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Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper 
och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig 
bebyggelse, mark, gård och plats inom kvarteret Freden 
Större.

Gestaltningsprogrammet är ett komplement till de-
taljplanen och upprättas för att säkerställa kvalitéer 
avseende övergripande gestaltning och utformning av 
bebyggelsen. Programmet säkerställer en övergripande 
arkitektonisk kvalitet och utgör ett stöd i projektering 
och bygglovsprövning.

Gestaltningsprogrammet har tagits fram av Tengbom 
på uppdrag av Profi AB. Programmet har tagits fram i 
samarbete med stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, 
Sundbybergs stad. 

Syfte: Medverkande:
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OMRÅDESANALYS
Kvarteret Freden Större ligger i Hallonbergen, mellan Hallonbergens centrum och Sundbypark. Kvarterets, såväl som stadsdelens, 
tydliga och enhetliga struktur utgör såväl en svårighet som en tillgång i hur kvarteret kan utvecklas och levandegöras i syfte att skapa 
ett mer integrerat och varierat stadskvarter som kan attrahera nya boende, verksamheter och besökare till Hallonbergen.

Bebyggelse
”Den bästa bostadsmiljön i Sverige”, så beskrev Olof Palme 
stadsdelen vid invigningen av Hallonbergen 1973. Områ-
det byggdes som en del av miljonprogrammet, baserat på 
stadsplanen från 1968 byggdes Hallonbergen med stora pa-
rallella bostadshus som bildar ett antal storkvarter. Genom 
trafikseparering skildes fotgängare och bilar åt då bilismens 
fördelar skulle tas tillvara på bästa sätt. 

Kritik mot Hallonbergen framfördes ganska snart, främst 
avseende storskaligheten, den estetiska enformigheten och 
bristen på naturliga mötesplatser. Ett omfattande förnyel-
searbete pågick från 1984 och ca 10 år framåt. Bland annat 
omgestaltades gårdarna och vissa hus fick färgsatta fasader. 

Hallonbergens bebyggelse idag är fortsatt storskalig med 
lamellhus i en strikt uppbyggnad i öppna grupperingar. Det 
rationella byggnadssättet har gett byggnaderna en enform-
ighet som tidigt uppfattades som både brutal och oeste-
tiskt. 

Befintlig bebyggelse inom kvarteret

Befintlig bebyggelse i kvarteret Freden Större består av fyra 
längor i lamell, ca fem våningar höga från Rissneleden. Två 
av dem är sammanbyggda med en tvärställd volym om fyra 
våningar. Byggnaderna står ovanpå en plattform innehåll-
ande garage-, butiks-, lager- och verksamhetsutrymmen 
som mot Östra Madenvägen utgör två plan. Idag rymmer 
byggnaderna främst kontor men även handel i form av mat-
varubutik, kiosk och restaurang. 

I söder möter kvarteret lamellbebyggelse om 6-10 våningar 
inom kvarteren Vandraren, Kartan och Kompassen upp-
byggda i samma tydlig nord-sydliga struktur. I norr gränsar 
området mot kontorsbebyggelsen i Sundbypark med större 
huskroppar friare placerade kring en ellipsformad gård. 
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Råstasjön

Golfängarna

Markparkering mellan bebyggelsen och Rissneleden Mötet med Östra Madenvägen i norr

STADSHUSET
MARKPARKERING

ÖSTRA MADENVÄGEN
KONTORSBEBYGGELSE

BUTIKSSOCKEL
BEBYGGELSE

MARKPARKERING

RISSNELEDEN

Kopplingar
Kvarteret är tidstypiskt för 1970-talet med sin trafiksepare-
ring och sin kompakta upphöjda struktur med svaga kopp-
lingar med omgivande stadsstruktur. 

Befintlig topografi och den butiks- och verksamhetssockel 
som kvarteret vilar på innebär svårigheter att fysiskt röra 
sig genom kvarteret pga höjdskillnaderna. Kvarterets möte 
med omgivande gator sker huvudsakligen genom stora ytor  
för markparkering, vilket ytterligare försvagar kopplingarna 
till omgivningen.

En för allmänheten tillgänglig hiss mellan de olika nivåera 
finns centralt i kvarteret. Förbindelsen kan dock upplevas 
som både svår att hitta och som otrygg. 

Lägesmässigt har området nära till såväl kommunikationer, 
närservice och natur. Inom promenad- och cykelavstånd 
finns Golfängarna, Råstasjön, Lötsjön och Ursviks motions-
område och inom cykelavstånd nås Sundbybergs centrum, 
Friends arena och Mall of Scandinavia. Stockholm city och 
T-centralen nås med tunnelbana på ca 13 minuter.
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Befintliga kvaliteter
Befintlig bebyggelse i kvarteret Freden Större har brister och 
utmaningar till såväl struktur som skala. Samtidigt finns be-
fintliga kvaliteter att ta tillvara vid en utveckling av kvarte-
ret, såväl arkitektoniska som historiska kvaliteter finns i den 
konsekvent genomförda bebyggelsen.

Kvarterets bebyggelse har en stark egen karaktär. Byggna-
derna är exempel på väl genomförd och tidstypiskt gestal-
tad 60-talsarkitektur. Dåtidens ideal innebär att kvarterets 
grundläggande struktur, trafikseparering samt storskaliga 
och monotona karaktär inte motsvarar dagens krav eller 
tankar kring en god stadsmiljö. Genom nya tillägg kan kvali-
tativa privata och publika rum skapas som därigenom sätter 
befintlig bebyggelse i ett nytt sammanhang.  

Det finns stora möjligheter att skapa ett kvarter med en 
egen stark identitet och karaktär. En unik miljö som är en 
blandning av innerstad och ytterstad, som bygger på det 
bästa från båda världar, kan lägga grunden för en stadsdel 
som skiljer sig från andra både till struktur och i arkitektur. 
Befintlig bebyggelses monotona uttryck kompletteras och 
bryts upp genom ny bebyggelses variation och skala. 

Den befintliga strukturen med lameller i nord-sydlig riktning 
ger goda möjligheter till ljus, luft och utblickar, vilket ska tas 
tillvara vid en utveckling och komplettering av kvarteret och 
som ger förutsättningar för goda boendemiljöer, kvalitativa 
gårdar och stadsrum.

Kvarteret rymmer idag en stor blandning av verksamheter 
och service. Funktionsblandning är en viktig del i ett hållbart 
stadsbyggande. Genom att komplettera med bostäder, en 
funktion som idag saknas i kvarteret, bygger utvecklingen av 
kvarteret vidare på den blandning av funktioner som kvar-
teret rymmer.

Idag upplevs många av ytorna både inom kvarteret och i 
mötet med den omgivande stadsdelen som överdimensio-
nerade. Genom att integrera, förädla och komplettera be-
fintlig struktur kan nya stads-, gårds- och gaturum skapas. 
Nya byggnader och gröna gårdar ersätter stora asfalterade 
parkeringsytor och befintliga gårdar kan förtydligas och för-
bättras för dem som kommer att bo och verka i kvarteret.

Kvarterets läge invid centrum med kommunikationer och 
befintlig kollektivtrafik ger möjligheter att förtäta kring be-
fintlig infrastruktur. En förtätning ger förutsättningar för ett 
effektivt markanvändande vilket är av vikt inte minst ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  Kvarterets läge med närheten till fle-
ra större frilufts- och rekreationsområden innebär samtidigt 
en möjlighet att ge nya boende och verksamma god tillgång 
till grönska och miljöer för både aktivitet och lugn.

Vid en framtida utveckling av Hallonbergen, så som illustre-
ras i kommunens programarbete för Hallonbergen och Ör 
samt de idéer som kommit upp inom ramen för projektet 
ParkLek, är kvarterets strategiska läge en viktig utgångs-
punkt i förtätningen och förädlingen av området. Gesällvä-
gen har potential att utvecklas till en levande stadsgata kan-
tad med bebyggelse som rymmer blandat innehåll. Tankar 
har även förts upp att Gesällvägen övertar Ursviksvägens 
trafik och att Ursviksvägen i stället ger plats för ett grönt 
aktivitetsstråk som binder ihop naturområdensa kring Golf-
ängarna med naturområdena i Ursvik och Brotorp.
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ÖVERGRIPANDE KONCEPT/IDÉ
Områdets gestaltning utgår från följande: 

•	 ATT KVARTERET SKA BIDRA TILL EN INTREGRATION MELLAN HALLONBERGEN OCH OMGIVANDE STADSDELAR
Kvarteret attraherar genom sina stads- och boendekvaliteter nya invånare och besökare till Hallonbergen. Mötesplatser och målpunkter tillskapas. Medan 
de centrala gårdarna och torgen är offentliga, så är övriga gårdar halvprivata/privata till karaktär, tillgänglighet och utformning. Platser för lek, rekreation 
och vistelse är en tillgång för alla att mötas i oavsett ålder.

•	 ATT SKAPA EN LEVANDE STADSDEL MED BÅDE SOCIALA OCH ESTETISKA KVALITÉER 
Freden Större utvecklas till ett stadskvarter med bostäder och närservice som attraherar nya boende, verksamheter och besökare till Hallonbergen. Yt-
effektiva och attraktiva bostäder skapas med tillgång till utblickar, generösa balkonger, gemensamma takterrasser och varierade gårdsmiljöer. Närheten 
till kollektivtrafik, restauranger och närservice och med natur inom gångavstånd gör att boende och verksamma har god tillgång till service och rekrea-
tion. Tack vare ett tillskott av nya boende i kvarteret ökar kundunderlaget och ger verksamheter ekonomisk bärighet att finnas kvar och utvecklas.

•	 1970-TALETS TRAFIKSEPARERADE OCH KOMPAKTA SKIVHUSOMRÅDEN KAN UTVECKLAS, FÖRTÄTAS OCH LEVANDEGÖRAS
Byggnadernas sockelvåningar ska mot omgivande stads- och gaturum rymma en mänsklig skala och ett aktivt innehåll. Detsamma gäller publika stråk 
genom kvarteret och dess olika nivåer. Restauranger och kaféer med möjlighet till uteserveringar och andra publika verksamheter lokaliseras till de mest 
attraktiva lägena. Bostäder vänder sig med primära bostadsentréer mot gatorna.

•	 ATT MÖTA HALLONBERGENS STORA SKALA MEN TILLFÖRA EN BEBYGGELSE SOM ÄR VARIERAD I HÖJD, RUMSLIGHETER, TYPOLOGIER 
OCH ARKITEKTONISKT UTTRYCK

En utveckling av kvarteret innebär en förtätning runt befintlig infrastruktur. Nya byggnader och gröna gårdar ersätter asfalterade parkeringar och gårdsytor. 
Nödvändiga funktioner för logistik och parkering lokaliseras i befintliga byggnaders mörka kärnor och under nya överbyggda gårdar, samtidigt som verk-
samhetslokaler och bostäder i sockelvåningarna möter trottoarerna. Omgivande bebyggelses storskaliga monotonitet kompletteras här med en tät och 
varierad stadsbebyggelse med inslag av innovativ arkitektur och accentuerade huskroppar som syns, även från håll.  
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Vy från nordost
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KVARTERSUTFORMNING
Övergripande planstruktur

KOPPLINGAR

•	 Nya och förstärkta kopplingar genom kvarteret
•	 Tydlig struktur tydliga gaturum, tydliga stadsrum, 

kvarter och gårdar 
•	 Primära och sekundära stråk genom och till mål-

punkter inom kvarteret, olika karaktär för olika stråk

VOLYMER

•	 Relatera till befintliga skivhus, medvetet förhållnings-
sätt till Hallonbergens silhuett och till Sundbypark

•	 Kvarter byggs upp av individuella volymer
•	 Smarta, rationella och flexibla system möjliggör olika 

användning över tid; bostad/bokal/lokal, 
         lokal/parkering

PLATSER

•	 Sekvenser av offentliga rum
•	 Kontakt mellan byggnad och gata för en samman-

kopplad stad med aktiva bottenvåningar
•	 Differentiering av gröna ytor; offentligt, halvprivat 

och privat 

SUNDBYPARK

HALLONBERGEN C HALLONBERGEN C HALLONBERGEN C

SUNDBYPARK SUNDBYPARK
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ÖverGrIPande GeStaLtnInGSPrInCIPer - kOPPLInGar 
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MOT HALLONBERGEN 
CENTRUM

MOT STADSHUSET

T

AKTIVA BOTTENVÅNINGAR

SHARED SPACE-GATA

ÖSTRA MADENVÄGEN STADSGATA - AKTIVA BOTTENVÅNINGAR, VERKSAMHETSLOKALER/ENTRÉER

AKTIVA BOTTENVÅNINGAR

AKTIVA BOTTENVÅNINGAR

GÅNGKOPPLING VÄSTERUT

VERTIKAL KOPPLING

DET CENTRALA STRÅKET, KOPPLING GENOM KVARTERET

GÅNGKOPPLING OCH VISUELLT 
SAMBAND INOM KVARTER

RISSNELEDEN STADSGATA - AKTIVA BOTTENVÅNINGAR, 
ENTRÉER, MÖJLIGHET TILL LOKALER/BOKALER

RISSNELEDEN



FRIA UTBLICKAR OCH LJUS

EN MER UPPBRUTEN STRUKTUR MÖTER SUNDBYPARKS 
KONTORSKVARTER, KVARTER BYGGS UPP AV INDIVIDUELLA 
VOLYMER, VARIERADE HUSHÖJDER

PÅBYGGNAD BILDAR NYTT AVSLUT OCH NY ÅRSRING

TYDLIGT FÖRHÅLLANDE TILL RISSNELEDEN, 
STADSMÄSSIG FRONT MOT GATA

RELATION TILL BEFINTLIGA VOLYMER
- RIKTNING OCH RYTM
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ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIPER - VOLYMER
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ÖverGrIPande GeStaLtnInGSPrInCIPer - PLatSer

OFFENTLIGT PARKTORG - LEK, VISTELSE, AKTIVITET

OFFENTLIGT TORG

TAKTERASSER, 
HALVPRIVATA RUM

TAKTERASSER, PRIVATA RUM

PRIVAT TERRASS I SÖDER/VÄSTERLÄGE

GEMENSAM BOSTADSGÅRD, HALVPRIVAT RUM

BOSTADSGÅRD/ANGÖRINGSGÅRD
HALVPUBLIKT RUM

SHARED SPACE-GATA,
OFFENTLIGT STRÅK

OFFENTLIGT TORG
- BUTIKER , VERKSAMHETER, 
PLATS FÖR MÖTEN
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BEBYGGELSE
Övergripande gestaltningsprinciper

Ambitionen vid en utveckling och förtätning av kvarteret 
är att forma ett område som har vuxit fram över tid; som 
är blandat till form, funktion och från olika tidsepoker. Nya 
lager bildar nya årsringar. En utveckling av kvarteret ska 
samtidigt förhålla sig till sin kontext; Hallonbergens över-
gripande riktningar, kopplingar och skala.

Området ska upplevas integrerat, genomsläppligt och öpp-
et men tydligt urbant och stadsmässigt med ett medvetet 
möte till omgivande gator. Dagens introverta kvarter öpp-
nas upp genom nya tillägg i form av hus, gator och torg som 
medvetet förhåller sig till sin omgivning. Alla bottenvåningar 
ska ha fönster mot gatan. I de bottenvåningar som inte rym-
mer lokaler för centrumändamål, bostad eller bokal ska 
bostadskomplement placeras mot gata. Bottenvåningar ska 
ha tåliga fasadmaterial i mänsklig skala.

Byggnadernas volymer, karaktär och möte med gata och 
stråk ska medvetet utformas ur boendeperspektiv, stads-

Exempel på attraktiva gårds-, gatu och takmiljöer (Jägnefelt Milton/Hauschild Siegel)

karaktär samt dess påverkan på Hallonbergens siluett. Fria 
utblickar, möjlighet till generösa balkonger/takterrasser och 
kvalitativa uteplatser höjer boendekvaliteten. Entréer ska 
tydligt markera sig mot gata och vara omhändertagna. Pri-
mära bostadsentréer ska vara belägna mot gata och ansluta 
till trottoar eller entréförgård utan nivåskillnad. 

De översta våningsplanen utformas företrädesvis indragna 
så att byggnadernas fulla höjd inte upplevs från gatan. Där 
högre volymer placeras kan första våningarna över sockel-
våningen vara indragna så att upplevelsen av byggnadens 
höjd minskar och nedersta våningen kan utnyttjas som tak-
terrass eller uteplats som även bidrar med grönska i gatu-
rummet.

Bebyggelsen ska ges en variation i höjd och karaktär för att 
bidra till variation, bryta ner upplevelsen av den stora ska-
lan samt göra kvarteret tillgängligt och intressant på ett sätt 
som tillför boendekvaliteter och kvaliteter i de offentliga 

rummen. Varje byggnad ska ges ett eget arkitektoniskt ut-
tryck i fasad. Fasadmaterial ska vara av hög kvalitet. Där så 
är lämpligt kan huskropparna förskjutas för att skapa möj-
lighet för burspråk/hörnfönster/balkonger i sydväst, samt 
inslag av förgårdsmark och plats för uteserveringar och cy-
kelparkering. 

Kvarteret utformas med tre olika karaktärer utöver den be-
fintliga kärnan; stadsgatan i söder, de uppbrutna kvarteren 
i norr samt fristående punkthus i väster. Detta för att möta 
de olika sammanhangen kring kvarteret.

Samtliga bostadsbyggnader ska ha tillgång till en gård i 
direkt anslutning till trapphuset. Gårdar ska utföras med 
grönska och ge möjlighet till flera olika typer av aktiviteter 
och lek och inbjuda till vistelse och möten. Ytor och stråk 
i kvarteret ska ha en tydlig hierarki för vad som är publikt/
halvprivat/privat. Gemensamma takterrasser ska vara till-
gängliga för funktionshindrade.
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Illustrationsplan

Stadshuset
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Södra delen
Bebyggelsen i kvarterets södra del ska i sin form och utbred-
ning förhålla sig tydligt mot Rissneleden i avsikt att skapa ett 
mer attraktivt och tydligt gaturum. Alla bottenvåningar ska 
ha fönster mot gatan. I fastighetens sydöstra hörn ska en 
lokal uppföras. I övrigt ska bottenvåningar mot gata ges en 
sådan höjd att de kan inrymma lokaler. I de bottenvåningar 
som inte rymmer lokaler för centrumändamål, bostad eller 
bokal ska bostadskomplement placeras mot gata. 

Entréer ska tydligt markera sig mot gata och vara omhän-
dertagna. Primära bostadsentréer ska vara belägna mot 
gata. Entréer ska ansluta till trottoar, entréförgård och gård 
utan nivåskillnad.

Byggnadskropparna ska utformas som uppbrutna volymer 
som varierar mellan 6-9 våningar från gata för att skapa en 
livfull kontur mot omgivningen. Huskropparna ska skapa en 
variationsrik silhuett i kontrast mot den befi ntliga bebyggel-
sen, som släpper igenom ljus samt möjliggör att stråk och 
siktlinjer förstärks.

Bottenvåningar ska utföras anpassade till gatans lutning 
så att kvarterets entréer varierar i höjd längs Rissneleden. 
Utformningen och gestaltningen av bebyggelsen ska ge en 
vertikal betoning där varje varje byggnad ska ges ett eget 
arkitektoniskt uttryck i fasad, för att bryta upp längre sam-
manhängande byggnadskroppar till enskilda volymer. En 

blandning av material, kulör, fönstersättning och detaljering 
förespråkas. Inslag av fasader som genom fönstersättning, 
material eller detaljering spelar på befi ntlig bebyggelses 
horisontalitet kan utgöra en lekfull kommentar till befi ntlig 
bebyggelse.

Kvarterets söderläge och möjligheter för utblickar ska opti-
meras i de nya bostäderna med generösa balkonger mot ga-
tan och takterrasser som öppnar sig mot söder och väster. 
Möjlighet till indragen takvåning kan skapa ytterligare ute-
miljöer i söder- och västerläge. Gemensamma takterrasser 
ska vara tillgängliga för funktionshindrade.

Mot norr ska bebyggelsen skapa en kvartersstruktur och 
bilda nya gårdsrum tillsammans med befi ntliga kontorshus. 
Befi ntliga byggnaders rytm ska gå igen i placeringen av de 
nya volymerna som därigenom bilda en subtil länk mellan 
nytt och befi ntligt. Parkering placeras i bakkant av bebygg-
elsen och ansluter till befi ntligt parkeringsgarage.

Kvarterets södra sida utgör länken eller entrén till det cen-
trala stråket genom kvarteret som förbinder Hallonbergens
centrum med Sundbypark. Här fi nns potential för publika 
verksamheter och uteserveringar i bra sollägen invid det 
publika stråket. 

Vertikal indelning av fasad (Tengbom) Aktiva bottenvåningar och generösa balkonger mot gata (Semrén Månsson samt Petra Gipp)

ledord:
       tydlig gatufront
         - hus möter gata, utåtriktade  
        fasader’townhouse’-karaktär

       fl exibla bottenvåningar
        - entréer, lokaler, bokaler, bostad

       vertikalitet och rytm
        - relation till befi ntlig struktur

       variation
       - material, volym, höjder, uttryck 

     solsida
        - balkongfasad, takterrasser 
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Aktiva bottenvåningar och generösa balkonger mot gata (Semrén Månsson samt Petra Gipp)

Illustration, skisserad bebyggelse längs Rissneleden, skala 1:1 000 (A4)

Elevation längs Rissneleden, skala 1:1 000 (A4)
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Varje volym ges eget fasaduttryck (LAN) Blandning av volymer (LAN) Högre accenter fungerar som visuella kopplin-
gar trots nivåskillnader (LAN)

Norra delen
Norra delen består av två kvarter av mer uppbruten karaktär 
som öppnar upp mot solen i söder och är något mer slutet i 
mötet med Östra Madenvägen i norr. Den uppbrutna struk-
turen ger möjligheter till in- och utblickar från kvarteret och 
skapar intressanta och varierade gatu- och gårdsrum. Den 
tydliga nord-sydliga riktningen i befi ntlig bebyggelse ska gå 
igen i den norra sidans struktur och riktning, men bryts ner 
och löses upp i den nya kvartersstrukturen. Lägre byggnader 
kopplas samman med högre volymer som tillsammans bildar 
gemensamma gårdsrum. Byggnaderna föreslås variera mel-
lan 1-16 våningar.

Flera högre volymer eller accenter föreslås. Högre volymer 
placeras omlott för att optimera möjligheterna till utblickar 
och ljus i de nya bostäderna. Detta ger även en variation i 
struktur, volym och rytm som står i kontrast till befi ntliga 
lameller. Högre volymer bidrar till orienterbarhet genom att 
visuellt förbinda norra och södra sidan av området trots ni-
våskillnaderna inom kvarteret. Kvarterets högsta volym om 16 
våningar placeras i dess nordöstra hörn. Byggnaden kan bli 
en markör för Hallonbergen och ses som ett första steg i en 
fortsatt utveckling utmed Gesällvägen. I mötet med gatan ska 
volymen vara indragen för att skapa en förplats till byggnaden 
med möjlighet för uteservering och som månar den mänskliga 
skalan i gaturummet.

Alla bottenvåningar ska ha fönster mot gatan. I delområdets 
nordöstra och sydöstra hörn ska lokaler uppföras. I övrigt ska 
bottenvåningar mot gata ges en sådan höjd att de kan inrym-
ma lokaler. I de bottenvåningar som inte rymmer lokaler för 
centrumändamål, bostad eller bokal ska bostadskomplement 
placeras mot gata. Där lägre volymer placeras eller vid släpp 
mellan byggnadskroppar ska kvarterets sockelvåning fortsatt 
bidra till ett aktivt och attraktivt gaturum. Kvarteren sam-
manbinds av ett publikt torg med plats för verksamheter och 
uteserveringar. Torget utgör nedre delen av det centrala strå-
ket mellan Hallonbergens centrum och Sundbypark. Entréer 
ska tydligt markera sig mot gata och vara omhändertagna. 

Primära bostadsentréer ska vara belägna mot gata. I de fall 
bebyggelsen vänder sig mot shared space-gata eller torg ska 
entréer vara belägna mot dessa. Entréer ska ansluta till trot-
toar, entréförgård och gård utan nivåskillnad.

Utformningen och gestaltningen av bebyggelsen ska ge en 
vertikal betoning där varje byggnad ska ges ett eget arkitek-
toniskt uttryck i fasad för att bryta upp längre sammanhäng-
ande byggnadskroppar till enskilda volymer. En blandning av 
material, kulör, fönstersättning och detaljering förespråkas. 
Inslag av fasader som genom fönstersättning, material eller 
detaljering spelar på befi ntlig bebyggelses horisontalitet kan 
utgöra en lekfull kommentar till befi ntlig bebyggelse.

Den generellt höga skalan ska brytas ner genom den uppbrut-
na strukturen, husens varierande våningsantal samt av högre 
träd eller annan högre vegetation. En fi ckpark ska i det norra 
delområdet anläggas i marknivå där det fi nns möjligheter för 
träd att kunna växa sig höga. Bostäderna utformas med ge-
nerösa balkonger som tar tillvara möjligheterna till ljus och 
utblickar. Kvarterets skala innebär att många funktioner och 
behov ska tillgodoses på dess bostadsgårdar. Gemensamma 
takterrasser kan utgöra komplement till bostadsgården och 
den privata balkongen samt tillföra ytterligare bostadskvalite-
ter för boende. Gemensamma takterrasser ska vara tillgäng-
liga.

ledord:
       variation
        - varje volym ges eget uttryck i 
        material, fasad och detaljering 

       stadsliv 
        - aktiva bottenvåningar, levande 
         fasader, entréer, verksamheter, 
         publika rum

       spel med volymer
        - silhuettverkan skapar variation,
        karaktär och möjliggör utblickar

        utsikt och ljus      
        - balkonger integreras med fasader,  
        takterrasser, generösa fönster  



Gestaltningsprogram, kvarteret Freden Större_2015-01-22 19

Illustration, skisserad bebyggelse längs Östra Madenvägen, skala 1:1 000 (A4)

Elevation längs Östra Madenvägen, skala 1:1 000 (A4)
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Högre fristående volym (Arrhov Frick)Generösa balkonger och länkbyggnad  (Brenac+Gonzalez)Bosco Verticale (Stefano Boeri)

Västra delen 

Två fristående punkthus avslutar kvarteret i väster. Med 
sin placering och utbredning samspelar byggnaderna med 
resten av kvarteret men har samtidigt sin egen karaktär då 
situationen på höjden och i naturmarken är av annan urban
karaktär.

Byggnaderna kan sammanbindas av en lägre volym som  in-
rymmer förskola, alternativt bostäder i ett souterrängläge. 
Länkbyggnaden kan ge en tydligare defi nierad bostadsgård
i söderläge. Förskolegården ska innehålla varierad topogra-
fi . Det ska vara möjligt att uppleva grönska inifrån förskolans 
lokaler. 

Byggnaderna synliga läge ställer krav på deras gestaltning. 
Högre punkthus ska ges en utformning och gestaltning som 
motverkar en dominerande verkan i miljön. Med fördel syn-
liggörs goda boendekvaliteter i fasaderna genom balkonger 
med utrymme för balkongodling och umgänge, fönster över 
hörn och gemensam lokal med takterrass. Husens placering 
ger möjlighet för attraktiva utblickar åt alla håll.

Östra delen

I den östra delen av kvarteret, i korsningen Rissneleden/Ge-
sällvägen ska ungdomsbostäder som upplåts som hyresrätt 
uppföras. Byggnaden placeras på fastigheten Sundbyberg 
2:30 och den långsmala tomten ger andra förutsättningar 
för utformning än för övrig bebyggelse i kvarteret. 

Byggnaden ska medvetet förhålla sig till angränsande gator 
och ha primära bostadsentréer mot gatan. Den långa bygg-
nadskroppen ska delas upp i fl era enskilt läsbara volymer 
genom vertikal betoning i utformning och gestaltning eller 
förskjutningar i byggnadskroppen.

ledord:
       hus möter natur
       - medvetet möte med naturen

       solitärer
      - fristående huskroppar, medveten    
        gestaltning för att inte bli 
        dominerande i miljön

        fria utblickar
        - stora balkonger, takterrasser 

ledord:
         tydlig gatufront
         - hus möter gata

         vertikalitet         
        - fl era läsbara volymer 
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ledord:
       horisontalitet
        - fasadmaterial, fönsterband eller    
        balkonger spelar på befi ntliga 
        byggnaders fasadkaraktär

       tydligt samtida tillägg
        - påbyggnaders karaktär ska skilja 
        sig från befi ntliga skivhus

      variation
        - radhuskänsla på tak, blandning av  
       typologier och funktioner

Konvertering och påbyggnad (Rosenbergs) Konvertering och påbyggnad (Tengbom)

Befi ntlig bebyggelse

I syfte att levandegöra kvarterets inre ges en möjlighet att 
konvertera befi ntliga kontorshus till bostäder. Kontorshusen 
motsvarar inte dagens krav och normer för en modern ar-
betsplats varför en konvertering anses lämplig. 

Nya bostäder inom de befi ntliga byggnadskropparna bör 
förutom goda lägenhetslösningar ges boendekvaliteter så 
som balkonger samtidigt som byggnadernas ursprungliga 
karaktär ska respekteras. Byggnadernas starka horisonta-
litet genom dess fönsterband ska bevaras och bör gå igen 
i hur balkonger, fönster eller fasadkomplement behandlas. 

Lamellerna bildar, tillsammans med bebyggelsen längs 
Rissneleden, storkvarter med gemensamma bostads- och 
entrégårdar. Kvarteret korsas av ett publikt parktorg med 
plats för verksamheter och uteserveringar. Mot parktorget 
föreslås lägre paviljonger dockas mot befi ntliga byggnader 

som ger möjlighet för publika verksamheter som bidrar till 
att aktivera och levandegöra stråket. Parktorget utgör den 
övre delen av det centrala stråket mellan Hallonbergens 
centrum och Sundbypark.

På taken föreslås påbyggnader om två våningar för att möj-
liggöra radhus eller lägenheter i ett attraktivt läge. Påbygg-
naderna placeras indragna från fasadliv för att skapa gene-
rösa terrasser för de nya bostäderna. 

Påbyggnader ska göras i medveten kontrast mot befi ntliga 
byggnader och bilda ett tydligt och samtida tillägg samt 
forma ett nytt avslut på de befi ntliga kontorshusen.
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Det centrala stråket

Ett parkstråk av off entlig karaktär kopplar samman Hallon-
bergens centrum med Sundbypark. Stråket består av tre
delar; ett stort parktorg, en hiss/trappa samt ett nedre torg 
som tillsammans överbryggar höjdskillnaderna och sam-
manbinder Rissneleden med Östra Madenvägen.

Det centrala stråket ska gestaltas med material, markbe-
läggning, möblering, plantering och belysning som bidrar 
till att skapa en unik karaktär. Robusta, hållbara och vackra 
material ska användas för att göra rummet hållbart över tid. 
Det centrala stråket ska ge möjlighet till olika typer av akti-
viteter och lek och inbjuda till vistelse och möten. Det cen-
trala stråkets olika delar ges inbördes olika karaktär. Kring 
stråket möter bebyggelsen med aktiva bottenvåningar med 
bostadsentréer och verksamhetslokaler som aktiverar och 
ger liv till de olika platserna. Möjligheter för uteserveringar 
möjliggörs i gestaltningen av stråket.

Stråket ska ges en god belysning för att öka tryggheten. Eff -
ektbelysning i landskapet föreslås för att skapa trygghet och 
identitet. Belysning vid lekytor, den off entliga trappan och 

Typiskt bergsskreva Gångyta gestaltad som ’spricka’, 
Herzliya, Israel

Vegetation som ’spricka’ Utformning med ’sten’ och ’sprickor’, 
Tessinerplatz, Zürich

Idéskiss, centrala stråket skala 1: 2 000

hissen är viktigt för att öka användandet kvällstid och under 
vinterhalvåret.

KONCEPT
”Ett bergigt område med ovanligt fi n jord i skrevorna, hal-
lonen trivdes, varav namnet Hallonbergen”. Huvudidén för 
det centrala stråket är konceptet ’klippskreva’. Gestaltning-
en tar sin utgångspunkt i karaktären i den typiska bergs-
skreva som funnits i Hallonbergen:

•	 Stora planteringytor som tar sin form från klippor och 
berg i dagen gestaltas med stenblock och varierande 
växtlighet

•	 Gångytor med naturstensmarkbeläggning bildar 
’sprickor’ mellan planteringsytor

•	 Andra ”sprickor” består av enkla linjer i markbelägg-
ningen fyllda med växter

•	 Olika trädsorter och planteringar representerar 
mångfalden Hallonbergen

+16

+16

+9

+22

+20,5

+25,5

TORG

PARKTORG

UTFORMNING AV MILJÖER AV OFFENTLIG KARAKTÄR
Övergripande gestaltningsprinciper: HANTERING AV DAGVATTEN

SHARED SPACE 
GATA

VERTIKAL KOPPLING
HISS / TRAPPA

LEKYTA

BEFINTLIG UTRYMNINGS-
TRAPPA/HISS

UTESERVERING

LEKYTA

LÄKTARE

SCEN

UTESERVERING

RESTAURANG
MED UTESERVERING
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ledord:
       aktiva ytor
        - plats för möten, vistelse, 
         uteserveringar, verksamheter

       enhetlig markbeläggning
       grönt där det går
       kopplingar
        - sekvens av rumsligheter, vertikal  
        kommunikation  

Arkitektoniska paviljonger ger en tydlig identitet och en levande miljö, Strömkajen Stockholm 
(Marge Arkitekter) samt torg i Oslo.

Den vertikala kopplingen som del av det 
off tenliga rummet, Pamplona, Spanien

TORG OCH VERTIKALA KOPPLINGAR
Gestaltningen av det nedre torget syftar till att tydligt in-
tegrera platsen som en del av det centrala stråket. Torget, 
som även utgör en förplats till Stadshuset, blir en viktig 
plats som fyller fl era funktioner. 

På torget föreslås planteringsytor utformade efter koncep-
tet ’klippskreva’, som knyter an till Hallonbergens historiska 
bergiga landskap, samt ett vattenspel eller fontän som han-
terar dagvatten. Planteringar bildar rumsligheter på tor-
get och samspelar med och förstärker platsens naturliga 
fl öden. Upphöjda planteringar kan fungera som sittplatser 
eller som konstverk. Träd föreslås i kanten av torget som 
en ram; med omsorgsfull gestaltning och markbeläggning 
skapar de en bekväm plats att vistas på eller att passera ige-
nom. På torget ges också plats för uteserveringar. 

Off entlig konst eller lekskulpturer föreslås på torget. Sund-
bybergs stad har som målsättning att cirka 1% av produk-
tionskostnaden ska användas till konstnärlig utsmyckning 
(Sundbybergs stads Översiktsplan, 2013). Hur eller var 
konst ska placeras ska studeras vid framtida projektering. 

En hiss/trappa kopplar torget till det över parktorget samt 
till ett gångstråk som leder vidare västerut. Trappan kan 
även fungera som ett publikt rum där varje vilplan kan bli en 
plats med bänkar, planteringar och träd. Stödmurar, trap-
por och ramper ska utföras i naturliga stenmaterial eller i 
platsgjuten betong.

En sammanhållande gemensam identitet skapas 
med sten och växter, Karlshamn

Granitsten med ’sprickor’; en tydlig mark-
beläggning håller ihop torgrummet, Köpenhamn
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PARKTORG
Parktorget i det centrala stråket sträcker sig från Rissnele-
den fram till kanten ned mot det lägre belägna torget. Park-
torget är en viktig del av grönstrukturen och förstärker om-
rådets ekologiska värden. Parktorget fyller en viktig funktion 
dels som länken mellan kvarterets olika delar, dels som en 
inre platsbildning för både boende, verksamma och besö-
kare. 

Konceptet ’klippskreva’ förslås tillämpas över parktorget 
med delvis upphöjda planteringsytor med inbyggda sitt-
platser för möten och vila. Här kan man röra sig på belagda 
gångbanor, ’skrevor’, mellan större planteringar. Platser för 
vistelse skapas mellan planteringsytorna och soliga lägen 
för uteserveringar tas tillvara på olika platser på parktorget; 
mot Rissneleden, vid befi ntlig restaurang samt vid entrén till 
den nya hissen/trappan.

Entrén till den nya trappan/hissen blir en naturlig mötes-
plats och en viktig koppling till torget nedanför. Den före-
slås rymma publik verksamhet som kafé eller växthus med 
sittplatser för att aktivera parktorget även vintertid. Befi ntlig

hiss/utrymningstrappa behålls men ska ges en omgestaltad 
entrébyggnad. Parktorget ska ge möjlighet till olika typer av 
aktiviteter och lek och inbjuda till vistelse och möten. En ge-
nerös lekplats i mitten av platsen möjliggör spontanlek och 
kreativitet för alla åldrar.

Andra värden som kan tillföras parken är en plan gräsyta 
och mindre läktare integrerade i gestaltningen för aktiviteter 
och evenemang. Gestaltningen syftar till att öppna upp och 
tillgängliggöra den idag stängda terrassen för allmänheten.

Paviljong med sittplatser och planteringsytor, London

’Klippor’ av granit i stiliserad form och utformar sittplatser och lekytor, 
Köpenhamn

Planteringar och upphöjda planteringsytor, Stevenage, England 
(HTA Design)

Exempel på ett parktorg på bjälklag, Montreal (Claude Cormier)

ledord:
       aktiva ytor
        - plats för lek, möten, vistelse, 
         uteserveringar

       kopplingar
        - sekvens av rumsligheter, vertikal  
        kommunikation

       grönt där det går
       verksamheter
       - paviljonger, tillbyggda 
        bottenvåningar



ledord:
       möte med gata
       - tydliga gränser privat/publikt

       aktiva bottenvåningar
        - levande fasader, entréer, lokaler

       sammanhållna gaturum
        - material, möblering

       gatuhierarki
        - prioritering av trafikslag
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Gaturum 

För att skapa levande och trygga offentliga rum och plat-
ser är kontakten mellan ute och inne viktig. För att skapa en 
sammanhållande identitet för Hallonbergen ska enhetliga 
material väljas för att sedan återkomma i alla gaturum.

Bebyggelsen längs Rissneleden, Gesällvägen och Östra Ma-
denvägen utformas och gestaltas med öppna fasader, aktiva 
bottenvåningar med möjlighet till lokaler och verksamheter 
samt bostadsentréer som vänder sig mot gatorna. Alla fasa-
der som vänder sig utåt ska bidra till ett levande gaturum. 
I kvarteret skapas förutsättningar att blanda verksamheter 
med bostäder också över tid genom en flexibilitet i bygg-
naderna. I det fall bebyggelsen uppförs med förgårdsmark 
mot gata ska gestaltningen av ytan - material, möblering, 
karaktär - utformas som en del av gaturummet med tydliga 
gränser mellan privat och offentligt. 

Garageinfarter ska gestaltas som en del av gatumiljön. Ut-
rymmet närmast fasad på båda sidor om infarten gestaltas 
så att fotgängare tvingas gå en bit ut från fasad just längs 
denna sträcka. På så sätt hinner förare som kör ut ur garaget 
se eventuella fotgängare innan de kör ut på gångbanan.

ANGÖRINGSGATOR 
Gårdarna i kvarterets södra del nås från Rissneleden och 
fungerar också som angöringsgator till befintliga kontors-
hus. Angöringsgatorna ska gestaltas som en del av gårds-
miljöns vistelseyta och ska upplevas som en lågtrafikerad 
yta. Gränser som skapar trygghet och avläsbarhet tydlig-
görs mellan gårdar och uteplatser.

SHARED SPACE-GATA 
För att uppnå en finmaskigare struktur och en koppling mel-
lan Gesällvägen och Östra Madenvägen föreslås en shared
space-gata för angöring, cykel och gående. Stråket utfor-
mas som en enhetlig yta där olika trafikslag samsas på gå-
endes villkor. Särskild vikt ska läggas på utformningen vid 
mötet med Gesällvägen och befintlig gångbana, så att en 
tydlig och säker trafikmiljö skapas. Längs gatan ska en fick-
park med trädplantering anläggas för att tillföra variation i 
gaturummet. Bottenvåningar mot shared space-gatan ska 
öppnas upp med entréer eller generösa fönster. I de bot-
tenvåningar som inte rymmer lokaler för centrumändamål, 
bostad eller bokal ska bostadskomplement placeras mot 
gata. I de fall där det inte bedöms möjligt ska gatan utfor-
mas med fasader som kläs med vegetation, konst eller an-
nan utsmyckning.

FICKPARK
En utvidgning av gaturummet bildar plats för en fickpark i 
kvarteret. Platsen utformas så grön som möjligt och tillför 
variation i gaturummet. Fickparken kan fylla en viktig social 
funktion genom att erbjuda plats för möten, vistelse och lek. 
Mot fickparken placeras entréer till bostäder och verksam-
heter och rummets väggar kan även kläs med grönska eller 
konstnärlig utsmyckning. 

Exempel på shared space-gata 
(Gehl Architects)

Fasader är en viktig del av gatu-
rummet, Hammarby Sjöstad

Väl medvetet gestaltade rum bidrar till upplevelsen av gaturummet, 
Ontario, Canada
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UTFORMNING AV MILJÖER AV HALVPRIVAT/PRIVAT KARAKTÄR
Övergripande gestaltningsprinciper:

Gestaltningsidéer för utformning av gårdar

I stort sett alla gårdar i kvarteret ligger på bjälklag. Det är 
därför extra viktigt att skapa planteringsytor med djupa 
växtbäddar för träd samt att gestalta gårdarna med om-
sorg. En genomgående hög kvalitet på material och design 
efterstävas med material som natursten och trä. Stödmurar, 
trappor och ramper ska utföras i naturliga stenmaterial eller 
i platsgjuten betong.

Karaktären på de olika gårdarna ska inbördes ges olika ut-
tryck för att skapa mångfald inom kvarteret. Skalan på be-
byggelsen är generellt hög och stora krav ställs därför på 
gårdarnas utformning och funktion då många olika behov 
ska tillgodoses. Gårdar ska utformas så att de inbjuder till 
vistelse, aktivitet och möten, även för barn. I undantagsfall, 
om det inte innebär en inskränkning av gårdens användbar-
het för övriga boende, kan privata uteplatser placeras på 
gårdar. De ska då avgränsas för att tydligt skilja privat från 
halvprivat.

Gård fylld med växtmaterial och väldefinierad privat och halvprivat,
Köpenhamn

Upphöjda planteringar tydliggör gångvägar och skapar möjliggheter för större 
trädplanteringar, Portland respektive Hammarby Sjöstad

Djupa växtbäddar ger plats för mångfald samt är 
rumsbildande, Oslo

Rumslighet kan skapas genom planteringsytor och gång-
banor. Öppna dagvattenrännor definierar gångstråk och 
växtytor. Platser för vistelse och lek bildas mellan planter-
ingsytor. Där bostadsgårdar får visuell kontakt med gatorna 
bidrar gårdarna med grönska i gaturummet. De gårdar som 
rymmer angöringstrafik ska gestaltas så att körytan utgör 
del av gårdsmiljöns vistelseyta och ska upplevas som en 
lågtrafikerad yta.

Vi utformning av platser och gårdar ska barnperspektivet 
tas i beaktande. Lekplatser ska vara väl utrustade och sti-
mulerande lek- och aktivitetsmiljöer som attraherar barn i 
alla åldrar. Olika åldersgrupper har olika behov och förut-
sättningar; mindre barn behöver ytor för social lek i grupp 
och äldre barn och ungdomar flexibla ytor som uppmuntrar 
till spontan lek och vistelse. 

ledord:
       materialitet och mångfald
         - robusta material, växtlighet, 
         varierad gårdskaraktär, flexibel
        användning        

       tydlig gränsdragning
       - privat/halvprivat/offentligt

       planterbara bjälklag och ytor
       - växtbäddar om 80 cm eller jordmån  
        som möjliggör flerstammiga träd, 
        upphöjda planteringsytor som
        möjliggör större jorddjup 
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Exempel på gemensamma ytor med plats för vistelse samt 
aktiviteter, Hammarby Sjöstad

Lekytor integrerarde i gårdarnas gestaltning, 
Köpenhamn

Sittmöbler, Bad Nauheim Tyskland

Exempel på olika identitetsskapande avskärmning av uteplatser från gemensamma ytor, Stureby

En bra lekmiljö är inte bara en plats för lekredskap. Det är 
en plats som samspelar med sin omgivning både till form 
och funktion; den ser till de behov och förutsättningar som 
finns på en specifik plats. I väl fungerande lekmiljöer um-
gås och leker barn i olika åldrar. Men även de vuxnas trivsel 
ska vägas in, eftersom en bra lekplats också fungerar som 
en social mötesplats. På en lekplats ska finnas utrymme för 
möten mellan barn och vuxna; den ska fungera som mötes-
plats och bro över generations- och kulturgränser.

Vid utformning av lekplatser bör en låg driftkostnad priori-
teras framför låg anläggningskostnad. En välhållen och es-
tetiskt tilltalande miljö skickar signalen att barn, deras lekar 
och aktiviteter är viktiga. Lekredskap kan också har mer än 

en funktion, så kallad multifunktionell utformning. Exempel-
vis kan ett objekt fungera både som en identitetsskapande 
skulptur och samtidigt användas som ett klassiskt lekhus. 
Genom att jobba med multifunktionella ytor kan en lekplats 
mycket väl fungera för yngre barn på dagarna, som ung-
domars ”hang-out” på kvällarna och som områdets sociala 
träffpunkt och samlingsplats på helgerna.

Barn med olika funktionsnedsättningar ska inte vara hänvi-
sade till speciella platser utformade för dem. Det handlar 
om att tänka rätt vid placering av funktioner, val av redskap 
och objekts multifunktionalitet. Exempelvis kan en rumslig 
avgränsning av en lekyta skapa ett vackert parkrum och 
samtidigt underlätta vistelsen för barn och vuxna med ned-
satt orienteringsförmåga. 
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GRÖNYTEFAKTOR OCH DAGVATTENHANTERING
Principer/strategi för att uppnå grönytefaktor 0,5

Grönytefaktor

En grönytefaktor om minst 0,5 ska tillämpas för alla tomter 
i Sundbybergs stad som ska bebyggas, med undantag för 
centrala Sundbyberg, Storskogen och lilla Alby där en grön-
ytefaktor om 0,3 tillämpas. Grönytefaktorerna används vid 
byggnation av flerbostadshus, småhus i gruppbebyggelse 
och kommersiella byggnader. Grönytefaktorn anger hur stor 
del av tomtens totala yta som är ”ekoeffektiv” d.v.s. har po-
sitiv betydelse för platsens ekosystem och lokalklimat. De 
olika delytorna inom tomten värderas beroende på vilka för-
utsättningar de erbjuder i detta avseende.
(Sundbyberg stad 2010-04-07)

PRELIMINÄR BEDÖMNING AV GRÖNYTEFAKTOR
Grönytefaktor 0,5 = 17 000 kvm grönytepoäng 

Grönska på tak (totalt 8 951 kvm)
60% gröna tak (5 370 kvm x 0,8 =) 4 296 kvm
40% terrass (3 581 kvm) varav
50% av terrass är grönska på bjälklag (1 790 kvm x 0,6 =) 1 074 kvm
Gröna tak totalt: 5 370 kvm

Grönska på mark (totalt 5 221 kvm)
40% planterat (2 088 kvm x 1 =) 2 088  kvm
60% hårdgjort (3 132 kvm) varav
50% avvattnas (1 566 x 0,1 =) 157 kvm
50% har fogar och avvattnas (1 566 x 0,3 =) 470 kvm                            
Grönska på mark totalt: 2 714 kvm

Grönska på bjälklag (totalt 14 622 kvm)
65% planterat (9 504 x 0,8 =) 7 603 kvm 
(växtbädd 800 mm alternativt 600 mm med delfaktor 
för flerstämmiga träd)
35% hårdgjort (5 118 kvm)
Grönska på bjälklag totalt: 7 603 kvm

Gröna väggar
Antal löpmeter 110 meter
Höjd 5 meter
880 x 0,7 = 385 kvm
Gröna väggar totalt: 385 kvm

Total grönytefaktor: 16 072 kvm = 0,47

GRÖNA TAK

MARK

SCHEMATISK REDOVISNING AV GRÖNYTOR

GÅRD PÅ BJÄLKLAG

BEFINTLIG SITUATION
Fastighetsstorlek, Freden Större 11 : 33 934 kvm 
Yta inom fastigheten (mark, grönska på bjälklag, plantering) 
för vilken grönytepoäng kan genereras uppskattas till ca 3500 
kvm. Ytan avser naturmarkspartier i väster, befintlig trädplante-
ring och gräsytor på parkeringsyta, samt befintlig platering på 
bjälklag. 

Total grönytefaktor befintlig situation: 3500 kvm = 0,09
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Dagvatten

För att uppnå grönytefaktorn (se föregående sida) krävs en 
stor andel gröna tak. På de gröna taken ska dagvatten om-
händertas innan det leds till olika dagvattenanläggningar på 
innergård respektive park och torg. Rännor transporterar 
dagvatten till planteringsytor där växtbäddar möjliggör in-
filtrering.

Dagvatten från innergårdarna på norra sidan som inte in-
filtrerats eller tagits upp av växter får brädda till föreslaget
vattenspel/fontän på torget. På södra sidan bräddas det 
till det kommunala systemet. Ytlig avledning av dagvatten 
ske så långt det är möjligt. Takvatten ska alltid avledas ovan 
mark.

Dagvattnet från torgytan och shared-space gatan omhän-
dertas med hjälp av permeabla beläggningar samt i fick-
parken. Efter en viss uppehållstid i dagvattendammen (vat-
tenspel/ fontän) leds dagvatten till kommunal ledning.

Dagvattendamm i torgmiljö, Oslo Dagvattnets väg föreslås synliggöras, exempel på gestaltad ränna i gårdsmiljö respektiv torgmiljö, Oslo samt Sydney Stuprörutkast direkt till plantering, München

Orienteringsfigur
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Gröna tak och väggar

För att uppnå efterfrågad grönytefaktor ska området bebyg-
gas med gröna tak. Taken kan bestå av sedum eller ha ett 
mer frodigt inslag. För att öka variationen föreslås olika ty-
per av gröna tak användas inom kvarteret. 

Gröna väggar är fasader täckta med plantering eller klätter-
växter. De kan även bestå av vertikala paneler med växter. 
Gröna väggar är rumsbildande och utgör ett arkitektonisk 
tinslag i gatuutformningen. Så kallade ’döda fasader’ und-
viks genom ett dynamiskt inslag av grönska. 

Det är viktig att både fasader och paneler får ett samlat ut-
tryck på både vajrar och växtmaterial. Dagvatten kan ledas i 
öppna rännor till gröna väggar.

Gröna tak av minst sedumtyp tillskapas i området. Bjälklag föreslås anläggas med djupare 
växtbeddar och andra typer av plantering, Worcestershire samt Stuttgart

Gröna väggar integreras i offentliga miljöer, olika system skapar variation samt bidrar till biologisk mångfald, 
San Fransisco respektive Oregon.

Orienteringsfigur
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Bjälklag

Plantering på bjälklag ska utformas med växtbäddar enligt 
Sundbybergs handbok för grönytefaktor. Målet är att skapa 
plats för så många stora träd som möjligt. Minst 65% av 
alla bjälklag ska uppfylla en delfaktor om 0,8. Ett generell 
jorddjup om minst 0,8 meter föreslås ovan bjälklag för att 
skapa goda förutsättningar för planteringar och vegetation 
på gårdar, torg och platser. När så inte är möjligt föreslås 
fler-stammiga träd.

Med hjälp av stuprörsutkastare och rännor kan vatten från 
både tak och mark ledas till planteringsytorna. Genom att 
synliggöra vattnets väg skapas samtidigt ett trevligt inslag 
i utemiljön. 

Exempel på plantering (pergola och upphöjda ytor) som bildar 
plats för vistelse, London

Planteringsyta i flera nivåer för att möjliggör växt-
bädd för större träd, Oslo

Upphöjd plantering i kombination med klätter-
växter skapar genomsikt, Köpenhamn 

Orienteringsfigur
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