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Informella smitvägar kopplar 
ihop kvarteret med resten av 
stadsdelen. I längsgående 
riktning kopplas gårdsrummet 
ihop med grönstråket i 
kommande kvarter via en portik. 
I tvärgående riktining kopplas 
Granängsringen ihop med 
Farmarstigen via en slingrande 
trappa.

Kvarterets hörn har fått en 
utpräglad gestaltning för bättre 
orienterbarhet. Hörnen är alla 
klädda i metall med med olika 
ljusa kulörer som harmonierar 
med varandra. 

Ett punkthus markerar 
entrén till den nya stadsdelen 
Wättinge. Genom att kliva 
tillbaka från kvarterets 
tomtgräns skapas en publik 
yta. Punkthuset består av en 
högdel och en lågdel som 
är vinklade i de omgivande 
gatornas riktning. Detta 
ger upphov till en kraftfull 
gestaltning och ett inbjudande, 
omfamnade publikt rum. 

Totalt sju byggnadsvolymer 
går att utläsa i kvarteret. 
Dessa varierar i antal våningar 
från tre till sex. Punkthuset 
utmärker sig som genom att 
gå upp till sju våningar och 
speglar Granängsringens 
byggnadshöjder. De översta fyra 
våningarna lutar sig bakåt för ett 
skonsammare möte med gatan. 
Likaså har punkthuset en lågdel 
på fyra våningar som bryter ned 
skalan mot Farmarstigen. 

Den rika variation som finns i 
våningshöjder och utformning 
av tak skapar en uttrycksfull 
och varierad taklinje som 
ackompanjerar de som rör sig 
kring kvarteret. 

Kvarteret har aktiva tak med 
solceller, sedumtak som 
fördröjer dagvattnet och 
takterrasser som komplement 
till gården. 

Torget som uppstår framför 
punkthuset är inbjudande 
och soligt. Mjuka trappor tar 
upp gatornas nivåskillnad och 
skapar plana ytor för vistelse. 
Lokaler och cykelrum skapar 
öppna bottenvåningar med 
aktiviteter och bidrar till ett 
levande gaturum. Torget blir 
en generös gest inte bara 
till de boende utan till hela 
stadsdelen. 

Det finns många mötesplatser 
i kvarteret. Gården, taken och 
det nya torget bidrar alla till att 
skapa förutsättningar för möten 
inom kvarteret liksom utanför. 

En soltrappa bjuder upp till den 
gemensamma takterrassen 
som ligger två våningar ovan 
gården och visuellt hänger 
ihop med densamma. Trappan 
uppmuntrar till rörelse och bidrar 
till ett aktivt liv. En rutschkana 
som utgår från trappan och 
landar på gården uppmuntrar 
barn i alla åldrar till lek. Kanske 
också en och annan vuxen.  

Såväl trappan som takterrassen 
är ytor ämnade för gemenskap 
och aktivitet. På de långa 
trappstegen finns drivbänkar 
för odling av grönsaker och 
möjlighet att sitta i solen. På 
takterrassen finns även en 
pergola som skapar rumslighet 
och skugga. Takterrassen kan 
nås från såväl soltrappan som 
via hiss. 

Samtliga bottenvåningar är 
utformade med förhöjd våning 
för att ha flexibilitet att kunna 
omvandlas till lokal i framtiden. 
De ytor som till en början är 
bostäder får fina kvaliteter 
genom en etagevåning. 
Fasadsystemet är också 
utformat för att enkelt kunna 
ersätta täta partier med glasade 
i framtiden.  

Valet av fasadmaterial är 
varierat samtidigt som det är 
sammanhållet i färgskala och 
materialitet.  Hörnbyggnaderna 
är klädda i plåt i kulörer mässing, 
corten och zink, medan 
byggnaderna emellan förses 
med ljus puts. Byggnaden med 
soltrappan är i trä för en bättre 
koppling med gården och 
takterrassen. 

De ekosystemtjänster som 
tomten erbjuder tas till vara 
i möjligaste mån. Delar av 
gården är ej underbyggd och 
skapar därför förutsättningar 
för infiltration av dagvatten. 
Även sedumtaken fördröjer 
dagvattnet. På soltrappan och 
tillhörande takterrass skapas 
möjlighet till grönska med 
rekreativa värden.

DIAGRAM

PROJEKTIDÉ OCH VISION 
I Wättinge står hållbarhet och gemenskap i centrum. Vi har skapat 
en robust struktur och urbana stadsrum i samklang med naturen. 
Byggnaderna och boendemiljöerna är variationsrika och för den 
som rör sig längs gatorna finns många detaljer och kontraster 
som fångar ögat och stimulerar sinnena. Gaturummen är tydliga 
och byggnaderna har en trivsam skala som kan relateras till den 

mänskliga skalan. I en generös gest mot resten av stadsdelen ska-
par vi ett torg i bästa kvällssolsläge där de boende och övriga inom 
stadsdelen kan mötas. Gården är grön och frodig då vi har lämnat 
mark outgrävd vilket skapar förutsättningar för större träd och 
infiltration. Gården och grönskan fortsätter även upp på taken i en 
både visuell och fysisk koppling. Med robust struktur avser vi såväl 

kvartersstrukturen som balanserar privata rum med halvoffentliga 
och publika, liksom byggnadernas beklädnader som är beprövade 
och åldras väl. I begreppet robust lägger vi även in förmågan till 
flexibilitet och anpassning över tid. För att kunna möta en framtid 
vi ej känner till har vi skapat bottenvåningar som via ett smart 
fasadsystem enkelt klarar att transformeras från privat bostad 

med rumsliga kvaliteter i dubbel takhöjd till fungerande lokal över 
tid. Arkitektur med verkshöjd i kombination med hållbarhet utifrån 
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter tillhör grundpelarna i 
vår verksamhet. I Wättinge vill vi bidra till en stadsdel som förenar 
stadsliv med närhet till rekreation för en hållbar livsstil där alterna-
tiva färdmedel till bil lyfts fram. I våra bostadskvarter skapar arki-

tekturen förutsättningar för de boende att såväl se varandra som 
att träffas på informella naturliga mötesplatser så som exempelvis 
i cykelverkstaden, på en solig trappa eller vid en drivbänk där man 
odlar grönsaker och delar med sig av tips och erfarenheter. Inom 
bolaget har vi lång erfarenhet av att producera såväl bostadsrätter 
som hyresrätter och är idag aktiva i hela Mälardalen.

Tre sätt att ta sig an den 
kuperade tomten och aktivera 
de omgivande gatorna.
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SITUATIONSPLAN 1:500

GÅRDSGESTALTNING
I strukturen av kvarteret har den naturliga och befintliga topografin 
tagits upp i gestaltning och gett kvarteret dess karaktär. Kvarteret 
öppnas upp norr till söder och tydliggör på så sätt nivåskillnaderna 
som kvarteret som på ett tydligt och omsorgsfullt förhåller sig till. I 
den västra delen möter kvarteret upp gatan med ett torg och i öster 
trappas kvarteret tydligt tillsammans med den östra slänten som 
tillåts behålla sin naturkaraktär.

Torget i den västra delen av kvarteret möter upp korsningen 
Granängsringen och Farmarstigen och skapar en frodig och grön 
torgyta som på ett varsamt sätt tar upp nivåskillnaderna genom 
trappningar. Torget får en omhändertagen markbehandling i form 
av natursten. Genom en variation i ytbehandlingen skapas en intres-
sant markyta. Gården tar upp nivåskillnaderna som den befintliga 
topografin skapar. Från Granängsringen i norr öppnas kvarteret upp 

mot söder. I öppningen av kvarteret markeras kvarteret med hjälp 
av låga cortenmurar. Murarna bidrar till att förtydliga gårdsrummet 
och skilja på den offentliga och den privata zonen. Från kvarterets 
öppning mot Farmatstigen terrasseras gården upp mot norr med 
gröna terrasser med marktäckare och mindre flerstammiga träd. En 
informell trappa leder upp genom terrasserna till den övre delen av 
gården. Denna terrassering spelar på den befintliga topografin som 
finns i området idag. Den övre delen av gården är en sammanhäng-
ande större yta från vilken man når trapphusentréer. Här finns även 
cykelparkering, lekyta, gemensamma sittytor och generösa plante-
ringsytor med grönska i olika skikt som skapar rum på gården, samt 
bäddar de in de privata uteplatserna. 

Den sammanhängande gårdsytan får ett tydligt grafiskt mönster 
i betong. Lekytan som gestaltas för de mindre barnen ligger nå-

got upphöjd i förhållande till gården och omfamnas av ett trädäck, 
rumsligheten skapas av trädkronor och lägre vegetation, vilket ger 
en mjukare känsla. Takterrassen blir ett mer privat komplement till 
gården. Här finns gemensamma uteplatser inramade av grönska. 
Rumsskapande element i form av pergola finns också. En soltrappa 
leder ner till gården. I soltrappan finns integrerade odlingsbäddar 
vända mot sydöst. Odlingsbänkarna kompletteras med en övertäck-
ning, vilket gör att de tidigt på våren kan användas som drivbänkar. 
Odlingsbäddarna aktiverar soltrappan och utökar gårdsytan. En 
tub-rutschkana från soltrappan till gården skapar ett lekfullt inslag. 

I projektet återanvänds bergschakten för att fylla och får på detta 
sätt skapa ett fördröjningsmagasin för fördröjning av dagvattnet

Naturstensbeläggning med 
varierad ytbehandling på torget

Trappa som anpassas till 
nivåskillnad

Cortenmur med integrerad 
belysning

Rumsskapande planteringar

REFERENSBILDER GATA OCH TORG

STRUKTUR I TRE DELAR
Kvarteret nås både från Granängsringen och Famarstigen 
och har getts en urban karaktär med stadsmässiga flerbo-
stadshus som ger rygg åt tydliga gaturum. Kvarterstruktu-
ren består av tre delar. 

Kvarterets västra hörn har fått ett punkthus som ger 
stadsdelen ett nytt torg, markerar platsen där Granängs-
ringen och Farmarstigen möts samt områdets nod för 
kollektivt resande. Längs Granängsringen och i tvärgåen-
de riktning mot Farmarstigen skapas en stadsmässig rygg 
som följer topografin och där tydliga huskroppar går att 
utläsa. Den tredje byggstenen är en lågdel som komplet-
terar stadsstrukturen och samtidigt avgränsar det publika 
gaturummet från den privata gården samtidigt som den 
möter markens nivåer med en inbjudande soltrappa som 
leder upp till en takterrass.

Kvarterets hörn har fått en utpräglad gestaltning för bätt-
re orienterbarhet. Hörnen är alla klädda i metall med olika 
ljusa kulörer som harmonierar med varandra. Ett punkthus 

markerar entrén till den nya stadsdelen. Genom att kliva 
tillbaka från kvarterets tomt, skapas en publik yta, ett min-
dre torg i en generös gest till hela stadsdelen. Punkthuset 
består av en högdel och en lågdel som är vinklade i de om-
givande gatornas riktning. Detta ger upphov till en kraft-
full gestaltning och ett inbjudande, omfamnade publikt 
rum. Totalt sju byggnadsvolymer går att utläsa i kvarteret. 
Dessa varierar i antal våningar från tre till sex. Punkthuset 
utmärker sig som genom att gå upp till sju våningar och 
spegla Granängsringens byggnadshöjder. De översta fyra 
våningarna lutar bakåt för ett mjukare möte med gatan. Li-
kaså har punkthuset en lågdel på fyra våningar som bryter 
ned skalan mot Farmarstigen. 

Den rika variation som finns i våningshöjder och utform-
ning av tak skapar en uttrycksfull och varierad taklinje som 
ackompanjerar de som rör sig kring kvarteret. 

Grafisk mönsterläggning i 
betong

Gröna terrasseringar med 
informell trappa från gård till 
gata

Upphöjda ytor i trä för 
häng och lek

Tubrutschkana binder ihop olika 
nivåer och blir ett lekfullt inslag 

på gården

Odlingsytor och sittplatser

Drivbänkar i soltrappan

Planteringar förgårdsmark

Magnoliaträd ger torget en tydlig 
karaktär och ett glatt blickfång 

på våren

Upphöjda planteringsytor

Vårdträd valnöt

Pergola ger skydd och 
stämning på den gemensamma 
takterrassen

Mindre träd på gården

1 Vårdträd 
manchurisk valnöt Juglans 
mandshurica
2 Upphöjt trädäck 
med sittplatser och lek-
utrustning

3 Soltrappa/odlingstrappa 
med odlingsmöjlighet för de 
boende. Nivåskillnader tas 
upp genom sittbänkar och 
drivbänkar.
4 Tubrutsch 

från odlingstrappan och ned till 
gårdsnivå
5 Torg 
med beläggning av granit. 
Trappning som skapar sittplater 
och flerstammiga prydnadsträd 

med exempelvis häggmispel 
Amelanchier lamarkii, japansk 
magnolia Magnolia kobus
6 Innergård 
med upphöjda växtbäddar 
och mönsterläggning av 

betongplattor.
Gårdens växtlighet 
karaktäriseras av låga 
marktäckare, ex japansk 
sockblomma Epimedium rubra, 
med solitärer exempelvis 

rönnsumak Rhus Th ypina 
och låga täta buskage 
med klätterhortensia eller 
vidjehortensia. Uteplatserna 
ramas in av en klippt bokhäck
7 Portik

8 Nedkast sopsug
9 Cykelplatser
10 Utekök
11 Pergola

5

9

9

11

9

1
8

3

10
11

6 9

9

7

64

2

33

FASADUTSNITT 1:50

Punkthuset och torg i väster i 
korsningen Granängsringen, 
Farmarstigen

Stadsmässig rygg mot 
Farmarstigen och trappgränden

Stadsmässig rygg mot 
Granängsringen 

Lägre del i söder mot 
Farmarstigen och Vitlöksgränd

OMHÄNDERTAGNA BOTTENVÅNINGAR
I bottenvåningarna planeras det för multifunktionella ytor 
som till att börja med planeras som bostäder men som i 
en framtid kan omvandlas till lokaler. Genomgående trapp-
hus och uppglasade miljörum och cykelförråd skapar till-

sammans ett livfullt och tryggt gaturum då de bidrar med 
aktivitet och sociala ögon i området under stora delar av 
dygnet. Tillsammans med bostadshusens täta entrélägen 
skapas det goda förutsättningar för liv och rörelse. 

Bottenvåning träfasad Bottenvåning plåtfasadFasadsystem med skuggverkan Belysning i förgårdsmark Fasadbelysning Postlåda bostad med egen 
ingång från gatan

SITUATIONSPLAN OCH STRUKTURER
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ENTRÉPLAN 1:200

BOTTENVÅNINGAR
Samtliga bottenvåningar är utformade med förhöjd våning för att ha 
flexibilitet att kunna omvandlas till lokal i framtiden. 

Takhöjden som är mellan 4,5-5m skapar till en början bostäder med 
generös takhöjd och etagevåning, för att i framtiden enkelt kunna 
omvandlas till lokaler. Flexibiliteten uppnås genom ett fasadkon-
cept som bygger på djupa spröjs där det finns omväxlande täta och 

uppglasade partier. Spröjsen är inte bara vackra genom den detalj-
rikedom de adderar och den skuggverkan som uppstår, de bildar 
även ett naturligt insynsskydd då passerande utanför ej kan se in i 
bostaden lika lätt och uppnår samma effekt som persienner. Fasad-
konceptet gör det också lätt att enkelt kunna ersätta täta partier 
med glasade i framtiden. För att ytterligare skapa en tydlighet och 
ett avstånd mellan bostaden på bottenvåningen och det publika 

gaturummet, har vi lämnat en smal remsa med förgårdsmark mot 
Farmarstigen. De flesta bostäder i markplan får egna entréer vilket 
levandegör gatorna.  

VY MOT FARMARSTIGEN

10 5 10m

Sommarsolstånd kl 09 Sommarsolstånd kl 13 Sommarsolstånd kl 17 Vår/höstdagjämning kl 09 Vår/höstdagjämning kl 13 Vår/höstdagjämning kl 17

SOLSTUDIER

NYCKELTAL

Totalt  antal lägenheter:
155 st

Lägenhetsstl Antal  
1 RoK  97 st 
2 RoK  34 st 
3 RoK  18 st 
4 RoK  6 st 

Lokaler:   3 st

BOA:   6213 kvm
LOA:   148 kvm 

BTA Ljus:  9870 kvm
BTA Mörk:   2440 kvm
BTA Lokaler: 185 kvm
BTA Total:  12310 kvm

P-platser:
59 st i garage

Cykel-P:
366 st i cykelförråd
50 st på gård
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VY MOT TRAPPGRÄNDEN

Bilder på arbetsmodell

SOCIAL HÅLLBARHET
Vårt hållsbarhetskoncept fokuserar på fyra områden: energieffektivi-
tet, val av hållbara byggnadsmaterial, hållbar dagvattenhantering och 
skapandet av ett bra mikroklimat inom kvarteret som gynnar ekol-
ogisk mångfald. Hållbarhetskonceptet möter framtidens vision om 
energieffektivitet, miljömedvetenhet samt lyfter ett gott socialt klimat 
med engagemang och social hållbarhet. Solceller och sedum på taken 
bidrar med ekosystemtjänster genom bland annat biologisk mångfald, 
pollinering och dagvattenfördröjning. Gården med sina stråk, vistelsey-

tor och mötesplatser är en viktig förutsättning för kvarterets gemen-
skap. Multifunktion är ett grepp som genomsyrar hela gårdsgestalt-
ningen som också blir lösningen för att skapa den komplexitet som 
kan möta den mängd behov, varav många är oförutsägbara, som ska 
tillfredsställas i en gårdsmiljö. På gården läggs även ett dagvattenma-
gasin. 

Avfallssystem med sopsug, det gemensamma miljörummet och bra 

utrymme för sopsortering i lägenheterna ger goda förutsättningar 
att hjälpa till och värna om miljön redan hemifrån. Det finns gott om 
cykeluppställningsplatser i kvarteret och cykling uppmuntras. De tre 
åtgärder vi vill genomföra är: skapa generösa och lättillgängliga cykel-
rum med tillhörande cykelverkstad, köpa in två elcyklar till föreningen 
som man kan boka samt köpa in fem gemensamma lådelcyklar. Des-
sutom kommer vi kunna tillhandahålla bil-pooltjänster. 

Motion och hälsaPedagogik och mötenLek och aktivitet
NORMALPLAN 1:200

10 5 10m

UTEKÖK

TERRASS

ODLING

BÄNKAR

Vy från nordväst Vy från sydväst
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VY MOT GRANÄNGSRINGEN

MÄNSKLIGT
För att skapa en socialt hållbar stadsdel erbjuds en mix av lägen-
hetstyper. Individer med olika socioekonomiska bakgrunder har möj-
lighet att bosätta sig i samma område och även stanna i området 
genom livets olika skeden och förändrade livsförutsättningar. 

Lägenhetsfördelningen är varierad men med en tyngdpunkt på 
mindre lägenheter. Vid bullerutsatta lägen skapas genomgående 
eller mindre enkelsidiga lägenheter. Många av dessa har hörnlägen 
vilket skapar goda ljusförhållanden. I bottenvåningarna planeras det 
för multifunktionella ytor som till att börja med planeras som bostä-
der men som i en framtid kan omvandlas till lokaler. Genomgående 
trapphus och uppglasade miljörum och cykelförråd skapar tillsam-

mans ett livfullt och tryggt gaturum då de bidrar med aktivitet och 
sociala ögon i området under stora delar av dygnet. Tillsammans 
med bostadshusens täta entrélägen skapas det goda förutsättning-
ar för liv och rörelse. Med lättillgänglighet till den egna cykeln och 
cykelverkstad blir det lättare att välja cykel framför bil. 

De uppglasade lägenheterna i bottenvåningarnas kan i framtiden 
göras om till lokaler. Kontakten mellan bostadshus och gata skapar 
ett livfullt och tryggt gaturum då de bidrar med aktivitet och sociala 
ögon på platsen. Gård och gator såväl som trapphus och garage 
görs väl upplysta, med god orienterbarhet och fria siktlinjer som ska-
par en ökad upplevelse av trygghet. 

Närheten till grannarna bygger upp en känsla av samhörighet och 
gemenskap där gården blir en viktig mötesplats där alla kan bidra 
och vara delaktiga. Här finns ytor för vistelse, trivsel, rekreation och 
möten för alla åldrar. Gården ska uppmuntra till fri lek och rörelse 
samtidigt som det blir möjligt att ta del av pedagogiska aktiviteter 
såsom egen- eller gemensam odling. 

En annan mötesplats skapas i direkt anslutning till portiken genom 
att ett cykelrum med verkstad inrättas där man meka med sin cykel. 
Ett miljörum placeras mot trappgränden där det skapas förutsätt-
ningar för resursdelning, återbruk, reparationer och byten av föremål 
de boende emellan.

TEKNISK BESKRIVNING 
- Stomme utgörs av betong
- Fasader i trä, puts och plåt
- Sockelvåningar i granitkeramik, plåt och trä
- Tak med sedum och solceller

Energilösningar och förbrukning:

Ambitionen är att detta ska vara ett plusenergihus där vi 
kompletterar huvudenergikällan med en lokal solel- och 
solvärmeanläggning. 

Vi har god erfarenhet av plusenergihus vilket kan ses närmare i 
referensprojektet ”Neptun”. Om vi får tillgång till fjärrvärme kan vi 

med komplettering med solceller komma ned i en energiförbrukning 
på 25 kWh/kvm/år. Vid avsaknad av fjärrvärme kommer vi att 
använda oss av bergvärme i kombination med solceller. Under 
produktionstiden avser vi använda oss av grön el för uppvärmning 
av byggbodarna. GARAGEPLAN 1:200

10 5 10m
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FASAD MOT GRANÄNGSRINGEN 1:200

FASAD MOT FARMARSTIGEN  1:200

FASAD MOT TRAPPGRÄNDEN  1:200

FASAD MOT KORSNINGEN 1:200

FASADER   
Punkthuset i korsningen Granängsringen - Farmarstigen har fått 
en karakteristisk silhuett och fasadmaterial i falsad plåt, ett tema 
som återkommer vid kvarterets tre hörn. Täta fasader i matt metall, 
inglasningar och fönstersystem formar tillsammans en samman-
svetsad skulptural volym. Närmast punkthuset mot Granängsring-
en finns en lägre 5-våningar hög byggnad i ljus puts. Ytterligare 
en ljus putsvolym i 5-våningar som följer topografin återfinns mot 

trappgränden. På andra sidan höghuset mot Farmarstigen ligger 
en lägre volym med soltrappa och fasad i obehandlat trä som 
ger en skuggverkande effekt. I öster förstärks kvarterets form av 
6-våningar höga byggnader som speglar höghusets karaktär och 
fasadmaterial i falsad plåt. Sekvenser av husfasader skapas där 
typologier möts och fasadmaterial skiftar, samt där förskjutningar 
i fasadliv bidrar till variation och skuggverkan. Gemensamt för alla 

fasader är att de är robusta och utvalda för att åldras vackert och 
alla volymerna ges en sammanhållen ljus och naturnära färgskala.

Balkonger återfinns såväl mot gatorna som mot gården och adde-
rar ett lager av småskalighet och skuggverkan. Mot gården följer 
fasaderna samma princip som mot gatan och förses med större 
balkonger. Balkongfronterna är sirligt genomsiktliga via perfore-

ringar i plåt som följer fasadens kulör. Dessa skärmar av vyn utan 
att stänga ute ljuset. Lägenheter i markplan får tillgång till uteplat-
ser. 

KULÖRER
Valet av fasadmaterial är varierat samtidigt som det är samman-
hållet i färgskala och materialitet. Hörnbyggnaderna är i mässings, 

corten och zinkkulörer, medan byggnaderna emellan utförs i ljusa 
kulörer. Byggnaden med soltrappan kläs i trä för en bättre kopp-
ling med gården och takterrassen samt för att än bättre harmoniera 
med grönskan och dess visuella koppling till gården. 

REFERENSBILDER FASADMATERIAL

Mässingsfärgad plåt Cortenfärgad plåt Zinkfärgad flåt Detaljer falsad plåt Plåtfasad möter putsad fasad Träfasad Detalj träfasad Räcke i genomsiktlig perforerad plåt Putsfasad med granitsockel
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GRÖNT, BLÅTT OCH AKTIVT
Hållbarhetskonceptet har fokus på energieffektivitet, val av 
hållbara och miljögodkända byggnadsmaterial – däribland trä – 
och, inte minst, skapandet av ett gott socialt klimat där människor 
kan mötas, trivas och känna både stolthet och tillhörighet till sin 
nya stadsdel. 

Solceller placeras på de lutande taken medan putshusens platta 
tak får sedumtak. Kvarterets innergård är grön och lummig med 
stora träd i dungar som påminner om platsens identitet. Många 
balkonger skapar förutsättningar för de boende att omge sig med 
grönska vilket adderar vertikal grönska till gatu- och gårdsrummen. 

I bästa solläge placerar vi en soltrappa som leder upp till en stor 
gemensam takterrass på trähuset med gemensamhetsytor som 
kan användas för kalas och samvaro grannar emellan. Här finns 
även möjlighet för odling i drivbänkar för kvarterets boende 
och skuggade sittplatser under en grönskande pergola på 

sommaren. Den soliga trappan bjuder in till såväl fysisk aktivitet 
som till spontana möten. Takterrassen nås även med hiss. TR2 
trapphus skapar förutsättningar för en bilfri gård till förmån för 
social samvaro, utomhuslek och vistelse. Murar och planteringar 
markerar gränsen mellan publikt och privat.

SEKTION A-A   1:200

SEKTION C-C   1:200 SEKTION B-B   1:200

10 5 10m

Omhändertagna bottenvåningar

REFERENSBILDER DETALJER

A

A

B

B C

C

Det ska vara lätt att ta cykelnSedumtak Sopsugsnedkast på gård Perforerad corten Naturen runt knuten (Barnsjön)Plantering i cortenformer Ellådcykelar till låns i föreningen Grönskande närmiljö Egenproducerad elBlommande träd


