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PROJEKTBESKRIVNING
 
Volymgestaltning
Platsens karaktär med sin spännande 
topografi har inspirerat till att ge byggnaderna 
en trappande karaktär. Hushöjderna har  
varierade terrasserade volymer som bryter 
ner byggnaderna och skapar en mänsklig 

skala. 

Kvarteret
Tre huskroppar markerar hörnen i den 
triangulära fastigheten. På så sätt stärks 
kvarteret och dess gårdsrum utan att tappa 
öppenhet som ger sol, ljus och utblickar.
De tre byggnaderna följer topografin, 
stärker platsens kvaliteter och binder ihop 
Granängsringens höga höjder med de lägre 
längs Farmarstigen.

Torget
I spetsen på kvarteret placeras ett 
välkomnande torg. Här markerar hus 1 
hörn och blir fondbyggnad för platsen. 
I bottenvåningen mot torget finns en 
gemensamhetslokal, cykelförråd, en 
cykelverkstad och eventuellt en bokal. 
Tanken är att göra det enkelt att välja cykel 
som transportmedel.
Torgets placering i sydvästligt läge gör att 
det är lätt att föreställa sig att det här blir 
en ny solig plats i närområdet där man 
kan laga cykeln eller sitta och sola innan 
föreningsmötet eller stanna till och vänta på 
bussen. 
En ny social mötesplats i stadsrummet i 
området som aktiverar platsen och gör 
den mångsidig, trygg och levande för både 
boende och besökare.

Gatumiljö Granängsringen
Hus 1 och 2 har utformats för att samspela 
med de planerade radhusen. Ett släpp 
mellan husen tar ner skalan och medger att 
man kan röra sig mellan husen vilket ger en 
levande gatumiljö. 

Gatumiljö Farmarstigen
Längs Farmarstigen ligger torget i väster. 
Hus 1 stärker gaturummet med sin 
sockelvåning. 
Här nås garaget, ovanför ligger 
bostadsgården som tittar fram mot torg 
och gata. Sockelvåningen bekläs med 
träspalje som växtlighet kan klättra mot. Hus 
3 har långsidan längs Farmarstigen för att 
även här stärka gaturummet och uppnå 
stadsmässighet. 

Hus 1

Hus 2

Hus 3

Gångstråk och rörelsemönster 
Hus tre vetter mot den breda trappan, 
det nya gångstråket. Trappande 
bostadsterrasser befolkar gångmiljön och 
ger en trygg miljö och uppmuntrar möten 
mellan människor.
Bostadsgårdens spännande topografi vill 
vi tillgängliggöra med ytterligare en trappa 
som leder från Farmarstigen upp till den 
nya bostadsgården. En genväg  som 
hjälper till att skapa ett sammanhängande 
promenadstråk som binder samman nya och 
befintliga bostadsområden. 

Naturnära gårdsmiljö

På bostadsgården utnyttjas platsens 
kuperade natur till att skapa en varierad 
karaktäristisk utemiljö. Gårdsmiljön tas om 
hand och planeras för olika brukare med 
olika behov. Här finns det möjlighet att 
träffas och umgås. En grillplats har sin plats 
där kvällssolen når fram; ovanför hus 3 där 
ett generös uteplats med plats för många. 
I spetsen av bostadsgården anläggs en 
odlingsplats där boende kan odla egna 
grönsaker eller plantera blommor. Lekplatsen 
har en central placering i söderläge intill 
en trappande uteplats nedanför hus 2 
där föräldrarna kan sitta och sola och ha 
uppsikt över barnens lek. Den varierade 
gårdsutformningen fungerar som koppling 
mellan arkitektur och natur.   

Biologisk mångfald
Utöver de sociala värden som 
odlingsmöjligheten ger för de boende finns 
här också en möjlighet att öka den biologiska 
mångfalden.

Sedumtak föreslås på alla hustak för att 
leverera ekosystemtjänster. Pollinering utförs 
framför allt av insekter där
humlor, solitära bin och honungsbin är de 
viktigaste grupperna. Odling av honungsbin 
kan vara mycket viktig för pollinering av 
grödor, frukt och bärbuskar. Därför föreslås 
humlebon på sedumtaken. 
Sedumtaken fördröjer också dagvattnet 
och även bostadsgården utformas så att 
dagvattnet fördröjs.

På taken finns även plats för solceller.

Hus 2

Hus 3
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FASADGESTALTNING

Material och kulörer
Platsens naturmark har inspirerat till materialvalen. 
En sockel av granit växer upp och markerar 
entréer. Putsade fasader i ockrafärgade kulörer 
med inslag av trä ger en solig och varm karaktär.
De tre byggnaderna ges en individuell kulör; 
balkongräcken utförs i trä. Fönsterbågar ges en 
ockra kulörton lika balkongräcke och fasadkulör 
för att ge en sammanhållande volym. 
Intilliggande kvarter Granängsringen har putsade 
fasader som de nya kvarteret samspelar med, 
samtidigt som det nya kvarteret får sin egen 
identitet.

Fasadutsnitt mot Granängsringen 
Skala 1:50
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Fasadelevation längs Farmarstigen skala 1:200 

Gårdsplan skala 1:200 

Hus 1

Hus 2

Hus 3
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Längdsektion A-A genom hus 1 och 2 skala 1:200 

Hus 1

Hus 2

Typplan skala 1:200 

Hus 3

Sektion B-B genom hus 1 skala 1:200 

torg

gångstråk / 
entré till bostadsgård

Exploateringsdata:

Ljus BTA: 6320

Antal lägenheter: 89 st
1 rok 33 st
2 rok 23 st
3 rok  26 st
4 rok 7 st

gångstråk
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Teknisk beskrivning
Husens stommar består av beprövade 
betongelement och plattbärlag alternativt håldäck.
Den tunga stommen ger god ljudmiljö och 
värmetröghet. Husen kommer att ha FTX system. 
Bebyggelse ska uppfylla certifieringskraven för 
Miljöbyggnad Silver 3.0. Detta innebär bland annat 
en mycket effektiv energianvändning,
sunda materialval, god inomhusmiljö, dagsljus 
och hög fuktsäkerhet. Bostadshusen utrustas 
även med individuell mätning av vatten och 
el vilket ger alla boende möjlighet att kunna 
påverka sin förbrukning och miljöpåverkan. 
Byggnadens energiprestanda ska klara 80% av 
BBR sammanhållande volym. 



WÄTTINGE
MARKANVISNINGSTÄVLING

sid 8/92017-12-21

WÄTTINGETRAPPAN

SOLSTUDIER

vår/höst kl 09.00 vår/höst kl 12.00 vår/höst kl 17.00

midsommar kl 09.00 midsommar kl 12.00 midsommar kl 17.00

Av solstudien har vi sett att:
-Det nya torget blir soligt torg från morgon till kväll - 
året runt.
-Grillplatsen är placerad så att den får kvällssol
-Lekplatsen är solig på morgonen och mitt på 
dagen.
-Odlingsplatsen får sol på morgonen och mitt på 
dagen.

grillplats

odling

lekplats

torg
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