
historiska gröna miljö som ligger skyddad bakom bostadshusen. Tomtbergavägen ändrar karaktär vid busshållplatsen och blir en del av entreplatsen.

Platsen beläggs med XXX med inslag av till exempel
trä- eller tegelbeläggning. Urbana trämöbler definierar
platsens gröna rum och skapar informella sittplatser.
Ängsväxter och utvalda perenner skapar kopplingar till
Gårdsparken och herrgårdsmiljön.

BELYSNING
Entréplatsens funktion som Torgkvarterens hjärta och
mötesplats markeras med högre belysningsmaster
som ger ett urbant uttryck. Masterna bestyckas med
spotlights alternativa armaturlyktor på armar. Viktiga
siktlinjer till gården hålls fria från möblering av stolpar,
men understryks med hjälp av belysning längs vägen.
Lägre möblering kan med fördel ljussättas med integrerade lösningar för att skapa en intimare upplevelse
och för att annonsera lokala mötesplatser på torget.

Entréplatsen blir en grön mötesplats i området där det
kommer att finnas plats för mindre butiker, som en närbutik eller liknande.
Platsen gestaltas med en urban karaktär närmast
Tomtbergavägen och blir successivt grönare närmare
parken.

TRÄ MARK

MARKTEGEL

KULÖR

TRÄ

INSPIRATIONSBILDER
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BELYSNING

TÄNK PÅ
• Växtmaterialet ska vara varierat och erbjuda
upplevelser under hela året. Växtlighet ska även
bidra med ekosystemtjänster.
• Trädplantering i hårdgjorda ytor ska utföras
med skelettjordar.
• Material
• Möblering

LAMELLHUS

KVARTER B

LAMELLHUS

ENTRÉPLATS

KVARTER C

BOSTADSGÅRD

SEKTION E-E1 SAMT PLANUTSNITT
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NY BEBYGGELSE

Trädgårdsparken, Skogshusen, Sjöängen. Varje bostadsområde får sin egen karaktär, starkt präglad av historien 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 Trädgårdsparken och Skogsängen. Letar man däremot efter en
egen villa så är det till Sjöängen man får rikta blicken.
Detta kapitel redogör Hallunda gårdsparks olika områden. Här beskrivs den nya bebyggelsen utformning samt
gårdarnas karaktär och mötet med omgivningen samt gestaltningsprinciper för förskola och vårdboende..
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OMRÅDESINDELNING
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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.

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

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

Gårdskärnan kommer vara en park som är tillgänglig
för allmänheten. Hallunda Gårdspark blir en mötesplats med en blandning av både kommersiella och ickekommersiella aktiviteter.
Några av de befintliga byggnaderna som idag är bostäder kommer fortsätta vara bostäder. Några av
gårdsbyggnaderna som idag står utan aktivering får
nya funktioner som stöttar gårdens ambition att bli en
levande stadsdelspark.

Befintliga ekonomibyggnader som idag inte används
kommer tas i bruk på nytt. Magasinet kopplas till verksamheten som bedriver odling och gårdsverksamhet.
Stallbyggnaden och Vagnslidet kommer att ges en
flexibel användning kopplat till verksamheten som

GÅRDSKÄRNAN
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EN NY RESTAURANGBYGGNAD MÖTER ODLINGSPARK I SÖDER OCH HERRGÅRDSBYGGNADEN I NORR. EN LÄNK MELLAN ÄLDRE
OCH NY BEBYGGELSE.

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR NY BEBYGGELSE
PROPORTIONER & VOLYM

KULÖR & MATERIALITET

Ny bebyggelse hämtar proportion och volym från den
närliggande historiska beyggelsen. Nya byggnader ska
underordna sig de befintliga byggnaderna. Restaurangbyggnaden utformas likt en lada. Volymen är sammanhållen. Växthusens volym anpassas helt till förhållandet till befintligt orangeri.

De nya byggnaderna antar kulör och materialitet som
anpassas för att samverka med gårdens historiska bebyggelse.Restaurangbygganden utförs med träpanel.
Byggnaden målas svart för att utmärka sig som ett
nytt tillägg samtidigt som byggnaden är nedtonad i
upplevelsen av parken. Byggnaden skall vara helt monokrom. Växthusen utförs med uppdragen sockel och
glas med glasprofiler som samspelar i kulör med befintligt orangeri.

PLACERING OCH FUNKTION
Byggnaderna placeras fritt med möjlighet till rörelse runt
och genom byggnaderna. Restaurangbygganden har
en transparent midja som öppnar byggnaden mot både
odlingsparken i söder och herrgården i norr. Stora skjutpartier ger karaktär och kan sluta eller öppna fasaden.
Växthusen placeras med distans från orangeriets fasad.
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BEBYGGELSENS UTFORMNING - RESTAURANGBYGGNAD
VOLYM
Byggnadens volym utgörs av en samlad byggnadskropp, en laduliknande byggnad med sadeltak. Byggnaden har stora skjutportar som kan öppnas upp så att
mitten av byggnaden upplevs som transparent. Bakom
skjutportarna finns stora glaspartier som kan öppnas
upp på sommaren.

gavel- och taksprång. Vattenavrinning hanteras genom en utdragen ränna.
Skorstenar är gestaltande grepp och utgör tydliga volymer på tak. Det är också där tekniska installationer
samlas för att undvika många mindre och synliga huvar.

Byggnaden har ett takfall på ca 35-45 grader. Taket utformas som ett enkelt sadeltak där eventuella takfönster ligger infällda i tak. Taket utformas med minimalt

Samtliga funktioner inklusive sophantering och varuintag ska rymmas inom byggnadens huvudvolym.

KULÖR & MATERIAL
Husets fasad utförs i målat trä, exempelvis lockpanel.
Huset är helt monokromt och målas med svart slamfärg. Fönsterpartier och samtliga plåtdetaljer utförs i
en svart kulör som harmonierar med den svarta träfasaden.

PLANVY RESTAURANG OCH MATCENTER

KULÖR

LADULIKNANDE HUS MED
TRANSPERENT ÖPPNING

Taket utformas i trä och upprepar den vertikala fasadens rytm, ett så kallat faltak. Taket är i samma svarta
kulör som övrig fasad.

ELEVATION LÅNGSIDA

FALTAK

SVART TRÄPANEL

RUM SOM KAN ÖPPNAS MOT ODLINGEN
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ELEVATION GAVEL

GAVEL

SKJUTPARTIER

BEBYGGELSENS UTFORMNING - ORANGERI OCH VÄXTHUS
VOLYM
Befintligt orangeri och växthus restaureras och kompletteras med nya växthusbyggander i söder. Nya växthus utformas så att de underordnar sig befintlig byggnad.De placeras med ett släpp mot befintligt orangeri
och fasaderna ligger indragna i plan i förhållande till
befintlig byggnad.

Orangeriet har sin historiska huvudentré mot äppelträdgården i norr men går också att nås från den södra sidan. Nya växthus utförs med sadeltak vars takfot
taknock ligger lägre än befintlig byggnad.

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

Nya växthus utförs i glas med profiler i lackad plåt.
Växthusen får uppdragen sockel som putsas alt. betong. Entréer till växthus hämtar sitt uttryck från befintlig bebyggelse i uttryck och proportioner.

N

ELEVATION MOT SÖDER

S

PLANVY ORANGERI OCH VÄXTHUS

TAKTEGEL

ELEVATION MOT NORR

BRUN TRÄPANEL

BEFINTLIG BYGGNAD SOM RESTAURERAS

GRÖN TRÄPANEL

REFERENS VÄXTHUS

VÄXTHUS

REFERENS VÄXTHUS
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ORANGERI

INSPIRATIONSBILDER

ÄPPELTRÄDGÅRDEN OCH ODLINGSPARKEN
Trädgården sydost om mangårdsbyggnaden har anor
från 1700-talet och består av en äppellund med intilliggande köksträdgård och ett orangeri. Hela trädgårdsområdet är avgränsat med stenmurar och kastanjeträd
som ramar in och skapar en unik rumslighet. Trädgården är ett av de viktigaste parkrummen för upplevelsen
av Hallunda Gårds historia och har en central plats i den
framtida utvecklingen av området.

odlingsbäddarna blir en kontrast mot den böljande
gårdsparken. Med småskaliga odlingar med en stor variationen av växter bidrar trädgården till ökad biologisk
mångfald i området.

GESTALTNINGSPRINCIPER
• Skötselgångar mellan odlingspark ska utföras i stenmjöl 1,5 m bredda.

Trädgården har under årens gång förändrats och i samband med utvecklingen av Hallunda gård rekonstrueras trädgårdens ursprungliga form och funktion vilket
låter livet och myllret uppstå på nytt i landskapet. Trädgården har sitt hjärta i äppellunden, där boende och
besökare kan promenera bland olika sorter äppelträd.

• Kanter ska utföras i trä.
• Odlingsbäddarna placeras emellan äppelträden och
platsen under träden kan användas som picknickplats
för besökare.
• Bänkar i trä placeras på utvalde ställen tillsammans
med papperskorgar.

Under en lång period var Hallunda Gård en handelsträdgård och med äppelträdgården och orangeriet
som nav blir platsen på nytt en handelsträdgård och
plantskola som förstärker kopplingen till områdets
kulturhistoriska värden. Trädgården utvecklas till en
odlingspark och de mer organiserande rektangulära

GRUSVÄG

STEN

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

TRÄ NATUR

KULÖR TRÄ
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INSPIRATIONSBILDER

BELYSNING
Gårdskärnans blandning av både historiska byggnader,
odling, trädgård, bete och nya byggnader med bostäder och verksamheter kommer generera flöden av
människor.

Fasaderna ljussätts med lyktor placerade vid entréer
och med ett avbländat nedåtriktat varmt ljus, alternativt integrerad jämn nedåtriktad belysning under takfot
som framhäver fasaderna.

Byggnader bör försiktigt belysas för att skapa stämningsfullt ljussatta fonder i den delvis mörka parken
och för att berätta Hallunda gårds historia. Dem bidrar
därmed till orienterbarheten i parken.
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TORGKVARTEREN
I planområdets södra del intill Tomtbergavägen planeras Torgkvarteren som kommer utgöra Hallunda
Gårdsparks centrum. Tomtbergavägen byggs om till
en stadsgata som kantas av en allé och flerbostadshus.
I mötet mellan den historiska Gårdsparken och Tomtbergavägen skapas en mindre torgbildning, en entréplats till parken. Entréplatsen utgör Torgkvarterens
centrum där parken och det urbana livet möts.

ner i våningshöjd och kvarteren öppnas upp för att
mjukt möta den historiska parkmiljön. Bostadsgårdarna får en unik miljö som blir en lugn oas som kontrast
till Tomtbergavägen stadsmässiga rum.
Torgkvarteren kommer bebyggas med fyra olika typologier – lamellhus, stadsradhus, punkthus och parkhus.
Bebyggelsen gestaltas med inspiration från befintlig
bebyggelse i området med referenser till de klassiska
landshövdingehusen som byggdes runt om i Sverige
för närmare 100 år sedan.

Flerbostadshusen varierar mellan tre till fem våningar
och placeras för att skapa en stadsmässig inramning
av Tomtbergavägen. I norr kliver bebyggelsen varsamt

TORGKVARTEREN
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LAMELLHUS
PUNTKHUS
STADSRADHUS
PARKHUS
ÄLDREBOENDE
FÖRHÖJD BOTTENVÅNING

TORGKVARTEREN
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STADSMÄSSIGA KVALITETER I TORGKVARTEREN

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR NY BEBYGGELSE
VOLYM OCH PROPORTION

ningar. 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.

Torkvarteren omfattar fyra byggnadstyper; lamellhus,
stadsradhus, punkthus och parkhus. Antal våningar varierar mellan 3-5. De olika hustyperna ger variation i volym och egen identitet mellan kvarteren. I mötet med
gårdkärnan kliver bygganderna ner i våningsantal.

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

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

OPQMB GENERALPLANER, BASEL.

ADM ARCHITECTS, MOSKVA
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MEILI & PETER ARCHITEKTEN, ZURICH

BEBYGGELSENS UTFORMNING - LAMELLHUSEN
VOLYM
Lamellhusens volym härstammar från den klassiska ladan genom långa byggnadskroppar och tydliga sadeltak. Våningshöjden varierar från 2 till 5 våningar.

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

Sadeltaken utformas med ett takfall om ca 35-45 grader. Takkupor och skorstenar är gestaltande grepp och
utgör tydliga volymer på tak. Skorstenarna samlar husets tekniska installationer för att undvika många mindre och synliga huvar. Taken har takkupor. I de fall lamellhusen går runt hörn i kvarter ska även taken följa.
Tydliga gavelmotiv avslutar byggnadsvolymer.

2 VÅNINGAR

3 VÅNINGAR

4 VÅNINGAR

N

GATA

N

GATA

S

GÅRD

S

GÅRD

Om lamellhus har loftgångar ska dessa placeras på
gårdssidan. Loftgångar ska utgöra del av grundvolymen och ej utföras utanpåliggande. Loftgångsräcken
skall ligga i liv med övrig fasad.
Bostadsentréer som möter gata utan förgårdsmark utförs indragna.

5 VÅNINGAR

BURSPRÅK MOT GATA I NORR, BALKONGER MOT SÖDER

LOFTGÅNG INOM VOLYM MOT
GÅRDSSIDA

LANDSHÖVDINGEHUS, MAJORNA
GÖTEBORG

BORNSTEIN LYCKEFORS, QVILLESTADEN
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I HÖRNLÄGEN MÖTS LAMELLHUSENS
TAK I VINKEL OCH BALKONGER
LÖPER ÖVER HÖRN

BORNSTEIN LYCKEFORS, QVILLESTADEN

KULÖR & MATERIAL
Lamellhusen utförs 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 byggnadstraditioner. Genom att variera mellan olika färgkombinationer kan ett
varierat men samtidigt sammanhållet uttryck skapas.

Fasad
Fasad ska utföras av trä, exempelvis lockpanel. Träfasad målas i kulör enligt kulörpalett.
Karaktäristiskt för lamellhusen är att takplåten kan dras
ner till över husets översta våning. Takplåten kan även
dras även ner en våning på synliga gavelfasader.

Takutformning
Tak ska utföras med plåttäckning. Plåt ska vara i kulör
enligt kulörpalet.Takfot ska utformas minimal för att
inte påverka husets rena volymverkan. Takkupor ska
placeras indragna från takfot. Takfot ska utföras kontinuerlig. Kupor och skorstenar ska utföras av plåt i kulör lika taket. Eventuella huvar, uppstigningsluckor och
taksäkerhet ska utformas i samma kulör som övrigt tak.

Fönsteromfattningar och balkongräcken samt övriga
plåtdetaljer utförs i kulör enligt kulörpalett.
Socklar
Socklar ska utföras i tegel eller natusten.
Sockeln kan utföras hög och dras upp att omfatta
byggnadens hela första våning. Alternativt kan sockel
utföras låg. Hög sockel är lämpligt för byggnader i centrum av Torgkvarteren.

Takkupor utförs indragna från fasadlinje och takfot är
kontinuerlig.

FASADELEVATION, LÅG SOCKEL

TAK

FASAD

SOCKEL

FASADELEVATION, HÖG SOCKEL
OCH NEDDRAGEN TAKTÄCKNING.
LJUSGRÅ
RAL 7044

MOSSGRÖN
RAL 6003

BRUNRÖD
RAL 8004

MÖRKRÖD
RAL 3009

FALURÖD
NCS S 4550-Y70R

GRÅGRÖN
NCS S 4010-G90Y

LJUST GRÅ/VARMVIT
NCS S 1505 Y / 2005 Y

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

TEGEL
SAND

TEGEL
BRUN/RÖD

TEGEL
GRÅ

NATURSTEN
SKIFFER
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ÄRGGRÖN
NCS 3117-G09Y
NCS S3020-G

OLIV
NCS S 6030-G90Y
NCS S 6020-Y10R

NATURSTEN
GRANIT

TAK

TAKPLÅT
MOSSGRÖN

TAKPLÅT
ÄRGGRÖN

TAKPLÅT
ALUZINK

TRÄFASAD
GRÖN

TRÄFASAD
NATUR

TRÄFASAD
FALURÖD

TAKPLÅT
BRUNRÖD

FASAD

SOCKEL

SOCKEL
GRÅTT TEGEL/NATURSTEN

SOCKEL
SANDFÄRGAT TEGEL/
NATURSTEN

SOCKEL
RÖTT TEGEL/NATURSTEN

EXEMPEL
KOMBINATIONER

KULÖR OCH MATERIAL-PALETT ÄR FRAMTAGEN FÖR ATT VARA VÄGLEDANDE. KOMBINATIONER SOM PRESENTERAS ÄR ENDAST
FÖRSLAG.
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BALKONGER, LOFTÅNGAR, BURSPRÅK OCH UTEPLATSER
Balkonger ska upplevas lätta med ett räcke som är
transperent, exempelvis pinnräcke av stål. Balkongkant
täcks av med plåtprofil som har samma kulör som balkongräcke. Balkongsättning är regelbunden och strävar efter vertikalitet i fasaden.

Exteriöra trappor som kopplar mellan loftgång och
gård kan utföras utanför byggnadens grundvolym.
Dessa trappor ska utföras raka och lätta, exempelvis i
metall.
Uteplatser vetter mot gårdssida och avgränsas av
grönska alternativt skärmar eller räcke.

Burspråk ska utföras som ett lekfullt inslag i fasad. Placering kan vara oregelbunden. Burspråk utformas som
lätta volymer.
Loftgångar ska ligga på gårdssidan och ska vara en del
av byggnadens grundvolym. Fasad innanför loftgångsräcke kan utföras i kulör som bryter från övrig fasad.

BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
Entréer till lamellhusen utformas med indrag från husens grundvolym och kläs med sockelsten om sockeln
är uppdragen, i annat fall trä liknande övrig fasad. Entrévåningar är höga och entrépartier utförs med överljus samt om möjligt sidoljus.

I de fall bottenvåning rymmer lokaler med större fönsterpartier skall dessa utformas att harmoniera med övrig fönstersättning och fasadrytm.
Bostadsentréer utförs med en omsorg om detaljer såsom placering av husnummer, porttelefon, belysning
och dylikt.

DINELL JOHANSSON, BJÖRKHAGEN

BORNSTEIN LYCKEFORS, QVILLESTADEN

DUGGAN MORRIS, LONDON

ARKITEMA ARCHITECTS, TINGSTORGET
(ALBY)

STANTON WILLIAMS, LONDON

TENGBOM ARKITEKTER, NORRA DJURGÅRDSSTADEN
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STADSRADHUSEN
VOLYM & PLACERING
Stadsradhusen ligger indragna i förhållande till intilliggande 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 kläs av
horiontella, längsgående balkonger.

GÅRD

Från gårdssidan når man via entrétrappa ytterligare
bostäder i huset. Trappor skall vara lätta i sitt utförande.
Stadsradhusen har platta tak. Taken kan användas som
takterrasser.
GATA
PLANVY, PLACERING TRAPPOR

GATA

GÅRD

SEKTION GENOM STADSRADHUS, 3 V.

ELEVATION TEGELFASAD MOT GATA

KULÖR & MATERIAL
Stadsradhusen har två olika fasaduttryck. Tegelfasad
mot gata och träfasad mot gård. Tegelfasaden utförs
i ett sandfärgat eller ljusgrått tegel. Träfasaden utförs i
naturträ eller ljust gråmålat trä.

Fasaden kröns, om taket används som terrass, av räcken som löper längs hela fasaden. Eventuellt växthus på
tak utförs i glas.
Taken är platta/låglutande och kan utföras platta med
papp, låglutande med plåt, gröna med sedum eller likv.
eller som takterrasser.

Trappor mot gata utgör en integrerad del av husfasaden och markytor kläs i tegel liksom övrig fasad. Trappor mot gård utförs i ett lättare material såsom metall
eller trä.
Fönsteromfattningar och balkongräcken samt övriga
plåtdetaljer utförs i en grå kulör som harmonierar med
övrig fasad.

TEGEL

TEGEL

TRÄ NATUR
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GRÅMÅLAT TRÄ

BALKONGER OCH UTEPLATSER
Längsgående balkonger på både fram och baksida ska
upplevas lätta och ha räcken som ger hög transparens,
exempelvis pinnräcke eller räcke i plattstål. Räcken utförs i samma kulör som takkrön och övriga plåtdetaljer.
Balkongkant täcks av med profilerad plåt i samma kulör som balkongräcke. Balkongerna ska vara möblerbara och högst 1,5 meter djupa.

BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
Stadsradhusens entrévåning mot gata präglas av privata entréer med egen förgårdstrappa. Entréer ligger i
fasadliv och skyddas av ovanliggande balkonger.
Privata entrédörrar utförs täta i en kulör lika fasad alternativt 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.

AHMM, LONDON

ADM ARCHITECTS, MOSKVA

AHMM, LONDON

ATELIER DU PONT, BONDY

ESCH SINTZEL ARCHITEKTEN, BASEL

FABIENNE GÉRIN-JEAN ARCHITECTS,
ESSONNE
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PUNKTHUSEN
VOLYM
Punkthusen utmärker sig som ett nytt tillägg i stadsrummet, med sin kubiska form, sina platta tak och rundade, omslutande balkongband. Punkthusen är högre
än övrig ny bebyggelse och ligger placerade i kvarterens hörnlägen. Punkthusen är kvadratiska i plan och
högst upp, ”på taket”, placeras en indragen volym med
en takterrass som löper runt huset.

PLANVY, GRUNDVOLYM

Balkongbandens form förskjuts omvartannat mellan
planen vilket ger en upplevelse av variation och rörelse.
Bottenvåningen kan med fördel förses med en högre
våningshöjd med stora fönsterpartier och rymmer lokaler och bostadskomplement.

PLANVY, GRUNDVOLYM OMSLUTEN
AV
BALKONGER.

ELEVATION FASAD

KULÖR & MATERIAL
Punkthusen utförs med en fasad av trä, exempelvis vertikal lockpanel. Träfasaden utförs ljust grålaserad eller i
naturträ.

Entrévåningens sockel utförs i natursten.
Husets övre tak är platt eller låglutande och materialitet är papp eller plåt.

Fönsteromfattningar och balkongräcken samt övriga
plåtdetaljer utförs i en kulör som harmonierar med träfasaden. Om träfasaden är grålaserad utförs byggnaden med ett monokromt uttryck.

GRÅ TRÄPANEL
KULÖR

TRÄPANEL NATUR

PLÅT
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NATURSTEN

BALKONGRÄCKEN

BALKONGER OCH UTEPLATSER
Balkongerna utförs utanpåhängda som egna volymer,
och ska upplevas som ett kontinuerligt band som sveper runt fasaden. Balkongerna ska vara lätta i sitt utförande.

Balkongerna är karaktärsskapande och kräver en omsorg om detaljer såsom infästning av räcken och dylikt.
Balkonger ska vara möblerbara och utförs med ett djup
om som högst 1,5 meter.

För att balkongernas rundade form skall framträda
tydligt föreslås balkongräcken utföras i plattstål eller
metallraster typ. böjd sträckmetall. Räckena skall helt
täcka av balkongplattan.

BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
Bostadsentréer utförs med indrag från fasad. Fasadmaterialet i entréindrag utförs lika övrig fasad. Täta
dörrar utförs i en kulör lika fasad alternativt i kulör lika
tak- och plåtdetaljer. Entrévåningar är höga och resliga
och entrépartier utförs med överljus samt om möjligt
sidoljus.

Bottenvåning rymmer lokaler och bostadskomplement
med större fönsterpartier. Dessa partier utformas på
ett sätt som harmonierar med övrig fönstersättning
och fasadrytm.

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

ANDOFFICE, BERKHEIM

WINGÅRDHS, STOCKHOLM

MEILI & PETER ARCHITEKTEN, ZURICH

3XN, TORONTO

THAM & VIDEGÅRD ARKITEKTER, VÄSTRA
KAJEN

CF MÖLLER, IKAST
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PARKHUSEN
VOLYM
Parkhusen består av tre lamellhus som ligger placerade
där torgkvarteren möter befintlig gårdsebyggelse och
kulturmark i norr. Husen närmar sig den befintliga bebyggelsen i sin volymhantering, och karaktäriseras av
sadeltak med ordentliga tak- och gavelsprång.

högresta träpaviljonger som möter upp den befintliga
bebyggelsen.
Parkhusen utförs som två olika hustyper, 2 och 3 våningar höga. Den lägre hustypen förses med exteriöra
trappor och loftgångar. Loftgångar ska placeras helt
under taksprånget.

Parkhusens gavlar är synliga från parkmiljön och
orangeriet i norr, och stor omsorg läggs på utformningen av dessa. Gavelfasaderna ligger indragna, ca 2
meter, och rymmer längsgående balkonger. Parkhusen
ska vara lätta i sitt utförande och upplevas som en slags

FASADELEVATIONER: PARKHUSEN SEDDA FRÅN
NORR.

KULÖR & MATERIAL
Parkhusens fasader utförs i naturträ. Husen har rejäla
taksprång som väderskyddar fasaderna som på så sätt
kommer att åldras på ett enhetligt. Parkhusen utförs
som traditionella träbyggnader med modern detaljering.

Omfattningar runt fönster utförs i trä lika fasad.Balkongräcken samt övriga plåtdetaljer utförs i kulör lika
tak.
Husens socklar utförs i betong, och den träkonstruktion
som möter mark placeras på avpassade betongfundament.

Tak utförs i plåt, exempelvis aluzink, med ett takfall om
ca 25-35 grader.

TRÄPANEL NATUR

PLÅT

DETALJERING I TRÄ
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KUPOR

BALKONGER OCH UTEPLATSER
Balkonger samt loftgångar utförs i trä. Balkonger och
entrébalkonger ska placeras helt under tak- och gavelsprång.
Räcken utförs lätta med transparens och i metall.

BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
Trappor till loftgångar placeras under tak- eller gavelsprång och utförs i trä.

BDE ARCHITEKTEN, OSSINGEN (SCHWEIZ)

TECTONE ARCHITECTS, PARIS

MARTE MARTE ACHITECTS, WEILER (ÖSTERRIKE)

INNAUER MATT ARCHITEKTEN, HÖLLER
HOUSE

BDE ARCHITEKTEN, OSSINGEN (SCHWEIZ)

INNAUER MATT ARCHITEKTEN, HÖLLER
HOUSE
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MÖTE MED OMGIVNINGEN
Torgkvarteren består av nio flerbostadskvarter som
bildar ett stadsmässigt aktivt gaturum längs med
Tomtbergavägen. Kvartersstrukturen bryts upp och
gårdarna öppnar upp sig mot gårdskärnans historiska
natur- och kulturlandskap.

Mellan kvarter C och D finns en befintlig allé med hästkastanjträd som bevaras. Kvartersgatans placering
längs med allén är placerad så att den befintliga byggnaden Magasinet hamnar centrerad i gatans blickfång.
I kvarter E och F finns en befintlig fruktlund där så
många av träden som möjligt bevaras.

Mellan kvarter B och C placeras entréplatsen som blir
Tomtbergavägens urbana centrum och en grön entré
till gårdskärnan. Öster om entréplatsen placeras en ny
busshållplats som gestaltas som en timglashållplats för
att sänka hastigheten på gatan.
LAMELLHUS

LAMELLHUS

KVARTER B

ENTRÉPLATS

KVARTER C

HÄSTKASTANJ

BOSTADSGÅRD

KVARTER C

GÅNGBANA

BEFINTLIG
TRÄDALLÉ

G/C

SEKTION E-E2 (FÖR SEKTIONSDRAGNING, SE S. 66)

PUNKTHUS

KVARTER H

LAMELLHUS

TOMTBERGAVÄGEN

KVARTER C

LAMELLHUS

BOSTADSGÅRD

KVARTER C

SEKTION A-A1 (FÖR SEKTIONSDRAGNING, SE S. 66)

STADSRADHUS

TOMTBERGAVÄGEN

PARKHUS

KVARTER C

VÄXTHUS

BOSTADSGÅRD

SEKTION F-F1 (FÖR SEKTIONSDRAGNING, SE S. 66)
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KVARTER C

GÅNGBANA

KVARTER A
Kvarter A möter befintlig villabebyeggelse vid Bronsgjutarvägen 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 Tomtabergavägen.

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 skapar visuell avgräsning och distans mellan
nya bostäder och befintliga fastigheter. I utformning av
gård och fasader ska förhållande till befintliga villor beaktas. Nya byggnaders gavlar utformas med få fönster
mot villor och gården ska skapa tydlig grön avgränsning mot gång- och cykelbana.

Kvarter A består av stadsradhus och flerbostadshus
från 2 till 5 våningar (indragen 6:e våning på punkthus)
där de lägre husen möter befintlig bebyggelse. Byggnaderna i kvarteret möter mark utan förhöjd sockelvåning.

BEFINTLIG VILLA

STADSRADHUS

PUNKTHUS

LOKALGATA

G/C-VÄG
BEFINTLIG VILLA

53,0 M

BEFINTLIG
VILLAFASTIGHET
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FLERBOSTADSHUS

STADSRADHUS FLERBOSTADSHUS

TRÄDGÅRDG/C-VÄG

BEFINTLIG
FÖRGÅRDSBYGGNAD

FLERBOSTADSHUS

GÅRD

LOKALGATA

GÅRD

KVARTER E
Kvarter E möter befintlig kedjehusbebyggelse vid
Kryddgården i öst och Tomtbergavägen i söder. Kvarteret utformas att möta både den lägre kedjehusskalan
som består av hus som är 2 våningar och samtidigt skapa rygg och stadsmässigt möta och rama in Tomtabergavägen.

På insidan av det nya kvarteret finns en grön gemensam 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 förhållande till befintligakedjehus beaktas. Nya byggnader ska utformas
med fönstersättning som tar hänsyn till befintliga hus.
Enskilda balkonger mot gårdssidan och befintlig bebyggelse ska undvikas.

Kvarter E består av flerbostadshus från 3 till 4 våningar. 4 våningar möter mot Tomtbergavägen i söder och
byggnaden kliver ner i nordöst i mötet med natur och
befintlig bebyggelse. Byggnaderna i kvarteret möter
mark utan förhöjd sockelvåning.

FLERBOSTADSHUS

FLERBOSTADSHUS

TOMTBERGAVÄGEN

FLERBOSTADSHUS

BEFINTLIGT KEDJEHUS

GÅRD G/C-VÄG

ALLÉ
TRÄDGÅRD
HÄCKAR

FLERBOSTADSHUS

TOMTBERGAVÄGEN

LOKALGATA

BEFINTLIGT RADHUS

G/C-VÄG

ALLÉ
HÄCKAR

VILLATOMT

BEFINTLIGT KEDJEHUS

BEFINTLIGT RADHUS

LOKALGATA

NY BEBYGGELSE

ALLÉ

32,1 M

G/C - BANA
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BEFINTLIG
VILLA BEBYGGELSE

BOSTADSGÅRDAR

TÄNK PÅ

- Bostadsgårdar ska utformas gröna och omhändertagna med robusta och gedigna material som håller
över tid

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

- Gestaltningen av gårdarna ska anpassas till det befintliga Hallunda Gård både i materialval, skala och karaktär.

• Trädplantering i hårdgjorda ytor ska utföras
med skelettjordar.

-Gårdarna ges en privat karaktär genom inramning av
häckar, friväxande vegetation eller staket.

• Växtmaterialet ska vara varierat och erbjuda
upplevelser under hela året. Växtlighet ska även
bidraga med ekosystemtjänster.

- Flerbostadshusens gårdar ska vara användbara för
småbarnslek, odling, sittplatser och mötesplatser för
alla åldrar. De ska även innehålla funktioner som cykelparkering, angöring och sophantering.

• Entréer ska utformas trygga och med god tillgänglighet

- Dagvattnet ska i möjligaste mån hanteras på kvartersmark. Principen är att gårdarna ska klara av att fördröja kraftigare regn samt ha en viss renande effekt.

PLANUTSNITT
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INSPIRATIONSBILDER

GÅRDARNAS KARAKTÄR
Alla gårdar öppnar sig upp mot gårdskärnan och med
karaktär och inspiration från platsens historia.

Beläggningsytor på innergårdarna ska utföras med betongmarksten, stenmjöl eller trädäck.

Torgkvarterens byggnader varierar i skala, material
och kulör och bildar tillsammans ett helhetsuttryck så
att man uppfattar kvarteret som ett. Gårdarna gestaltas utifrån samma princip, med en gemensam materialpallet för båda material och växtlighet som varierar
från gård till gård, men framstår som en helhet.

Planteringar ska utföras som flerskiktade ytor.

TRÄ NATUR

MARKSTEN

Varje gård ska innehålla en större gräsyta för lek och
vistelse.
Alla privata uteplatser ska utföras med insynsskydd av
trä alternativt häckplantering.

GRUSGÅNG
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ÄNG

BELYSNING

KVARTER A
Bostadsgården öppnar sig mot Kv Bronsgjutaren och
höjdskillnaden mellan kvarter A och bef bebyggelse tas
upp med en grön slänt/terrassering.
Där gården möter lokalgata ska en grön zon anläggas
som bidrar till gatans gröna uttryck. Zonen ska innehålla träd och/eller en flerskiktad undervegetation.
Komplementbyggnad som gemensamt uterum/växthus får uppföras. Gemensamma sociala ytor samlas på
gårdens mitt.
Tillgänglig angöring från lokalgatan sker via trappa och
ramp.
Stadsradhus har privata uteplatser mot söder och norr.
Den tillgängliga entrén nås från gården.
Privata uteplatser i A3 och A4 avgränsas med plantering/häckar.
Cykelparkering planeras i närhet till entréer.

KVARTER B
Kvarter B består av lamellhus som bildar en gård som
avgränsas med friväxande buskage mot Tegelboden
och Vagnslidet.
Bostadsgården öppnar sig mot Lokalgatan mot väster
och bidrar med träd och grönska till gaturummet samtidigt som grönskan definerar den privata bostadsgården mot gatan.
Komplementbyggnad som gemensamt uterum/växthus får uppföras på gården och gemensamma sociala
ytor samlas på gårdens mitt.
Lägenheter i bottenvåningen utförs med privata uteplatser mot innergården.
Cykelparkering planeras i närhet till entréer.
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KVARTER C
Kvarter C är Torgkvarterens mest centrala kvarter och
består av två lamellhus som bildar en gård som öppnar
upp mot entreplatsen mot väster.
Entreplatsen utformning ska gestaltas med en tydlig
gräns mellan det privata och publika.
En grusstig avgränsar kvarteret mot den befintliga
hästkastanjallén.
Alla lägenheter i bottenvåningen utförs med privata
uteplatser mot innergården. Mot odlingsparken skapas
en grön förgårdsmark/planteringszon.
Inga komplementbyggnader är tillåtna på gården.

KVARTER D
Kvarter D är Torgkvarterens största kvarter och består
av fyra lamellhus, ett stadsradhus, ett punkthus och
tre parkhus.Kvarteret upplevs som två kvarter med en
angöringsväg emellan.

Parkhusen utförs med privata uteplatser i bottenvåningen åtskilda av smala gångvägar.

Huskropparna längst mot öster bildar en gård kring den
befintliga fruktlund som är en stor kvalitet och bör bevaras. Gårdens utformning ska integrera fruktträden.

De två kvartersgator som ansluter från Tomtbergavägen ligger på kvartersmark och utförs med naturgrå
betonplattor. När gatorna smalnas av byts beläggningen till grus för att anpassa till gårdskärnans befintliga
grusvägar.

Inga komplementbyggnader är tillåtna på gården

Under hela kvarteret finns garage med infart i punkthuset.

Branduppställningsplatser på gården utförs gräsarmerade.

Alla lägenheter i bottenvåningen utförs med privata
uteplatser mot gården.

Cykelparkering planeras i närhet till entréer.
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KVARTER E
Kvarter E består av två lamellhus som tillsammans bildar en gård som avgränsas med friväxande buskage mot
det befintliga gång- och cykelstråket.
Den befintliga trädallén skapar en naturlig avgränsning
mellan kvarter E och kvarteret Kryddgårdsvägen.
Lägenheter i bottenvåningen har privata uteplatser
mot innergården.
Bostadsgårdens gestaltning anpassas till den befintliga
fruktlund och nya fruktträd planteras på gården.
Inga komplementbyggnader är tillåtna på gården.
Cykelparkering planeras i närhet till entréer och vid husets gavel.

KVARTER F
Kvarter F består av fyra lamellhus med privata uteplatser mot söder i bottenvåningen.
En befintlig häck avgränsar bostadsgården mot parkeringsplatsen. På ställen där det saknas häck kompletteras det med ny.
Eftersom att gården är smal är komplementbyggnader
inte tillåtna på gården. En mindre gemensam yta placeras i gårdens södra del där gården är lite större. De
boende kan också använda de gemensamma ytorna i
kvarter H.
Öppningarna till grannkvarteren planteras med träd.
Cykelparkering planeras på byggnadens gavel och på
gården.
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KVARTER G
Kvarter G består av två lamellhus med privata uteplatser mot söder i bottenvåningen.
En befintlig häck avgränsar bostadsgården mot parkeringsplatsen. På ställen där det saknas häck kompletteras det med ny.
Eftersom att gården är smal är komplementbyggnader
inte tillåtna på gården. I stället kan boende i kvarteret
använda de gemensamma ytorna i kvarter H.
Öppningarna till grannkvarteren planteras med träd.
Cykelparkering planeras på byggnadens gavel.

KVARTER H
Kvarter H består av ett punkthus och ett stadsradhus
med en större gemensam gård i söderläge.
Lägenheter i bottenvåningen har privata uteplatser
mot söder.
Komplementbyggnad som gemensamt uterum/växthus 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.
Öppningen mellan kvarter G och H planteras med träd.
Cykelparkering planeras i anslutning till entréer och på
gården.
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BELYSNING
I gårdarna är det viktigt att belysningen anpassas till
platsens behov. Fasadbelysning lyfter fram byggnaderna, vilket skapar en inramning av platsen. Belysning
på fasaderna ska vara med ett avbländat nedåtriktat
och varmt ljus.
Integrerad belysning är även ett alternativ där möjlighet finns.

INSPIRATIONSBILDER
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GÅRDSKVARTERET
Väster om Hallunda gård planeras Gårdskvarteren som
är flerbostadshus som varierar mellan 2-3 våningar
med vindsvåning. Byggnaderna placeras parvis med
släpp mellan paren. Strax intill finns äldre ekonomibyggnader i form av stall och vagnslider – vackra lador som berättar mycket om gårdens historia. Tillsammans med de äldre ekonomibyggnaderna skapar den
nya bebyggelsen ett kvarter med en rymlig gemensam
bostadsgård i mitten.

ladubyggnaderna. Gårdskvarteren präglas till stor del
av platsens historia och även utemiljön tar avstamp i
det befintliga med slingrande grusvägar, äppelträd och
gräsmattor.
Gårdskvarteren består av lägenheter i flerbostadshus.
Många av bostäderna i entréplan får sin egna entré på
framsidan och en egen uteplats mot den gemensamma trägården.

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

GÅRDSKVARTERET
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NYA BOSTADSTYPOLOGIER I GÅRDSKVARTEREN

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR NY BEBYGGELSE
VOLYM

KULÖR & MATERIAL

Gårdshusen hämtar inspiration från befintlig gårdsbebyggelse och byggnadsvolymerna har en igenkännlig
ladulik karaktär med sadeltak.

Gårdshusen utformas med rödmålad träfasad och rött
tegeltak liknande befintliga ladubyggnader.

PLACERING
Gårdshusen placeras för att bilda storgård tillsammans
med befintliga stallbyggnader. Husen placeras med
både gavelfasad och längsgående fasad mot gatan.

ARKITEMA ARCHITECTS, FÄRJESTADEN

WINGÅRDHS, SUNDBYBERG
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THOMAS MARCKS, VRÅNGÖ

BEBYGGELSENS UTFORMNING
VOLYM
Gårdhusen är 2-3 våningar höga och har sadeltak som
utformas med ett takfall om ca 35-45 grader. Takkupor
och skorstenar är gestaltande grepp och utgör 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 utanpåliggande loftgång. Loftgång kan placeras mot gårdseller gatufasad. Loftång kan okcså aktivera gavel.
Entréer till flerbostadshus ligger direkt mot gata och
skyddas av ovanliggande balkonger. Privata entréer till
stadsradhus ligger med indrag från gata och skyddas
även dessa av ovanliggande balkonger.

PLANVY,
BALKONGER MED INDRAG FRÅN HÖRN.

2-3 VÅNINGAR,
BALKONGER, KUPOR OCH SKORSTENAR

KULÖR & MATERIAL
Gårdshusen har rödmålad träpanel, exempelvis lockpanel. Fasaden målas klassisk faluröd. Träfasaden löper över samtliga våningar och fasaden avslutas med
en plåtavtäckning eller lägre betongsockel. Tak utförs
med taktegel. Takkupor och skorstenar kläs i plåt, kulör
lika taktegel.
Fönsteromfattningar och balkongräcken samt övriga
plåtdetaljer utförs i en kulör lika taktegel , och kommer
på så sätt att ligga ton i ton med den faluröda träfasaden.

TAKTEGEL

ELEVATION FASAD MOT GATA

FALURÖD
NCS S 5040-Y80R

TRÄPANEL
75

RÄCKEN

BALKONGER OCH UTEPLATSER
Balkonger utförs utanpåhängda längs husens långsidor, med ett tydligt indrag från hörn. Balkongerna ska
upplevas som långa och horisontella band och ska vara
lätta i sitt utförande. Räcken utformas med viss transparens, exempelvis pinnräcke eller räcke i plattstål.

Räcken utförs i samma kulör som tak och övriga plåtdetaljer.
Balkongerna ska vara möblerbara och högst 1,5 meter
djupa.

BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
Huvudentréer som skyddas av ovanliggande balkong
ligger i fasadliv, i annat fall ligger entréer med indrag
från fasad. Täta dörrar i fasad utförs i en kulör lika fasad
alternativt i kulör lika tak- och plåtdetaljer.

Individuella bostadsentréer från gata utformas med
omsorg. Ovanliggande balkong kan med fördel utgöra
skärmtak.
Bostadsentréer utförs med en omsorg om detaljer såsom placering av husnummer, porttelefon, belysning
och dylikt.

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

ATELIER DU PONT, BONDY

NZI ARCHITECTS, FRANKRIKE

MARGE, VILLA EKROS

ARKITEMA ARCHITECTS, FÄRJESTADEN

WIRZ ARCHITEKTEN,

BORNSTEIN LYCKEFORS ARKITEKTER
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MÖTE MED OMGIVNINGEN
TÄNK PÅ:

Gårdshusen öppnar upp sig mot herrgården och skapar en storgård tillsammans med befintliga stallbyggnader. Från lokalgatan lutar marken uppåt mot herrgården och husen trappas och anpassas till befintligt
landskap.

• Minst 40 % av gårdsytan ska bestå av grönyta.
• Trädplantering i hårdgjorda ytor ska utföras
med skelettjordar.

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

• Växtmaterialet ska vara varierat och erbjuda
upplevelser under hela året. Växtlighet ska även
bidraga med ekosystemtjänster.
• Entréer ska utformas trygga och med god tillgänglighet

GK3 och GK4 är tillbakadragna från gatan för att skapa
en grön förgårdsmark.

RADHUS

FÖRGÅRDSMARK

GÅRDSKVARTERET

LOKALGATA

FORNMINNE/
HÄLLRISTNING

BOSTADSGÅRD

SEKTION C-C2 SAMT PLANUTSTNITT
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STIG

BEF BYGGNAD

INSPIRATIONSBILDER

GÅRDENS KARAKTÄR
Gården ska integreras i befintligt parkmiljö genom materialval, skala och karaktär.

ser utförs i marknivå och avgränsas med häck/plantering.

Bostadsgården ska utformas grön och omhändertagen
med robusta och gedigna material som håller över tid.

GK3 och GK4 utförs med en 3 meters förgårdsmark
som kan ta hand om dagvatten.

Gården ges en privat karaktär genom inramning av
häckar, friväxande vegetation eller staket.

Släppen mellan husen planteras med träd för att bidra
till att lokalgatan blir grön.

Gården ska vara användbar för småbarnslek, sittplatser
och mötesplatser för alla åldrar. Den ska även innehålla
funktioner som cykelparkering, angöring och sophantering.

Takvattnet fördröjs och renas i förgårdsmarkens och
gårdens planteringar och regnbädder. Principen är att
gårdarna ska klara av att fördröja kraftigare regn samt
ha en viss renande effekt.

Privata uteplatser för G6 utförs som balkonger med
trappor ner till gemensam gård. Övriga privata uteplat-

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

TRÄ NATUR

MARKSTEN

GRUSGÅNG
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ÄNG

BELYSNING

TRÄDGÅRDSPARKEN
På ängen väster om Hallunda Gård planeras området
Trädgårdsparken 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 befintliga
kvarteret Bronsgjutaren med friliggande enplansvillor
med platta eller lågt lutande tak i väster. De nya husen förhåller sig till den befintliga bebyggelsen genom
volym och skala. Radhusen är i två till tre våningar och
deras platta tak skapar härliga terrasser med sol hela
dagen.

Radhusen skapar ett enhetligt uttryck men gestaltas
för att skapa en varierad och intressant miljö. Varje radhus har en privat plats både framför entrén och på husets baksida. Bebyggelsen planeras så att en gemensam gård skapas mellan radhusen och ger möjlighet
att skapa grönskande kvarter.
Trädgårdsparken kommer innehålla 46 radhus allt som
allt. De radhus som vetter mot lokalgatan möter stadsmässigt gatan med begränsad förgårdsmark. Dessa
radhus har tillgång till en gemensam parkering i mitten
av området. Resterande radhus kommer ha tillgång till
parkering på den egna förgårdsmarken.

TRÄDGÅRDSPARKEN
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RADHUS MED SIN PRIVATA TRÄDGÅRD I TRÄDGÅRDSPARKEN

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR NY BEBYGGELSE
VOLYM

KULÖR OCH MATERIALITET

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

Fasaderna utförs i trä. Våningsplanen differentieras genom olika rymt och detaljering av träpanelen.

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

SCHNEIDER&SCHNEIDER, AARE
(SCHWEIZ)

JOLIARK, ÄNGSNÄS

CF MÖLLER, NORRA DJURGÅRDSSTADEN
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BEBYGGELSENS UTFORMNING
VOLYM
Trädgårdsparkens rymmer två olika radhustyper som
är 2 respektive 3 våningar höga. Delområdet präglas av
denna variation i höjd, och radhusen kliver upp och ner
omvartannat.

samt uteplatser. Även husets övre våningar varierar i
plan, vilket möjliggör terraser av privat karaktär.
Radhuslängor avslutas med gemensamma miljörum
som ska utformas som en naturligt tillägg i längans volymverkan.

Husvolymerna varierar även i plan med lägre volymer
som kliver fram mot gata respektive gårdssida. Dessa
utskjutande volymer möjliggör mer privata entrérum

Gårdssida

I
II

PRINCIPELEVATION RADHUS 2-3 VÅNINGAR

III

II

II
I

EXEMPEL PÅ MÖJLIG PLANVY

EXEMPEL PÅ MÖJLIG FASAD MOT GATA

KULÖR OCH MATERIAL
Fasaden utförs i naturträ eller ljust gråmålat trä. Våningshöjder definieras genom olika detaljering av träfasaden, där panelen genom avstånd mellan lister eller
dimesnionering av trä varieras mellan våningsplanen.

Radhusen har platta eller lågt lutande tak och minimalt
taksprång. Lägre utskjutande volymer mot gata kan
förses med gröna tak. Miljörum utförs i materialitet
och kulör lika örvig fasad.

Plåtavtäckningar och detaljer såsom fönsteromfattningar görs i svart om fasaden utförs i naturträ, utförs
fasaden grålaserad eftersträvas ett mer monokromt
uttryck med grå plåtdetaljer. Träfasaden löper hela
vägen och avslutas med en låg sockel som utförs med
plåtavtäckning, eller betong.

TRÄ NATUR

GRÅMÅLAT TRÄ

KULÖR
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GRÖNA TAK

DETALJER

BALKONGER OCH UTEPLATSER
Genom förskjutningar i plan möjliggörs takterrasser av
privat karaktär. Terrasser har räcken i material som til�låter viss transparens exempelvis pinnräcke med plattstål eller glas med överliggare.

Även uteplatser ligger 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.

BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
Utskjutande volymer bryter upp fasaden mot gatan
och möjliggör bostadsentréer av mer privat karaktär.
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 såsom skärmtak, husnummer, belysning och dylikt.

JOLIARK, ÄNGSNÄS

WHITE, ÄPPELTRÄDGÅRDEN

NEIL DUSHEIKO ARCHITECTS

JOLIARK, ÄNGSNÄS

WHITE, ÄPPELTRÄDGÅRDEN

JAGNEFÄLT MILTON, VÅRDSÄTRA
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MÖTE MED OMGIVNINGEN
Trädgårdshusen placeras längs med lokalgatan och
omfamnar två gemensamma gårdar som öppnar sig
upp mot Bronsgjutarvägens villor.
Befintliga gångstråk från Bronsgjutaren tas upp i strukturen och blir till Trädgårdskvarterets kvartersgator
som kopplar vidare till Gårdskärnan.
Radhusen längs kvartersgatorna har parkering på egen
förgårdsmark, medan radhusen längs med lokalgatan
har en samlat parkering mellan kvarteren.
Förutom egen förgårdsmark har varje radhus en privat
trädgård mot den gemensamma gården.

TÄNK PÅ
• Trädplantering i hårdgjorda ytor ska utföras
med skelettjordar.
• Växtmaterialet ska vara varierat och erbjuda
upplevelser under hela året. Växtlighet ska även
bidraga med ekosystemtjänster.
• Entréer ska utformas trygga och med god tillgänglighet.

BEF VILLA

KV BRONSGJUTAREN

RADHUS 2-3 VÅN

ALLMÄN BEF GC
PLATSMARK

GEMENSAM GÅRD MÖTER
PRIVATA UTEPLATSER

RADHUS 2-3 VÅN

GÅNGSTIG

SEKTION H-H1 OCH PLANUTSNITT
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FÖRGÅRDSMARK

GÅRDSKVARTERET

LOKALGATA

INSPIRATIONSBILDER

GÅRDARNAS KARAKTÄR
Gården har karaktär av småskaliga trädgårdskvarter
med förslagsvis odlingslotter, lekplats, större sociala
mötesplatser, grillplats, växthus/orangeri och gemensamhetshus. Gården ska även innehålla funktioner som
cykelparkering, angöring och sophantering. Kvarteret
har fyra gemensamma soprum placerade ut på husens
gavel ut mot lokalgatan och kvartersgatan mot förskolan.

Privata uteplatser/trädäck och trädgårdar avgränsas
med häck och uteplatsskärmar.
Gemensamma parkeringsplatser utförs i marksten
med gräsfog.
Alla gångstråk på gården föreslås utföras i stenmjöl
och utrustning utförs i naturmaterial.
Vattnet fördröjs och renas i förgårdsmarkens och gårdens planteringar och regnbäddar. Principen är att
gårdarna ska klara av att fördröja kvartersmarkens
dagvatten samt ha en viss renande effekt.

Trädgårdskvarterens förgårdsmark föreslås utföras
i betongmarksten och parkeringsplatsen i marksten
med gräsfog. Mellan bostadsentréer föreslås en spaljé
med klätterväxter och planteringar/regnbäddar.

BELYSNING
Låga stolparmaturer eller pollare med stämningsskapande ljus lyfter fram gårdarnas rumslighet. Svag belysning från spotlights med nedåtriktat ljus riktas mot
växtlighet och framhäver dess strukturer samt ger variation över året.

svagt upplysta fonder. Konstruktioner i form av pergolor eller lekobjekt kan med fördel ljussättas. Integrerade lösningar ger både funktionsljus och en dramatiserad upplevelse
Stolpar i trä signalerar kvartersmark och skapar kommunikativa stråk genom området, både för besökare
och boende.

Balkonger och entréer ljussätts med avskärmade armaturer på vägg eller i räcken och ger innergårdar

TRÄ NATUR

GRÅMÅLAT TRÄ

MARKSTEN
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GRUSGÅNG

BELYSNING

SKOGSHUSEN
I planområdets nordvästra del planeras Skogshusen
som är ett bostadsområde bestående av radhus som
är varsamt utplacerade och anpassade efter naturens
förutsättningar. Radhusen placeras utefter lokalgatan i väster och stickgatan 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 mörka
färger och naturliga material för att smälta in i den natursköna miljön. Det kommer finnas 15 skogshus och
samtliga kommer ha en privat parkering under en pergola på sin tomt.

SKOGSHUSEN
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NATUREN SOM NÄRMSTA GRANNE I SKOGSHUSEN

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR NY BEBYGGELSE
VOLYM

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

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

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

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

CHRIS DYSON ARCHITECTS, LONDON

ARKITEMA ARCHITECTS, SLOTSHUSENE
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MARGE, VILLA DANIELS

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

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

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

Radhuslängorna avslutas med gemensamt miljörum
som ska utformas som en naturligt tillägg i längans volymverkan.

RADHUS 2 VÅNINGAR, MED PULPETTAK

ELEVATION MOT GATA

PLANVY

KULÖR & MATERIAL
Skogshusen har svarta eller mörkt målade träfasader
som kompletteras av detaljering i olivgrönt eller naturträ. Fönster och dörrar ramas in av utskjutande träramar som målas i olivgrönt eller naturträ. Fönsterpartier
och övriga plåtdetaljer utförs i kulör kulör lika fasad eller olivgrönt.

dras ner i gavelfasad.
Träfasaden löper hela fasaden och avslutas med en låg
sockel som utförs med plåtavtäckning, eller betong.
Miljörum utförs i materialitet och kulör lika örvig fasad.

Tak utförs i svart bandtäckt plåt och kan med fördel

NCS S 8500-N
(SVART)
NCS S 8000-N
(GRÅ)
NCS S 6030-G90Y
NCS S 6020-Y10R
(VERDE)

MÖRK TRÄPANEL

PLÅT
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DETALJER

PERGOLA

BALKONGER OCH UTEPLATSER

BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER

Balkonger eller franska balkonger förses med räcken
som utförs i material som tillåter viss transparens, exempelvis pinnräcke eller plattstål, eller glas med överliggare. Räcken i stål utförs i olivgrönt eller svart.

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 såsom placering av husnummer, belysning och dylikt.

På husens framsida finns en privat uteplats som avgränsas av pergolan i trä. Konstruktionen har ett tätt
tak närmast fasad och fungerar således även som väderskydd vid den egna entrén. Pergolan målas i mörk
kulör lika övrig fasad.
På husets baksida finns en privat uteplats som öppnar
sig mot naturmarken.

ARKITEMA, PRÄSTGÅRDEN

PRIMUS ARKITEKTER, KOLLEKTIVHUS (DK)

PRIMUS ARKITEKTER, KOLLEKTIVHUS (DK)

ERIK ANDERSSON, VILLA

PERGOLA VID ENTRÉ

JOLIARK, ÄNGSNÄS
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MÖTE MED OMGIVNINGEN
Skogshusen ligger i kanten av Skogsängen ut mot lokalgatan och ramar in naturmarken bakom. Husen anpassas till landskapets befintliga lutning och trappar
upp mot Herrgården.

TÄNK PÅ:
• Trädplantering i hårdgjorda ytor ska utföras
med skelettjordar.

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 är
med till att förbättra naturens ekosystem.

• Växtmaterialet ska vara varierat och erbjuda
upplevelser under hela året. Växtlighet ska även
bidra med ekosystemtjänster.
• Entréer ska utformas trygga och med god tillgänglighet.

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

SKOGSHUSEN

HERRGÅRDEN

BEF
GÅNGSTIG

SEKTION I-I1 SAMT PLANUTSNITT
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INSPIRATIONSBILDER

UTEMILJÖNS KARAKTÄR
Skogshusen förgårdsmark utförs i betongmarksten
och parkeringsplatsen i marksten med gräsfogar. Mellan varje hus skapas en planteringsyta längs med hela
förgårdsmarken med buskar/perenner.

Skogshusen har ett gemensamt soprum på gaveln av
huset mot Västra gårdsväg.
Fördröjning av vatten sker på kvartersmark till exempel
i planteringsytor.

Husens trädgård består av en uteplats med trädäck, en
gräsmatta och trädgården avslutas med en häck, typ
hagtorn, som övergår i bryn och Skogsängen.
Mellan varje uteplats placeras en skärm/insynsskydd av
trä.

BELYSNING
Skogshusen ljussätts med varmt och inbjudande ljus
på fasaderna i form av väggarmaturer med nedåtriktat ljus. Armaturerna placeras funktionsorienterat på
fasaderna vid deras entréer, uteplatser och ut mot gatan. Diskreta armaturer i form och färg lyfter fram husens arkitektoniska uttryck genom att ge ett mjukt ljus

GRÄSARMERING

MARKSTEN

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 naturmark.

TRÄ NATUR

BELYSNING
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SJÖÄNGEN
Sjöängen planeras på en plats som tidigare var åkermark för Hallunda Gård, en svagt sluttande äng ner
mot Mälaren och befintliga äldre sjövillor. Ängen ramas
in av den storartade allén som kantar den historiska vägen från Hallunda Gård ner till bryggorna. Här planeras
generösa villor med plats för den stora familjen. Villorna är i sin form och arkitektur moderna men hämtar sin
materialitet och färgsättning i den historiska närmiljön.
Villorna planeras med stora sociala ytor, många rum

och ljusinsläpp som tar in den fantastiska omkringliggande naturen. Byggnaderna placeras parvis med
förråd mellan varandra och tillsammans bildar villorna
ett intimt område. En väl tilltagen och grön gårdsgata framför husen skapar en samlande gårdsmiljö mellan 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.

SJÖÄNGEN
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DIN EGNA VILLA I SJÖÄNGEN

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR NY BEBYGGELSE
VOLYM

sig. Villornas plan roteras och förskjuts i förhållande till
varandra. Villorna anpassas til markens topografi. Placering ska sträva efter variation,

Sjöängens villor omfattas av två olika hustyper. Båda
hustyperna har två våningar och ett svagt lutande
pulpettak. Husens volymhantering tydliggörs genom
ett minimalt taksprång. De olika hustyperna vrids och
orienteras olika mot vägen och varandra vilket skapar
ett intressant samspel och en upplevelse av högre variation.

KULÖR & MATERIAL
Områders två hustyper har träfasader med två olika
karaktär och detaljering. Båda hustyperna delar en kulörpalett om tre färger: ljusgrå, grön och mörk/svart.

PLACERING
Sjöängens villor placeras nära gatan. Carport och förråd placeras tillbakadragna från fasadliv. Villor kan
placeras i par med uppfart, carport och förråd mellan

LACROIX CHESSEX, LES JEURS
(SCHWEIZ)

KOD + GENERAL ARCHITECTURE, KUMMELNÄS
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THAM & VIDEGÅRD, HOUSE K (STOCKSUND)

BEBYGGELSENS UTFORMNING
VOLYM
Sjöängens villor ska fördelas över två hustyper.Båda
husen har två våningar och avslutas med ett svagt lutande pulpettak mellan 0-20 grader. Taken ska utformas med minimal takfot för att maximera läsbarheten
av byggandens volym. Villorna förses med carports och
förråd. Carport och förråd ska ej vara dominerande i vy
från gata utan placeras tillbakadraget från fasadliv.

A

Byggnaderna ska roteras i placering och i olika kombinationer för att skapa ett intressant volymspel och variation över omrpdet.
Terrasser kan med fördel utformas indragna och som
del av grundvolym.

A

B

Exempel: Två lika hustyper bildar par. Carport/ förråd är
placerat tillbakadragna från husliv. Två hus delar uppfartsområde.

A

Exempel: Två olika hustyper bildar par. Carport/ förråd är placerat
tillbakadragna från husliv. Två hus delar uppfartsområde. Hus typ B
har indragen terrass under takvolym.

KULÖR & MATERIAL
Villornas fasad ska utföras i trä. Villornas tak kan utföras i papp eller plåt. Villorna ska utföras monokromt
och fönster, dörrar, avvattning och plåtdetaljer är i
kulör i ton lika fasad. Till kulör mörk kan naturträ vara
komplementfärg.

Villornas fasader målas i heltäckande- eller lasyrfärg.
Carport och förråd ges samma kulör som tillhörande
byggnad.

Typ 1: Träfasad med panel med listverk som skapar
rytm och karaktär. Träfasaden varieras med olika detaljering/ rytm mellan våningsplanen.

Gemensam färpalett:
Grön: Olivgrön/mossgrön NCS S 6030-G90Y alt.NCS S
6020-Y10R
Ljus: Varmvit/ljust grå NCS S 0502-Y
Mörk: Svart/mörkt grå NCS S 8000-N alt.
NCS S 8500-N

Typ 2: Träfasad med träskivor eller panel som ger ett
slätt uttryck. Träfasaden är homogen över båda våningsplanen.

TRÄ KULÖR

FASAD MED TRÄSKIVA
LASERAD

FASAD MED LISTVERK
MÅLAD
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KULÖR

PERGOLA

BALKONGER OCH UTEPLATSER
Eventuella balkonger eller terrasser kan utformas som
tydlig del av villans grundvolym. Balkong eller terrass
på våning 2 kan placeras innanför fasadlinje med fasad
som räcke. Terrass i markplan kan utföras med villans
takvolym eller våning två som väderksydd.
Om balkong eller terass utförs utanpåliggande byggnadens grundvolym ska den utföras i lätta och transparenta material.

BOTTENVÅNINGAR OCH BOSTADSENTRÉER
Byggnadernas bottenvåningar är öppna och vänder
sig såväl mot gata som trädgård. Villans entré ska vara
tydlig och utformas med omsorg. Eventuella skärmtak
ska utföras lätta och monokroma med örviga fasad, exempelvis genom stålplåt.

NEIL DUSHEIKO ARCHITECTS, LONDON OKÄND

OKÄND

THAM & VIDEGÅRD, SKÄRGÅRDSHUS

KOD + GENERAL ARCHITECTURE,
KUMMELNÄS

TRIAS STUDIO, NEWCASTLE
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MÖTE MED OMGIVNINGEN
Sjöängshusen följer ängens lutning och anpassas till
landskapets topografi. En ny tillgänglig gata löper igenom området och skapar med sin form två gröna platser. På tre ställen skapas släpp mellan husen som säkrar
kopplingar från det befintliga grannkvarteret, igenom
området och ner till Mälaren och Mälarpromenaden.

TÄNK PÅ:
• Trädplantering i hårdgjorda ytor ska utföras
med skelettjordar.
• Växtmaterialet ska vara varierat och erbjuda
upplevelser under hela året. Växtlighet ska även
bidra med ekosystemtjänster.

Mot öster ligger husen mot ett befintligt radhusområde med häck eller befintliga grönområden som avgränsning. Mot väst ligger husen mot den historiska
väg Hallunda gårdsväg och trädallé.

• Entréer ska utformas trygga och med god tillgänglighet.

Trädallén som ligger på den östra sidan av Hallunda gårdsväg är biotopskyddad. Trädens rotzon ligger
inom fastighetsgräns och markeras som prickmark varav inga ingrepp eller schaktning får göras på området.
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PRIVAT TRÄDGÅRD

KV MEJRAM

INSPIRATIONSBILDER

UTEMILJÖNS KARAKTÄR
Kvartersgatan utförs i asfalt med 0,5 m ränndal av smågatsten samt 0,5 m för belysning på varje sida av gatan.

Villatomterna avgränsas med en häck mot den biotopskyddade allén och mellan tomterna inom Sjöängen.

Sophämtningen sker på kvartersgatan. De flesta villorna har egen sopkärl på förgårdsmarken, men på ställen
där villorna ligger för långt från sopbilen placeras en
gemensam sopstation.

Mot grannkvarteret kompletteras det med häck där
det saknas.
Villorna förhåller sig till ängens lutning vilket innebär
att husen kommer att ligga förskutna i plan på vissa
ställen. Eventuella stödmurar får ha en maxhöjd av xx .

Förgårdsmark utförs i marksten med gräsfog på parkeringen och betongmarksten vid husentrén.
Förgårdsmarken varierar i storlek, men där det finns
plats ska större träd planteras.

Där det finns möjlighet att bygga uteplats på trädgården ska den utföras som trädäck med en max storlek
på 4x8 m.

Gatans form skapar två gröna kvartersplatser som fördröjer vattnet från allmän platsmark i regnbädder. Här
finns det också en mindre lekplats och sittplatser.

BELYSNING
Belysningen längs med Kvartersgatan består av avbländade parkstolpar på ca 3-4m höjd. Då parkstolparna
står på kvartersmark så används trä som material för
att ge ett informellt uttryck och för att materialmässigt
anknyta till naturmarken.

GRÄSARMERING

MARKSTEN

SMÅGATSTEN

TRÄ NATUR
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ÄNG

BELYSNING

FÖRSKOLA
I mötet mellan skogen och den nya och befintliga småhusbebyggelsen planeras en förskolan 135 barn uppdelade i tre avdelningar.
Förskolans gestaltning formas av mötet mellan småhusen från 60-talet med svagt sluttande tak och skogens
böljande landskap.
Total BTA: ca 1800 m²

FÖRSKOLA
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VY FRÅN PROMENADSTRÅK I NORR

GESTALTNINGSPRINCIPER
• En enkel rationell byggnadsvolym som tar vid
där bebyggelsen slutar och öppnar upp mot skogen. Med sikt mellan gata och gård för trygghet.
• Materialitet som samspelar med trädens och
naturens färger.
• Ett lekfullt böljande skärmtak som skapar
skugga och väderskydd för verksamheten.

SIKT GENOM BYGGNAD

BARNEN OCH NATUREN

PLATSENS FÄRGER
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LEKTULLT OCH RATIONELLT

VY FRÅN SKÄRMTAKETS UTERUM MOT GÅRDEN

BEBYGGELSENS UTFORMNING
VOLYM & PLACERING
Förskolan placeras där bebyggelsen slutar och skogen
tar vid. På tomtens platå landar den och öppnar upp
mot norr och den nedåtsluttande terrängen. Med en
volym i 2 våningar mot gatan och en del i 1 våning som
vrider sig ut mot nordväst. Den ansluter till den befintliga villabebyggelsen från 60-talet med pulpettak, och
har den lägre delen mot gatan och högre mot gården.

spektiv och utblickar har skapat en mönsterverkan och
lek med geometri som resulterar i en både rationell och
varierad fönstersättning.
Ett lekfullt skärmtak med en mer organisk form sveper om den enkla volymen och skapar väderskyddade
uterum som följer den dagliga vägen vid hämtning och
lämning, solskydd för barnen och en terrassering med
trappor där verksamheten kan förlängas ut i naturen
för samlingar, uppvisningar och lek.

Verksamhetens inre behov, rörelsemönster och funktioner har fått skapa en rationell volym. Barnens per-
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PLAN 2

ENTRÉPLAN, SKALA 1:500
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VY FRÅN GÅNGSTRÅK MOT ÖSTRA KORTSIDAN.

KULÖR & MATERIAL
Förskolans materialsättning ska få byggnadsvolymen
att smälta in fint på tomten som gränsar mellan bebyggelse och skogen. Samtidigt vara funktionell, ekonomisk och barnvänlig. Liknelsen med trädens färger
där stammen är brun och barren/lövverken är gröna
kan omsättas till en murad sockelvåning i brunt varierande tegel, gärna med inslag av glaserat tegel som
kan glimra och ge lyster åt fasaden där barn och vuxna
rör sig. Alternativt en infärgad betong med en varierad
ytstruktur för taktilitet. Taket kan översättas till en grön
plåt som sveper ned över den övre våningen.

INFÄRGAD BETONG

TEGEL

PLÅT

MOSSGRÖN RAL 6003
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BRUN

FASAD MOT SÖDER OCH GATAN

FASAD MOT ÖST, ENTRÉPASSAGE MELLAN GATA OCH GÅRD

GÅRDSFASAD MOT NORR

BELYSNING
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VÅRDBOENDE
Vård- och omsorgsboendet med 60 boendeplatser
planeras på huvudgatan i området där en viktig nod
uppstår av gator, gångstråk och siktlinjer möts.
Byggnaden ska smälta in i övrig bostadsbebyggelse
men möjliggör en öppen och inbjudande bottenvåning.
Total BTA: 6250 m²

VÅRDBOENDE
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GESTALTNINGSPRINCIPER
• En byggnadsvolym som följer omgivande
bostadsbebyggelse med mötande tak över
hörn och skorstensmotiv.
• Materialitet och en exteriör som visar insidans uppdelning mellan vårdboendets offentliga, gemensamma och privata rum.
• Ett gemensamt växthus integrerat i taket och
byggnadsvolymen. Glasdelen av taket upptar
10 % av takytan.

GEMENSAMT

PRIVAT

OFFENTLIGT
I HÖRNLÄGEN MÖTS TAK I VINKEL

MATERILALITET VISAR INSIDAN
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GEMENSTAMT VÄXTHUS INTEGRERAT I TAKET

TYPISKA FORMELEMENT
FÖR OMRÅDET

VENTHUVAR OCH DYLIKT SOM
SKORSSTENSMOTIV

AVGRÄNSNING OFFENTLIGT & PRIVAT

MÖTANDE TAKYTOR
ÖVER HÖRN

TAKVINKEL MELLAN 35
OCH 40 GRADER

SOLEN I SÖDER

ORANGERIE/VINTERTRÄDGÅRD

park

MATSAL I HÖRN

torg

UPPLYFT FÖRSTA BOENDEPLAN
LOKALER OCH GEMENSAMMA UTRYMMEN I GATUPLAN
MOT HUVUDGATA

VISUELLT MÖTE MED LEVANDE
GATUPLAN

HUVUDENTRÉ MOT
HUVUDGATAN

VOLYM & PLACERING
Byggnaden ska skapa förutsättningar för att de boende får lugn och att deras integritet behålls men även
skapa möjlighet till möten och nya intryck från den närmaste omgivningen.

der skapar en gräns och en öppning vid kullen skapar
möjlighet att gå runt byggnaden utomhus. Ett indrag i
bottenplan på den södra fasaden skapar ett solskyddat
och trivsamt uterum.

På entréplan placeras utrymmen för samvaro, både
med koppling till gatan - så som matsalen på hörnet och lugnare introvert vända mot gården. Gården
vänder sig mot den grönskande kullen i syd och bör
avgränsas mot parken i öst. Gården ska utgöra de boendes egen oas såväl fysiskt som visuellt. Kullen i sö-

Alla privata rum på plan 1 - 3, och gemensamma ytor
läggs i volymens hörn och växthus på taket.
Stilelement som skorsstensmotiv, takvinklar och betonad sockelvåning anpassas till omgivningen.

INSPIRATIONSBILDER
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KULÖR & MATERIAL
Byggnaden ska i sin volym, materilaitet och färgsättning spela med de arkitektoniska aspekter som kännetecknar den nya stadsdelen för att den inte ska upplevas som en udda fågel i sammanhanget. Samtidigt
som den utgår från sin verksamhet och funktion.

des egna rum och hem får en faluröd plåtfasad som repeteras med fönsterpariter och franska balkonger för
fint ljusinsläpp vid golv och utblick från sängläge. Och
de gemensamma delarna, såsom det gemensamma
växthuset på taket, gemensamma vardagsrum med
stora gemensamma balkonger får ett uttryck av glas
och genomsiktlighet, som på kvällstid och vinterhalvåret skapar lyktor och ljuspunkter för omgivningen.

Materialen och kulörerna ska spegla insidans liv och
uppbyggnad där de tre olika delarna; offentligt, gemensamt och privat får varsitt uttryck som går att läsa i
fasad. De offentliga delarna i sockelvåningen och hörndelen är i brunrött tegel, De privata rummen, de boen-

TEGEL

PLÅT

GLAS
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FALURÖD
NCS S 4550-Y70R

GATUPLAN 1:500
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FASAD MOT ÖSTER, SKALA 1:500

NORMALPLAN 1:500
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BELYSNING
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HALLUNDA GÅRDSPARK
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