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1. INLEDNING
BAKGRUND NÄSBY SLOTT

ÄPPELTRÄDGÅRDEN IDAG

HISTORISK ALLÉ IN TILL NÄSBY SLOTT

ENGELSK PARK VID NÄSBY SLOTT

Platsen Näsby slott har förändrats genom
tiderna. Flera historiska lager är fortfarande
tydliga. Slottsverksamhet, trädgårds- och
odlingsverksamhet samt marin militärverksamhet har alla satt sina spår. Den föreslagna
utvecklingen av park och bostadsmiljöer ska
harmoniera med platsens kulturhistoriska
karaktär och bygga vidare på historien.

SLOTT OCH SLOTTSPARK

Slottsanläggningen Näsby slott byggdes omkring 1665 efter ritningar av Nicodemus Tessin
d.ä. som skapade ett barockslott med en lustträdgård. Parken utvecklades på 1700-talet
med kompletterande alléplanteringar och ett
gångvägsystem mot Näsbyviken präglat av
den Engelska parkens formspråk. 1897 drabbades Näsby slott av en brand som ödelade slott,

drivhus och orangeri men i början av 1900-talet
återuppbyggs slott och park efter Tessins ritningar. Då uppförs även en ny flygel till slottet och
park- och trädgårdsanläggningarna berikas med
utsmyckning av fontäner och brunnar.

TRÄDGÅRD OCH ODLING

Under 1700-talet påbörjades en park- och
trädgårdsutveckling med köksträdgårdar och
fruktodlingar sydost om slottet. I början av
1800-talet utvecklas Näsby slott som storjordbruk. En trädgårdsmästarbostad byggdes vilken
ännu finns kvar i södra delen av parken.
Historiska spår som äppellunden tyder på att
parken hade omfattande trädgårdsodling. På
1900-talet moderniseras jordbruket på egendomen och det planeras för en utbyggnad av en
villastad.

LANDSKAPSLAGET AB

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

NÄSBY SLOTT VY FRÅN PARKEN

VILLOR OCH MILITÄR VERKSAMHET

1933 såldes den största delen av egendomen och
exploaterades med villabebyggelse. 1937 blev
Näsby Allé också en station på Djursholmsbanan.
Då Näsby slott blir planlagt för militärt ändamål
blir slott, lustträdgård och alléer skyddat som
statligt byggnadsminne. Marinen uppför nya
byggnader så som mäss, gymnastik-hall, exercishall och logement samt en idrottsplats.

PARK OCH BOSTADSOMRÅDE

Idag används området främst som parkområde
med verksamheter. I Slottshallen finns idrottsverksamhet och i slottet finns hotell, restaurang
och konferens. I parken finns en stor bollplan.Nu
står området inför en utveckling med bostadsbebyggelse som kan ge området nytt liv och
möjliggöra att verksamheter och parkområde
utvecklas.
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1. INLEDNING
VISION OCH MÅLSÄTTNING NÄSBY SLOTT
KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE
BESKRIVNING AV PROCESSEN

VälkomNa till dialog om området Vid
Näsby slott!

Utveckling av området vid Näsby slott
Planläggningen av området vid Näsby slott skapar möjlighet till utveckling av befintliga verksamheter, service, natur och park samt komplettering med nya bostäder.

BEBYGGELSE I STRANDÄNGARNA

VISION OCH MÅLSÄTTNING FÖR NÄSBY
SLOTT

Målsättningen för nya Näsby slott är att skapa
en trivsam och attraktiv miljö för både boende
och besökare som erbjuder upplevelser i såväl
landskap och park som i restaurang, café/bageri
och hotell.
I och med det nya tillskottet av bostäder - för
alla skeden i livet - och ett program för att
utveckla parkmarken, skapas här en levande,
trygg och öppen miljö för vardagsliv och
rekreation.
Det nya området kommer innehålla slottspark,
äppelträdgård, öppna grönytor och strandpromenad längs Värtans strand. Näsby slottspark blir
en attraktiv del i det viktiga gröna stråk som
fortsätter genom Centralparken och vidare upp
till Stolpaskogen.
Området vänder sig till alla Täbybor och andra
besökare och öppnar upp för att fler får tillfälle

att vistas i de vackra och kulturhistoriskt värdefulla miljöerna kring slottet och stranden.
Här kommer finnas goda möjligheter till träning
och motion med idrottshall och aktivitetsytor.
En förskola har redan startat sin verksamhet.
Gatumiljön blir säker med låga hastigheter och
utan möjlighet till genomfart. Det kommer att
finnas bra gång- och cykelvägar och närhet till
kollektivtrafik.

KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE

Kvalitetsprogrammets syfte är att illustrera
och tydliggöra planens intentioner. Kvalitetsprogrammet beskriver och konkretiserar principerna för stadsrummens och bebyggelsens
utformning. Riktlinjer läggs fast för användning
av material, färgsättning, vegetation, belysning
och andra element, som ger området och bebyggelsen önskad karaktär.

Vi vill skapa en levande, trivsam och attraktiv miljö för boende och besökare där restaurangen kan hålla
BEBYGGELSE I SÖDRA PARKEN
öppet för alla, du kan slå dig ned på ett café, handla bröd på bageriet och besökare till boende i området
kan ta in på hotellet. Området kompletteras varsamt med seniorlägenheter, vård- och omsorgsboende samt
bostäder i en trädgårdsstad. Här kommer finnas goda möjligheter till träning och motion med idrottshall och
aktivitetsytor. En förskola har redan startat sin verksamhet. Gatumiljön blir säker med låga hastigheter och
utan möjlighet till genomfart. Det kommer att finnas bra gång- och cykelvägar och närhet till kollektivtrafik.
I och med utvecklingen av området kan vi höja kvalitén på grönområdena och göra dom allmänt tillgängliga,
vilka idag är privatägd kvartersmark. Tillgängligheten till Värtans strand förbättras. I det nya området kommer
det finnas stora gröninslag i form av slottspark, äppelträdgård, strandpromenad och öppna grönytor. Näsby
slottspark blir en attraktiv del i det viktiga gröna stråk som fortsätter genom Centralparken och vidare upp till
Stolpaskogen. Området vänder sig till alla Täbybor och öppnar upp för att fler får tillfälle att vistas i de vackra
och kulturhistoriskt värdefulla miljöerna kring slottet och stranden.

Kvalitetsprogrammet hör till detaljplanen. Det
kommer att gälla både under områdets utbyggnad och framgent under områdets fortsatta
levnad. Därmed kan området behålla sin specifika karaktär och identitet.

BESKRIVNING AV PROCESSEN
TIDPLAN
-Förstudie 2013
Fastighetsägaren Niams förslag till utvecklingen av Näsby slott i
Schematisk skiss över områdets bebyggelsezoner, grön- och rekreasituationsplan.
tionsytor, trafikstråk och bevarade äldre byggnader. Bilaga till beslut i
- Planuppdrag 2015-06-08
USMN 20150608.
- Dialog november 2015
Tidplan
• - Samråd
Förstudie 2013 fjärde kvartalet 2016
•
Planuppdrag 2015-06-08
Granskning
•
Dialog november 2015 tredje kvartalet 2017
• - Antagande
Samråd andra kvartaletfjärde
2016
kvartalet 2017
•
Granskning fjärde kvartalet 2016
•

Antagande andra kvartalet 2017
START
MEDBORGARDIALOG

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

LAGA
KRAFT

Mer information
taby.se/nasbyslott och nasbyslottspark.se
2015-10-26
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
ÖVERSIKT NÄSBY SLOTT BOSTADSKVARTER
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I planförslaget kompletteras området varsamt
med seniorlägenheter, vård- och omsorgsboende samt bostäder i en trädgårdsstad. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska upplevas
som naturligt framvuxen - i norr en självklar
utvidgning av stationskvarteret vid Roslagsbanan som med en mjukt formad ny väg möter
strandängens öppna parklandskap söder om
de nya kvarteren. Norr och söder om Barockparken utvecklas bostadskvarter som präglas
av parkens strikta uppbyggnad.
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Den nya bostadsbebyggelsen vid Näsby slott
koncentreras därmed till tre olika delar av
fastigheten; Strandängarna, Norra Parken och
Södra Parken.
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Den nya bebyggelsens skala varierar mellan 2-4
våningar med en indragen takvåning. Bebyggelseskalan anpassas till förutsättningarna i de
olika delarna av området.
Den nya bebyggelsemiljön ska förhålla sig respektfull till byggnadsminnet och i samspel med
de äldre byggnaderna bilda en helhetsmiljö
(se resp delområde).
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Med enhetliga markmaterial får slottsområdet
en tydlig och sammanhållen karaktär. Gatorna
utformas med begränsad asfaltsyta och med
stenmjöl på parkeringsytor och gångbanor för
att skapa ett intryck av park i hela området
och för att inordna sig i slottsmiljön. Den asfalterade körytan kantas med friser av sten.
(se utformning av gatusektioner och landskapskaraktärer i resp delområde).
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Planteringar anläggs och träd planteras på
gårdar och förgårdsmark vilket även berikar
gatumiljöerna. Hårdgjorda ytor utförs i grus/
stenmjöl på parkeringsytor och trädgårdsgångar. Belysningen hålls diskret.
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
ÖVERSIKT SEKTIONER OCH VYER
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
SEKTIONER
SEKTION A, Strandängarna
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BEBYGGELSENS ANPASSNING TILL
LANDSKAPET

Stor vikt har lagts vid att få bebyggelsen att
smälta in i landskapet och inte sticka ut för
mycket i relation till Slottsmiljön. Bostadskvarteren har anpassats till befintlig terräng och
bäddats in med grönska i gator, gårdar och
förgårdsmark.
Gränser mellan privat och mer offentligt tydliggörs med häckar.

SEKTION B, Norra parken mot strandängarna

Den nya bostadsbebyggelsen placeras med
hänsyn till utredd översvämningsrisk. Mark ska
utformas för att ansluta naturligt till befintliga högre och lägre nivåer. Tidigare bearbetad
mark omformas där det tillför nya värden till
den planerade strukturen, tex i Norra och Södra
parken.

SEKTION C, Södra parken slottet och norra parken

SEKTION D, Norra parken

9

2. UTFORMNING KVARTERSMARK
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STRANDÄNGARNA

LANDSKAPSLAGET AB
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VY 1 FRÅN DJURSHOLMSVÄGEN
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
STRANDÄNGARNA PLANUTSNITT

äng
cykelparkering

publikt stråk mot
parken

förråd
friväxande
häckar

uteplatser

skulpturerat
landskap

gemensamt
gårdsrum
med lek

bollplan

SKALA 1:500 (A3)

publikt stråk mot
parken
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
STRANDÄNGARNAS LANDSKAP

INSLAG AV STEN

FÖRGÅRDSMARK MED BUSKPLANTERING OCH GRÄS

ÄNGSLANDSKAP MELLAN BOSTADSHUS

SKULPTERAT LANDSKAP

BUSKAR AV SALIXARTER

ÄNGSLANDSKAP

Kvarteret Strandängarna är inspirerat av både
Näsbyvikens strandlandskap och det ondulerade naturlandskap som finns på platsen idag
med salixarter, högt gräs, björkar och enstaka
barrträd. Igenom det framtida kvarteret skapas
ett allmänt stråk ner mot parklandskapet vid
Näsby slott.

GÅRDSMILJÖ

LÅGA VINTERGRÖNA BUSKAR PÅ FÖRGÅRDSMARK

FÖRGÅRDSMARK

Gatorna i Strandängarna möter på ena sidan
Djursholmsvägen och på andra sidan Näsby
park. För att bädda in bebyggelsen i parklandskapet utformas förgårdsmarken i Strandängarna mjuk och naturlik likt omgivande landskap. Låga vintergröna buskar eller buskar av
salixarter samt enstaka fritt placerade träd av
samma arter som inne på gårdarna skapar en
mjuk gräns mellan kvarter och gata.

Mellan husen skapas ett mjukt skulpterat gårdsrum av ängskaraktär med fritt placerade träd
av björk, apel och en. Större stenar används på
ett naturligt sätt som inslag i ängarna.
Buskplanteringar markerar gränsen mellan
privata och halvprivata zoner. Till dessa använs
buskar av olika salixarter, vintergröna buskar
samt vackra prydnadsgräs.
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
STRANDÄNGARNA BEBYGGELSE
BOSTADSHUS 3+1 VÅN
GATUFASAD

GÅRDSFASAD
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GAVELFASAD

45°

PARHUS 2 VÅN
30°

FLERFAMILJSVILLA 2+1 VÅNINGAR

NÄSBY SLOTT
GATUFASAD

ENTRÉFASAD

GATUFASAD

GÅRDSFASAD
GÅRDSFASAD

BRUTEN VIT/LJUSGRÅ

A3= 1:300 2017-05-30

LERTEGEL

HUSTYPER STRANDÄNGARNA_N PARKEN

GAVELFASAD

BOSTADSHUS 3+1 VÅNINGAR
1:300
FLERFAMILJSVILLA
2+1 VÅN

45°

GATUFASAD

GÅRDSFASAD

SLOTTET

BOSTADSHUS 3+1 VÅNINGAR

S1005-Y40R

OCKRA

PLÅT

GAVELFASAD

FLERFAMILJSVILLA
VÅNINGAR 1:300
BOSTADSHUS
2+1 2+1
VÅN

STRANDÄNGARNA
BEBYGGELSE

I västra delen av strandängarna grupperas den
nya bebyggelsen som två kvarter inbäddade i
landskapet. Mellan de två kvarteren utformas
ett parkrum som leder ned mot strandpromenaden. Ett litet kvarter bildas öster om allén
vilket avslutar Strandängarna mot öster.

GATUFASAD

BOSTADSHUS 3+1 VÅN

TAKKUPA

Mot Djursholmsvägen kantas kvarteren av
fristående bostadshus i tre våningar och med
inredda vindsvåningar. I kvarterens södra del är
bebyggelsen en våning lägre – två våningar med
GÅRDSFASAD
en våning under taket – i form av flerfamiljsvillor.
Kvarterens inre utformas som en gårdsmiljö av
halvprivat karaktär med rum för både privata
uteplatser och gemensamma aktiviteter, odling,
cykelparkering mm.

För att skapa en sammanhållen och enhetlig
miljö i slottsområdet hålls bebyggelsen enkel
45°
och tidlös, en gestaltning som “samtalar med
slottsmiljön utan att överösta”. Fasader av puts
med en sammanhållen färgskala ger bebyggelsen en brukslik karaktär.

Flerfamiljsvilla 2+1 våningar
Takvåningarna gestaltas med karaktärsfulla
frontespiser och takterrasser.
För att ge variation i bebyggelsemiljön får
flerfamiljsvillorna tak av lertegel och en ljusare
fasadkulör än de större bostadshusen.

Bostadshus 3+1 våningar
För att hålla nere husets volym valmas taket
lätt och takfoten ges en distinkt avslutning
med en tydlig, kontinuerlig takfot. Takkupor på
vindsvåningen är indragna från fasadlivet. Tak
av band- eller skivtäckt plåt i mörk kulör. BalGAVELFASAD
konger mot gårdssidan utformas som inbyggda
loggior för att ge husen en tydlig och sammanhållen volym.
Putsfasaderna får ockrakulörer som stäms av
45°
mot slottets ljusa ockra, men ges en djupare ton
för att låta slottsbyggnaden fortsatt stå fram.

FRONTESPIS

LANDSKAPSLAGET AB

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad
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VY 2 FRÅN STRANDÄNGARNA
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
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NORRA PARKEN
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VY 3 FRÅN NORRA PARKEN
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
NORRA PARKEN PLANUTSNITT

gemensamt
gårdsrum
allmänt gångoch cykel
stråk
förråd
cykelparkering

parkrum/
stråk

allmänt gångoch cykel
stråk

inbyggd
veranda

gemensamt
gårdsrum

SKALA 1:500 (A3)
gemensamt
gårdsrum
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
NORRA PARKEN

KÖRSBÄRSTRÄD GER IDENTITET ÅT PLATSEN

HÄCKAR MOT GATA

KÖRSBÄRSTRÄDET GER IDENTITIET ÅT PLATSEN

VARIATION AV VÄXTER I FÖRGÅRDSMARK

GRÖN OCH LUMMIG FÖRGÅRDSMARK

TRÄDGÅRDSSTAD

Denna miljö är inspirerad av trädgårdsstadens
lummiga och blommiga karaktär. På platsen
finns idag ett antal köksbärsträd vilka har fått
ge karaktär åt det publika parkrum som skapas
i mitten av kvarteret och utgör ett grönt stråk
som leder genom kvarteret från cykelvägen i
öster mot slottsparken i väst.

GÅRDSMILJÖ

INTIMA UTEPLATSER MELLAN HUS

liguster. Träd och buskar är av blommande arter. Klätterväxter planteras intill komplementbyggnader.

FÖRGÅRDSMARK

I Norra parken är gatorna på båda sidorna omgivna av grön förgårdsmark som karaktäriseras
av klippta häckar samt en variation av blommande träd, buskar och perenner.

Låga klippta häckar utgör en gräns mellan
privat och offentligt. Mellan husen skapas gångar och gemensamma gårdsrum. Ett allmänt
stråk leder genom gårdsmiljöerna i nord-sydlig
riktning och korsar den gröna ytan i mitten av
kvarteret. Häckarna i kvarteret är av arter som
går att klippa så som hagtorn, häckoxbär eller

19
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
NORRA PARKEN BEBYGGELSE
BOSTADSHUS 2+1 VÅN
GATUFASAD

GÅRDSFASAD

GAVELFASAD

PARHUS 2 VÅN
30°

45°

FLERFAMILJSVILLA 2+1 VÅNINGAR/ PARHUS

GATUFASAD

ENTRÉFASAD

GÅRDSFASAD
BRUTEN VIT/LJUSGRÅ

GATUFASAD
BOSTADSHUS 2+1 VÅNINGAR 1:300

LERTEGEL

FLERFAMILJSVILLA
2+1 VÅN
GAVELFASAD

GÅRDSFASAD

45°

BOSTADSHUS
PARHUS
2 VÅN 3+1 VÅN
45°
30°

GATUFASAD

ENTRÉFASAD

GATUFASAD

GÅRDSFASAD

FLERFAMILJSVILLA
VÅNINGAR 1:300
BOSTADSHUS
2+1 2+1
VÅN

PARHUS 2 VÅNINGAR 1:300

FLERFAMILJSVILLA 2+1 VÅN
GATUFASAD

GÅRDSFASAD

NORRA PARKEN
BEBYGGELSE

45°

BOSTADSHUS 2+1 VÅNINGAR

GATUFASAD

GÅRDSFASAD

GAVELFASAD

BOSTADSHUS 2+1 VÅN

S1005-Y40R

Parhus och flerfamiljsvillor möter den befintliga
bebyggelsen norr och öster om slottsområdet,
medan de stadigare 2,5 våningshusen formar ett
kvarter närmast barockparken.
Mellan kvarteren skapas ett generöst parkrum
som länkar ihop Norra parken med strandpromenaden och som bjuder in till en vacker parkpromenad från områdets nordöstra entré (för
gående och cyklister).
Den smala körbanan med fält av grus på ömse
sidor, grön förgårdsmark och omsorgsfullt gestaltade
GATUFASADpark- och gårdsrum formar en slags
lantligt präglad trädgårdsstad.

BOSTADSHUS
3+1 våningar
VÅN
Bostadshus 2+1

OCKRA

PLÅT

NÄSBY SLOTT
GAVELFASAD

A3= 1:300 2017-05-30

GAVELFASAD

Denna del av trädgårdsstaden är grupperad
i två tydliga kvarter, som ett eko av barockparkens kvartersindelning och den militära epokens rationalitet. Bebyggelsen utgör en blandning av bostadshus i två våningar med inredda
vindar, flerfamiljsvillor i tvåvåningsskala med
vindsvåningar och parhus i två plan.
SLOTTET

GÅRDSFASAD

Takvåningarna gestaltas med karaktärsfulla frontespiser som särskiljer husen från
45°
3,5-våningshusen i Strandängarna. Tak av
band- eller skivtäckt plåt. Balkonger mot

LANDSKAPSLAGET AB

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

HUSTYPER STRANDÄNGARNA_N PARKEN

gårdssidan utformas som loggior för att ge
husen en tydlig och sammanhållen volym.
Putsfasaderna får ockrakulörer som stäms av
mot slottets ljusa ockra, men ges en djupare ton
för att låta slottsbyggnaden fortsatt stå fram.
Flerfamiljsvilla 2+1 våningar
Takvåningarna gestaltas med karaktärsfulla
frontespiser och takterrasser.
För att ge variation i bebyggelsemiljön får
flerfamiljsvillorna tak av lertegel och en ljusare
fasadkulör än de större bostadshusen.
GÅRDSFASAD

Parhus 2 våningar
Huset möter gatan med ett dubbelgavelmotiv
för att bryta ned skalan. Eftersom vindarna är
oinredda får taket en flackare vinkel. Tak av lertegel. Omsorgsfullt utförda burspråk och verandarum mot trädgårdarna ger husen karaktär.

20

45°

GAVELFASAD

45°

2. UTFORMNING KVARTERSMARK
KOMPLEMENTBYGGNADER I BOSTADSKVARTEREN

MINDRE FÖRRÅDSBYGGNAD I TRÄ

20°

STÖRRE FÖRRÅDSBYGGNAD 1:100

SEDUMTAK

PERGOLATAK PÅ GÅRD

SEDUMTAK

SPALJÉ I VID CYKELPARKERING ELLER UTEPLATS

KOMPLEMENTBYGGNADER

GESTALTNING OCH KVALITETSPROGRAM NÄSBY SLOTT 17.10.25

Större förrådsbyggnader i kvarteren grupperas
parvis för att koncentrera dem till ett antal ställen. I samband med dessa utformas små platsbildningar för de boende i kvarteret.
Fasader utförs av puts eller trä. Fasaddetaljer
som träspaljéer eller vajer för klätterväxter
bidrar fint till den gröna gårdsmiljön.
Fasadkulörer väljs i samma färgskala som
bostadshusen - vitt, ljusgrått, olika toner av
ockra - men med en färgton som avviker från
närliggande bostadshus för att särskilja byggnaderna och få in variation i bebyggelsemiljön.
Större förrådsbyggnader får en tydlig och karaktärsfull gestaltning med sadeltak eller pyramidtak som passar den kvadratiska byggnadsformen. Byggnaderna refererar till klassiska
ekonomibyggnader som stall/magasin för att
knyta an till den nya bebyggelsens karaktär av
bruksmiljö.
Takmaterial av plåt eller papp.

GRÖN PERGOLA PÅ GÅRDEN

Små förrådsbyggnader för trädgårdsredskap/
växthus eller liknande får träfasader. Fasader målas med slamfärg i faluröd, svart eller
djurgårdsgrön kulör.
Mindre förrådsbyggnader kan utföras med pulpettak. Låglutande pulpettak täcks med sedum
eller papp.

CYKELFÖRVARING

Cykelförvaring i alla delområden samlas på
förgårdsmarken och vid platsbildningar på
gårdarna mellan bostadshusen. Delvis utformas
dessa som öppen cykelparkering på grus och
delvis väderskyddad i förrådsbyggnader som
utformas lika övriga komplementbyggnader.
Pergolor kan också utföras vid den icke väderskyddade cykelparkeringen eller vid gemensamma uteplatser på gårdarna för att förstärka
rumsbildningen och får då en trädgårdskaraktär
med mycket växtlighet.
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SÖDRA PARKEN
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VY 4 FRÅN SÖDRA PARKEN, PUNKTHUSEN - FASAD MED LJUST TEGEL
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
SÖDRA PARKEN PLANUTSNITT

parkrum/
stråk

stråk
genom
kvarter

gemensamt
gårdsrum
exercisplan

cykelparkering

SKALA 1:500 (A3)
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
SÖDRA PARKEN LANDSKAP

FORMKLIPPTA HÄCKAR VARVAS MED
YTOR MED LÄGRE BUSKAR

LINJER AV HÄCKAR

GEMENSAMMA GÅRDSRUM

LÄGRE PLANTERINGAR MED BUSKTRÄD

REFERENSBILDER FÖRGÅRDSMARK

STRINGENT PARK

Detta kvarter präglas av det militära kulturarv
som platsen bär på. Barockträdgården och äppellundens raka linjer fångas upp och skapar
en stringent grön karaktär inom kvarteret. Ett
grönt stråk leder genom kvarteret i öst-västlig
riktning ner mot exercisplan och upp mot Näsby
park. Ett allmänt stråk leder också genom
kvarteret mellan barockträdgården och äppelträdgården.

GÅRDSMILJÖ

Ett långsmalt grönt rum med golv av gräs inramat av häckar skapas mellan husen i öst
västlig riktning ner mot vattnet. Växtmaterial
som går att klippa och som är intensivt grönt så
som avenbok, liguster och häckoxbär används
i häckarna. Det långsmala rummet varierar
mellan att vara smalare och bredare och där det

STRINGENT FÖRGÅRDSMARK

öppnar upp sig skapas möblerade platser för de
boende i kvarter. Blommande träd av arter som
påminner om äppelträdet så som oxel, hagtorn
och häggmispel vandrar in i bostadskvarteret
från äppellunden i stringenta linjer. Träd och
häckar betonar siktlinjerna genom området.
Inne mellan husen varvas linjer av formklippta
häckar med planteringar med låga häckar och
buskträd.

FÖRGÅRDSMARK

Södra parkens gator gränsar på ena sidan mot
barockparken och på andra sidan mot äppellunden. Förgårdsmarken är även den stringent
med klippta häckar, cykelparkering och enstaka
träd.
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
SÖDRA PARKEN BEBYGGELSE

FASAD MOT ENTRÉ

FASAD MOT ÖSTER

FASAD MOT PARK

FASAD MOT VÄSTER

FASADALTERNATIV MED RÖTT TEGEL

SLOTTET S 1005-Y40R

NÄSBY SLOTT
A3= 1:300 2017-05-29
BEBYGGELSE SÖDRA PARKEN
LJUST TEGEL

RÖTT TEGEL

SÖDRA PARKEN
BEBYGGELSE

NYTT BOSTADSHUS MED EGEN KARAKTÄR - OCH EN TYDLIG
RELATION TILL BEFINTLIG ÄLDRE BYGGNAD. DISTINKT HUSVOLYM MED STRIKT FÖNSTERSÄTTNING OCH ETT FASADMATERIAL SOM ANSLUTER RESPEKTFULLT.

Söder om barockparken utvecklas ett kvarter
där åtta punkthus, strikt ordnade i parkmiljö,
ersätter de tvärställda kasernbyggnaderna från
1950-talet.
Bostadshusen utformas med fyra våningar och
en indragen takvåning med låglutande tak, där
den fjärde våningens överkant sammanfaller
med taklisthöjden på de befintliga kasernerna.

Den nya bebyggelsen i Södra parken skapar
en dialog med slottet genom ett symmetriskt
grundupplägg, strikt fönsterrytm, bearbetad
sockelvåning och en avslutande modellerad
takvåning som kröner byggnaderna.
Fasadens materialitet uttrycker kvalitet och
långsiktighet.
Med ett ljust tegel samspelar byggnaderna
genom sin kulör på ett lågmält sätt med slottet
utan att konkurrera med byggnadsminnet.

LANDSKAPSLAGET AB

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

Med ett rött tegel blir materialvalet en tydlig
kommentar till de tidigare kasernbyggnaderna
och epoken med Kungliga Sjökrigsskolan.
Låglutande tak på den indragna krönvåningen
täcks med sedum för att bidra till den gröna
parkmiljön.
Förrådsbodar med sedumtäckta tak utformas för
väderskyddad cykelparkering och återkommer
som motiv i parkmiljön mellan husen.
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

VVÅRD- OCH OMSORGSBOENDETS TRÄDGÅRD

BEBYGGELSE

Mellan Södra parken och äppellunden uppförs
ett kvarter med vård- och omsorgsboende. På
platsen finns en befintlig höjdskillnad på ca 3
meter vilket gör att byggnaden trappas ner och
får i den lägre delen sin entré.
Huset har en tydlig gatu- och gårdssida som
skiljer vårdboendets verksamhetslogistik från
de boendes rofyllda trädgårdsmiljö.
Stor hänsyn har tagits i framtagandeprocessen
för att nå ett boende med hög grad av trivsel, innovation och omsorg.
Med inspiration från slottsbyggnaden gestaltas
vård- och omsorgsboendet som en sammansatt
helhet. De ljusputsade fasaderna får en tydlig
rytm av vertikalt proportionerade fönster och
fönsterdörrar.
Vårdboendets nav - det sammanlänkande

mittpartiet - och delar av byggnaden som vetter
mot Äppelträdgården muras i tegel som stäms
av mot bostadshusen i Södra parken. Med ett
återkommande verandamotiv möter byggnaden
den intima skalan i äppelträdgården.

TRÄDGÅRD

Trädgårdarna i denna miljö är placerade mellan
vård- och omsorgsboendet och äppelträdgården.
En stor andel av de befintliga äppelträden bevaras.
Den övre trädgården är omgärdad och privat.
Här skapas en trygg och hemlik känsla med
hjälp av staket, häckar, växtlighet och övriga
inslag anpassad för en demensträdgård. Utformningen är funktionell och tydlig vilket ger
en känsla av trygghet och lugn men skall även
ge inspiration till samvaro och aktiviteter.

Den mellersta trädgården och festträdgården
kommer vävas samman. Här återfinns rum för
både stillhet, samvaro och festligheter.
Trädgårdarna omgärdas vackert av häckar, en
terrasserad mur och staket. De tre trädgårdarna hålls samman av en stig så man kan ta
sig mellan trädgårdarna utomhus. Från övre
trädgården passerar man en grind för att komma ner till de nedre trädgårdarna. Det finns en
stig från nedre trädgården genom äppellunden
ner till caféet, detta för att stimulera promenader och att njuta av den vackra omgivningen.
Växterna är valda för sinnesstimulering, minnen och utomhusaktivitet. Växtmaterialet skall
ha variation under hela säsongen och påminna
de boende om årstiderna.
Karaktärsarter är äppelträd, bärbuskar, örter,
mormorsperenner, häckavenbok och syren.
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2. UTFORMNING KVARTERSMARK
VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

GESTALTNING OCH KVALITETSPROGRAM NÄSBY SLOTT 17.10.25

VY 5 FRÅN SÖDRA PARKEN, VÅRD OCH OMSORGSBOENDET
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