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INLEDNING BILAGOR
Syfte
Till kvalitetsprogrammet biläggs en redovisning av respektive byggnadsprojekt
som beskriver en inriktning vad gäller utformning och gestaltning. Syftet med
bilagda sidor är beskriva hur detaljplanens och kvalitetsprogrammets intentioner
uppfylls inom respektive byggnadsprojekt samt beskriva projektets intentioner
vad gäller kvalitetsnivå. Bilagan tas fram av respektive byggherre och arkitektkontor i samverkan med kommunen och kan komma att revideras fram till
antagande av detaljplanen.
Avsikten är att lägga fast en kvalitetsnivå som kommunen och byggherrarna
gemensamt enats om. Genom att tidigt klargöra byggherrarnas och kommunens
gemensamma ambitioner för detaljutförandet ökar möjligheten att säkerställa
kvalitéerna vid genomförandet.
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Indelning och numrering av kvarter.
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Kvarter 1:1
Kvarter 1:1 är det första kvarteret som JM bygger i Täby Park. Den gemensamma
visionen för Täby Park är att skapa en omtänksam kvartersstad som erbjuder det
goda stadslivet. Ett helt nytt område innebär självfallet en utmaning men öppnar
också upp för många möjligheter.

Byggnadsutformning
BYGGHERRE:
JM
ARKITEKT:
Erséus Arkitekter
ARBETSMATERIAL
TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

LANDSKAPSARKITEKT:
Wi landskap

BTA e1 ca 11600 m²
BTA lokal ca 790 m²
BTA total = BTA ovan mark
= BTA e1 + BTA lokal =
ca 12390 m²

URBAN MINDS

Kvarter 1:1 har ett väldigt centralt och viktigt läge i den nya strukturen. Kvarteret möter både Stadsparken och Boulevarden i en av områdets viktigaste noder.
Kvarteret har också plats för en högre volym vilket ska fungera som landmärke
och tydligt indikera stadsbyggnadsstrukturens kopplingspunkt mellan Boulevarden i söder och den stora Stadsparken i väster. Här ser vi framför oss en byggnad
vilken tar ett mer karaktärsfullt grepp och tydligare manifisteras som ett landmärke.
Mot Boulevarden och Stadsparken har kvarteret en stadsmässig karaktär med högre byggnader och en sammanhållen kvartersstruktur med aktiva bottenvåningar
med restauranger och lokaler. Mot Gröna Slingan och Kvartersgatan har kvarteret
en mer småskalig karaktär med lägre byggnader med förgårdsmark, uteplatser
och bostadsentréer direkt från gatan.
I den mer småskaliga delen av kvarteret, där den lägre bebyggelsen öppnar upp
sig mot Kvartersgatan skapas en nod, en samlande punkt för kvarteret, en så kal�lad kvartersenhet. Den är gårdens huvudentré och fungerar som mötespunkt för
de boende. Här placeras service, så som uppglasade cykelrum, cykelparkering
och miljörum. Vid kvartersenheten är även tanken att ett större vårdträd planteras,
men även mindre träd, buskar och sittplatser ryms i kopplingarna mellan gård och
gata.

Perspektiv från Stadsparken
BILAGA Utformning och gestaltning av byggnadskvarteren, Täby Park, 2017-09-25
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Fasad mot söder och Boulevarden
Inspiration murning fasad.

Fasad mot norr och Gröna Slingan

Tegelfasader i olika kulör och
uttryck skapar en varierande
men samtidigt sammanhållen
karaktär i kvarteret.

Fasad mot väster och Stadsparken
Glaserat tegel i Årsta K:a.

Fasad mot öster och Gata 5
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Materialprov glaserat tegel.

Utformning av gård, takterrass och förgårdsmark
Mellan kvarterets huskroppar, den högre stadsmässiga bebyggelsen i sydväst och
den lägre småskaliga i nordöst, återfinns den gemensamma gården. Gården nås
direkt från de flesta trapphusen och blir på så sätt lättillgänglig för alla boende i
kvarteret. Inne på gården skapas en grön plats för sociala möten men också platser för avskildhet och rekreation. Mindre träd och bärbuskar, gräsmattor, lekplats
och plats för odling för de boende är några av de miljöer som ryms här. Gården
ska vara en plats man gärna vistas på.

Öppen takterrass för boende
med härlig utblick över parken.

På takterrassen kan det finnas plats för småskalig odling av prydnadsväxter, grönsaker och kryddväxter för de boende i kvarteret. Som komplement till odlingen och
för att öka pollineringen till växter generellt i hela området skulle även ett så kallat
insektshotell tillföra mycket till kvarteret. Taken kommer delvis utföras som gröna
för att fördröja dagvattnet och på den generösa takterrassen mot Stadsparken
finns plats för vardag, fest, odling och grill.
GRÖNA SLINGAN GATA 6

+34
+41

Odling på gården.

+17

Generös takterrass med möjlighet till samvaro och odling.
+49

+41

N
BOULEVARDEN GATA 1

Platser för odling på gården och
den stora takterrassen.

Situationsplan

Öppningar i kvarteret skapar mötesplatser, där gård möter kvartersgata.
En upplyst och trygg plats för kvarterets
boende att träffas på. Här placeras större
träd, så kallade vårdträd och uppglasade
cykel- och miljörum.

Uppglasde cykelrum
BILAGA Utformning och gestaltning av byggnadskvarteren, Täby Park, 2017-09-25
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Glas

Glaserat tegel

Ljusgrått tegel / ljus fog

Mörkgrått tegel /mörk fog

Mörkgrått tegel / ljus fog

Ljust tegel / mörk fog

Sedumtak

Rött tegel / röd fog

Material-palette i kv 1:1

Perspektiv från hörnet mot boulevarden och stadsparken
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Kvarter 1: 2A & 2B
Kvarteret sträcker sig mellan Gröna slingan i norr och Boulevarden i söder och
omges av mindre kvartersgator i öst och väst. Den sydöstra delen av kvarteret
ramar in stadsdelstorget. Mot respektive kvartersgata leder öppningar i kvarteret
in till gården, och en portik i norr skapar en koppling mellan gården och Gröna
slingan.

2A
BYGGHERRE:
Wästbygg
ARKITEKT:
Arkitema Architects

ARBETSMATERIAL
TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

LANDSKAPSARKITEKT:
Topia Landskapsarkitekter
BTA:
5750 kvm (ovan mark)
268 kvm (lokaler)

Vy från Boulevarden mot den västra kvartersgatan

2B
BYGGHERRE:
HSB
ARKITEKT:
Varg Arkitekter
LANDSKAPSARKITEKT:
Topia Landskapsarkitekter
BTA:
5750 kvm (ovan mark)
200 kvm (lokaler)

Vy mot kvarteret sett från Boulevarden
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URBAN MINDS

Byggnadsutformning
Kvarteret innehåller ca 145 bostäder samt lokaler som vetter mot Boulevarden
och Gröna slingan. Mot Boulevarden är byggnaderna i en sjuvåningsskala för
att bli lägre mot kvartersgatorna och Gröna slingan där volymerna gestaltas i 3-5
våningar. Gatt i kvartersgatorna leder in till kvarterets gemensamma gård. Från
den västra kvartersgatan finns infarten till det gemensamma parkeringsgaraget.
+41,1

+40,6

+33,1
+29,7

Gröna slingan

portik

bostadsgård

Boulevarden

Sektion genom kvarteret

2A
2B

2B
2A

Situationsplan
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Mot Boulevarden gestaltas kvarteret enligt tre olika principer

Bebyggelse mot Boulevarden 2A
Byggnadsvolymens förskjutningar och övergångar mellan gedigna fasadmaterial
förstärker variationen av rumsliga upplevelser från gatunivå och hela vägen upp
genom huset till de gröna takterraserna. Via stora hörnlokaler i bottenvåningen
öppnar huset upp sig mot Boulevarden, knyter an till det offentliga rummet och
bidrar på så sätt aktivt till stadslivet. På så vis får byggnaden en stark närvaro
och identitet i gaturummet, med levande fasader som de boende kan identifiera
sig med.

Husfasaderna dras tillbaka
våning för våning så att skuggor
på gården minimeras samtidigt
som det skapas olika terraser
och gatu-och gårdsrum.

Indragna fasader och uteplatser skapar nischer med privata rum i det offentliga.
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Varierande materialmöten där
människor kommer i kontakt
med huset.

Enkel bearbetning av tegel skapar identitet. Mot Gröna slingan
är mörkt tegel det mer framträdande materialet.

Vy från gröna slingan mot den västra kvartersgatan.

Bebyggelse mot kvartersgata och gröna slingan 2A
Kvarteret minskar gradvis från en 7 vånings stadsmässig skala mot Boulevarden, över 5 våningar mot lokalgatan till en mer intim 4 våningsskala mot Gröna
Slingan. Kantzonens omväxlande karaktär och avstånd mellan byggnadens
fasad och fastighetsgränsen varierar längs med gröna slingan och lokalgatan.
Indragna fasader i gatuplan med trappor till bostäderna och uteplatser skapar
nischer och privata rum i anknytning till gaturummet. Här finns plats för vistelse
och spontana såväl som formella möten. Tillsammans med cafét på hörnan
bidrar gestaltingen aktivit till att förstärka livet i gatan.

Mot Boulevarden består fasaden
främst av en ljusare tegelsättning indragen från markplan.

Fasad mot kvartersgatan (väster), med öppning in mot kvartersgården.

BILAGA Utformning och gestaltning av byggnadskvarteren, Täby Park | 2017-02-27
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Mot Boulevarden gestaltas kvarteret i tre olika principer

Bebyggelse mot Boulevarden 2B

Balkongräcken med bröstning
i guldskimrande metall.
Fönsterpartiernas färgsättning
ger värme och materialitet.

Bebyggelsen mot boulevarden och torget ges en stram och sammanhållen gestaltning. De många entréerna och lokalerna bidrar till en levande bottenvåning
mot Boulevarden. Byggnaderna gestaltas i gedigna material som åldras vackert
och stor omsorg läggs vid de material som kommer närmast människan. Sockelvåningen urskiljs med stora glaspartier mot lokaler och markerade bostadsentréer.

Hörnhuset gestaltas med ett
ramverk i tegel med avvikande
fyllningar, exempelvis i tegel i
relief eller annan mönsterverkan eller färgsättning. Detta
tillsammans med de indragna
balkongerna ger en levande och
bearbetad fasad.
Generös och öppen bottenvåning mot Boulevarden

5 (8)
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Rik variation i höjd och fasadliv. Gestaltningsidén är att
balkongernas murala räcken
väver samman volymerna till en
varierad helhet. Smidesinslag i
balkongerna ger ett gediget och
bearbetat uttryck.

Vy mot den östra kvartersgatan. Direktentréer, uteplatser och grönskande förgårdsmark
bidrar till ett småskaligt och intimt gaturum

Bebyggelse mot kvartersgata 2B
Mot kvartersgatan ges kvarteret en småskalig utformning med volymer som
varierar mellan 3 och 5 våningar. Bostadsentréer, förgårdsmark och uteplatser
mot gatan ger en intim och varierad karaktär. Fasaderna utförs i tegel, med murala räcken i tegel som binder samman gestaltningen till en varierad helhet som
tar upp radhusskalan. Volymerna bildar ett rikt taklandskap med terrasser och
grönskande tak.

Egen entré och uteplats mot
gata. Låga murar och balkongräcken.

Mot kvartersgatan i öster varierar kvarteret i höjd och volym.

BILAGA Utformning och gestaltning av byggnadskvarteren, Täby Park | 2017-02-27
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Utformning av gård och taklandskap
Gården fungerar som en social och ekologisk mötesplats mellan huskropparna
och består huvudsakligen av mångfunktionella planteringsytor, upphöjda gräsytor och trädäck. Grönska i form av diversifierade planteringsytor i flera skikt och
böljande gräskullar bryter upp gården i höjdled. Ovanför det gröna läggs ett lager
av träelement i form av sittgradänger och trädäck som bildar inbjudande rum
för umgänge. Fjärilsrabatter i soliga lägen samt flerskiktade planteringsytor med
dagvattenfördröjande växtlighet bidrar till intressanta blickfång, spridningspunkter för djurlivet samt minskar behovet av konstbevattning av planteringsytorna.
Längs fasaden finns en privat sfär med avskärmade uteplatser. De centrala
delarna är offentliga med inbjudande vistelseytor i form av gräs, träd- och buskgrönska, mötesplatser och lekytor.

+16.90

+15.85
+17.50
A

+17.10

FOTO: TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER

Angöring till innergården sker genom två öppna entréportaler från gårdsgatorna
samt en smalare portik som leder ner till Gröna stråket. Höjdskillnaden från
gården ner till Gröna stråket är cirka en meter och tas upp av en mindre trappa.
Gården ligger på en jämn nivå med en viss lutning ned mot portiken. På så vis
är det enkelt att från trapphusen tillgängligt ta sig över gårdens samtliga delar.
Uppställningsplats för brand finns på tvärgatorna inill de öppna portalerna.

Flerskiktade planteringsytor
och böljande gräskullar.
Referensbild från Charlottehaven
ritad av SLA.

a

+16.70

+15.60
FOTO: TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER

garagenedfart
Situationsplan, bostadsgård. Skala 1:1000

Samlingsplats
Plantering
Trädäck

Ränndal

Gummiasfalt

Kulle/
friyta

Gräsyta

Stenmjöl

Sektion A-a.
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Sittgradäng. Över en uppskjutande del av garagerampen skapas
en sittgradäng med integrerade
odlingbänkar som kompletterar
odlingsmöjligheterna på byggnadernas tak.

FOTO: TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER

Genomsläppliga material
såsom gräsytor, perennplanteringar, trädäck och stenmjölsytor ger
goda förutsättningar för fördröjning av dagvatten samtidigt som
gården får en mjuk och inbjudande
karaktär.

Takplan. Förslagets ambition är att sociala och ekologiska aspekter samspelar med varandra vilket
genomsyrar också takens utformning. Gemensamma takterrasser med odlingsmöjlligheter, gröna
tak och solpaneler utmärker taklandskapet. Skala 1:1000

Grönytefaktor
Gården ihop med taklandskapet är utformade med utgångspunkt att skapa en
socialt och ekologisk hållbar boendemiljö. Den flexibla grönstrukturen gör det
möjligt att anpassa utformningen för att främja områdets flora och fauna. Inhemska växtmaterial och större träd på de upphöjda gräskullarna bidrar till att skapa
ett sammanhang med den angränsande naturtypen. Dagvattnet tas omhand
både som en klimatutjämnande resurs liksom ett gestaltningselement som binder ihop gårdens utformning. På taken återfinns vegetation i form av både tunnare och tjockare sedumtak med biotopinslag. Dessa bidrar till en god miljö för
både människor och djurliv samt fördröjer dagvattnet innan det kommer ned på
gården. På taken förekommer även odling både i växthus och i odlingsbänkar.
Det goda solläget tas också till vara med hjälp av solceller. Växthus och orangerier fungerar dessutom som gemensamma uterum som förlänger utesäsongen
för de boende.

Parkering
Bilparkering ryms i parkeringsgarage under byggnaderna med plats för ca 68
st bilar. Garaget hyser också platser för cyklar. Utöver dessa platser finns 70 st
cykelplatser placerade på gården i entrénära lägen.

Dagvattenhantering
En stor del av gårdens utformning präglas av vattenhanteringen och bidrar såväl
med en god klimatanpassning som sociala kvaliteter. Ett system av ränndalar leder ned vattnet från taken och kommer gårdens växter till godo. Vid kraftiga regn
skapas en vattenspegel i gårdens centrala lågpunkt. Först efter att växtbäddarna
mättats breddas vattnet vid höga flödesnivåer ut i det kommunala nätet. Vid
extrema flöden kan systemet bredda ut i parkområdet Gröna stråket via portiken
i söder innan vattnet når kritiska nivåer.

BILAGA Utformning och gestaltning av byggnadskvarteren, Täby Park | 2017-02-27
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Kvarter 1:3A och 1:3B
Orientering och fasadsammanställning
Denna bilaga redovisar kvarter 1:3. Söder om kvarteret ligger ett mindre
stadsdelstorg. Som angränsar mot Boulevarden. I norr gränsar kvarteret mot
”gröna slingan”, en hybridform av gata och park som likt Boulevarden fungerar
som en del av den nya stadsdelens sammanhållande huvudstråk. Kvarteret
är delat i två fastigheter enligt orienteringsﬁgur under faktaruta. Kvartersyta
uppgår till totalt 4090 kvm. På detta uppslag redovisas kvarterets fasader
mot omgivande gator. På nästpåföljande sidor följer fördjupad beskrivning av
respektive fastighet samt principer för gårdsutformning.

BYGGHERRE:
1:3A SSM
1:3B Titania

TÄBY PARK

ARKITEKT:
1:3A - Arkitektstudio Witte
ARBETSMATERIAL
1:3B
- Wingårdhs
ILLUSTRATIONSPLAN
DP 160524

URBAN MINDS

LANDSKAPSARKITEKT:
Wingårdhs
LJUS BTA BOSTÄDER
1:3A - 5530 kvm
1:3B - 5750 kvm
LJUS BTA LOKALER
1:3A - 660 kvm

Bostädernas balkonger och en generös yta för servering och handel öppnar upp sig mot torget.
1:3B
1:3A

R

Husvolymer i lägre skala med mindre mellanrum, fasader i trä och tegel möter Gröna slingan.

Täby Kommun | BILAGA Utformning och geslatning av byggnadskvartern, Täby park | 2017-05-30
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1:3A

1:3B

Fasader mot torg, boulevard

Fasader mot gata 3
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Kvartersdel 1:3A - Byggnadsutformning
Fastigheten utgör den sydvästra halvan av kvarteret och bildar fond med sin södra
fasad mot torg och Boulevard. Mot väster löper en kvartersgata vidare norrut mot
den Gröna slingan. Fastigheten består av främst bostäder men i den södra delens
entréplan placeras en lokal som öppnar upp sig mot torget.
Kvarteret består av flera bostadsvolymer som varierar i skala och gestaltning
beroende på vilken gata de vänder sig mot. Lägenheterna varierar i storlek och
antal rum men med en övervägande andel yteffektiva tvårummare samt enrummare.
Kvarteret erbjuder gemensamma ytor och funktioner såsom en stor lokalyta
med dubbel rumshöjd i direkt koppling till områdets södervända torg. Den stora
takterrassen med utblick mot boulevarden samt torget bidrar till att aktivera området
med folkliv och adderar en urban karaktär till kvarteret.

Bebyggelse mot Boulevarden och torget

FOTO/BILD: AKITEKTSTUIO WITTE / SSM FASTIGHETER

Det föreslagna huset ges ett stadigt och gediget uttryck med grunda balkonger
och generösa glaspartier. Fasadens uttryck är rikt i gestaltning med varierade
våningshöjder, olika fasaddjup, ett synligt taklandskap med terrass och en tydlig
accentuering av lokalen i bottenvåning. Mot gården sker entré till bostäder från
en generös entréterrass som står med distans mot fasad för att ge ljusslitsar och
markera gräns mellan privat och gemensam yta. Terrassen förses med inslag av
vertikal grönska mot kvartersgata och gård.
Byggnaden mot torget utförs i ljus betong med inslag av metall och trä. Utvändiga
textila solavskärmningar reglerar ljusinfall, adderar ett mjukare materialskikt och
bidrar med variation till fasaden beroende på tidpunkt och årstid.

Bostädernas balkonger och en generös yta för servering och handel öppnar upp sig mot torget i söder.
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ochoch
gestaltning
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HUS 1 +43,0

HUS 1 +39,0
HUS 1 +36,5

Illustration av fasad mot torget och Boulevarden.

HUS 2 +31,0

HUS 2 +34,0

Illustration av fasad mot kvartersgata.

HUS 3 +35,0

Bebyggelse mot Gröna slingan
En gavel från fastigheten vetter mot Gröna slingan mot norr.
Denna hanteras på samma sätt som bostadsvolymen längs
kvartersgata med en bearbetad fasad wav i huvudsak tegel
som ges skiftningar i uttryck.

Illustration av fasad mot Gröna slingan.
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FOTO/BILD: AKITEKTSTUIO WITTE / SSM FASTIGHETER

Tidlösa material skiftar mellan
ljus betong, metall och textila
solavskärmningar.

Fasadutsnitt mot torg.

Fasadutsnitt mot väster.

Bebyggelse mot kvartersgata

FOTO/BILD: AKITEKTSTUIO WITTE / SSM FASTIGHETER

Fasadmaterialen mot
kvartersgatan och dess mindre
skala präglas av tegel i varma
och jordnära toner med inslag
av trä, betong och växtlighet.

Längs kvartersgatan skapas ytterligare två byggnadsvolymer som utformas mer
småskaligt och med fortsatt variation i uttryck och fasadlinje. Byggnadernas
bottenvåning ges en rik gestaltning och högre detaljering där gående passerar.
Bottenplanets uteplatser och direktentréer med låga murar och planteringar utgör en
tydlig gräns mellan offentlig gata och privat yta. Från kvartersgatan nås även nedfart
till garage, miljörum och entréportik till bostadsgård. Byggnadernas fasader längs
kvartersgatan utformas med tegel i mörka nyanser och inslag av trä och betong.

Den dubbelhöga lokalen för handel och servering länkas med torg och dess marknadsyta.
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Kvartersdel 1:3B - Byggnadsutformning
Kvarteret innehåller flera typer av stadsmiljöer, från stadsdelstorget och
boulevardens öppna rum till den gröna slingans hybridform av fri park och
esplanad via stadsgatans traditionella utformning.
Bebyggelsestrukturen är anpassad för att svara på skillnaden mellan torg
och park, en stabil stadsfront via en mer småskalig och återhållen typologi till
stadsradhus som öppnar kvarteren mot naturen.

R

Karaktär
Fasadernas material domineras av tegel och omålat trä i ett förhållande som
följer samma struktur. Tegel är det dominerande materialet mot Boulevarden och
trä mot Gröna slingan. Mot stadsgatorna kombineras tegel och trä på ett sätt
som binder ihop byggnadskropparna till en tydlig enhet.
Styrkan ligger i att helheten får något av den nordeuropeiska trä- och
tegelstadens klassiska elegans. Samtidigt öppnar den för möjligheterna att låta
naturen möta staden, genom de halvöppna gårdar som förstorar Gröna slingans
naturstråk. Mellanummen och stråket blir spridningskorridorer, inte bara för
växter utan även för boende inom kvarteret.

Lokaler i hörnet mot Boulevarden/Torget och gata 3

BILD: WINGÅRDHS/TITANIA

Mot Boulevarden ligger en reslig huskropp som ger gatan och torgrummet en
tydlig hörnpelare. Hörnhuset med dess tegelfasader ger möjlighet att skapa en
stadsmässig miljö i den klassiska meningen. Mot Gröna slingan är bebyggelsen
mer uppbruten. Stadsradhusen tar ner skalan, något som fasaderna i trä
förstärker. Kvartersgatorna däremellan förenar de båda genom att låta tegel i
kombination med trä prägla mellanskalan i bebyggelsen.

Tegel och trä, det genomgående
temat för gestaltningen.

Tidig konceptbild för storlek och orientering av huskroppar.
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Orienteringsfigur, placering hus
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Hörnhuset mot Boulevard,
torg och gata 3

BILD: WINGÅRDHS/TITANIA

HUS A

En reslig tegelfasad i
åtta våningar med tydlig
vertikalitet, detaljerad med
tegelsten i relief.
Indragna balkonger
respekterar torgets
oﬀentlighet samtidigt
som de boende får en
bullerskyddad uteplats,
balkongerna görs
hemtrevligt klädda med
träpanel på både vägg och i
balkongtak.
I den förhöjda
bottenvåningen ryms en
restaurang och en mindre
lokal.
Ett blåskimrande tegel ger
bostadshuset ytterligare
stadsmässig elegans.

BILD: WINGÅRDHS/TITANIA

Indragna balkonger klädda i trä, tegel i relief i vertikal riktning.

BILD: WINGÅRDHS/TITANIA

Blåskimrande tegel

Vy från boulevard mot hus A

Hus A, +27,2m ÖFG

*ÖFG - höjd takfot över färdig gata
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BILD: WINGÅRDHS/TITANIA

HUS B OCH C
Flerfamiljshus mot gata 3,
gavel mot gröna slingan.
Flerfamiljshus i en skala
om 5-6 våningar. För att
bidra till en omväxlande
stadsmiljö föreslås
förskjutningar i fasadliv mot
gata. Förgårdsmark öppnar
upp gaturummet lokalt.
Sockelvåningarnas höjd
görs unik för respektive
hus, likaså får husen
sitt egna tegelförband,
både i kulör och sättning,
samma sak gäller för typ
av omålad träpanel, och
inte minst detaljer som
fönsteromfattningar och
balkongtyp.
För hus B görs balkonger
utanpåliggande och
för hus C indragna.
Bostadskomplement
placeras i viss omfattning i
bottenvåningen till hus C,
gata 3
Hus C - Rejäla fönsteromfattningar
och stående träfasad av typen
glespanel förstärker husets
framtoning som en egen huskropp
mot gröna slingan.

Variation på ett gemensamt
tema som understryker
husens egna karraktär
och däremd bidrar till
upplevelsen av ett omväxlat
gaturum.
BILD: WINGÅRDHS/TITANIA

Hus B - Extra hög sockelvåning markerar husets
avvikande fasadliv mot gata. Liggande träpanel
förlänger husets relativt korta bredd.

Hus B +21,4m och hus C 18,6m ÖFG
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*ÖFG - höjd takfot över färdig gata

Vy från gröna slingan
längs med Gata 3
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Stadsradhus mot gröna
slingan.

BILD: WINGÅRDHS/TITANIA

HUS D OCH E

Bostäder för den större
familjen. Med sina robusta
lätt utstickande tegelmurar,
får de omålade träfasaderna
möta grönskan ansikte mot
ansikte.
Fem stadsradhus med
privat förgårdsmark,
tydligt avgränsade mot det
anslutande parkstråket.

Ett brokigare tegel med
möjlighet till klätterväxter
och mindre fönster löser
upp de annars tunga
tegelmurarna.

Vy från gröna slingan mot hus D och E
BILD: WINGÅRDHS/TITANIA

Med 3 våningar och växthus
på taket blir det en hustyp
som spelar mellan det lätta
och tunga, det transparenta
och det ogenomsiktliga.

Utrymmet mellan de två
huskropparna vigs åt privat
uteplats till angränsande
stadsradhus.

Hus D och E, fönsterband och träfasad mellan utstickande tegelmurar
Exempel på omålade träpaneler
för hus B-E

Exempel på tegeltyper för hus B-E

Hus D och E. +11,0 (14,5 inkl växthus) ÖFG

*ÖFG - höjd takfot över färdig gata
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Gård i kvarter 1:3A och 1:3B
Ett sammanhållande gårdsgolv med grönt innehåll.
Byggnadernas karaktärer med en blandning av tegel, trä och grönskande
betongarkitektur, fortsätter ut över gården som ett golv av hårdbränt tegel och
mörkare markplattor.
Den gemensamma gården blir en trygg och säker plats i kvarteret. Där
huvudgreppet vilar på att vistelseytor planeras i det soligaste läget, mot norr.
Den södra delen, det skuggiga läget, får med rätt vald växtlighet ett reflekterande
mönster mellan grönska och vattenspeglar en tydligt funktionsuppdelning som
bryter upp gränsen mellan ljust och mörkt.

R

Grönytor och vattenspeglar är något upphöjda över gårdsgolvet för att skapa
tillräckligt planteringsdjup och skydda ytorna mot slitage.
Nivåer tas upp med låga murar av samma material som gårdsgolvet. Likaså
integreras gårdens utrustning i mönstret av tegelmurar, såsom belysning,
sittplatser, lekytor och cykelparkering.
Dammarna i det mörkaste partiet är ett sätt att spegla himmelsljuset och skenet
från fönster och gårdens lågt placerade belysning. Vid frost kan dammarna, som
har tegelbotten, tömmas och användas som lekytor.

EDUCATION CENTER RWANDA, DOMINIKUS STARK ARCHITEKTEN

COURTYARD AT PACE UNIVERSIT, AECOM
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3. Väl avgränsade gräsytor
för lek och umgänge, logiskt
placerade på den ljusaste delen
av gården.

ATLAS HOTEL HOIAN VO TRONG NGHIA ARCHITECTS

1. Marktegel i varierande förband är basen i en lugn och sammanhållande karaktär som
starkt präglar gårdsgolv, trappor, murar och sittytor.

2. Cykeltak, glas, trä och
klätterväxter.
PARK KILLESBERG, RAINER SCHMIDT LANDSCHAFTARKITEKTUR

Genom det stora hålet i bjälklaget förs ljus och grönska ned, och under
parkeringsytorna kan vatten ytterligare fördröjas i grusbäddar, innan det bräddas
ut till stadens system.

4. Loftgångar med inslag av
klätterväxter knyter an till
gårdens varierade grönska.
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ZÜRICH KINDERSPITAL BILD: HERZOG DE MURON
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5. Öppning i gård med större
vårdträd, ﬂikbladig sockerlönn
kopplar gård med garage. Bild
illustrear princip för hål.

0,6

1

3

5

6

3

7

CHELSE FLOWER SHOW, ULF NORDFJELL

4

0m

+16,9

8
200

100

1

7

300

4

+17,3

8

7

7

+17,5

1

NORR0m
0m

10

20

16

32

30

Konceptritning för princip av gårdens planering, i norr vistelseytor, i söder varierad blandning mellan grönska och vatten.
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7. Våtmarsbiotoper med mossor,
ormbunkar, buskträd (strimlönn
och kornell) och höga störar
med pipranka.
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SOMDOON ARCHITECTS

PIET OUDOLF

6. Pergola i mörkt trä med rosor
och sittplatser, ev glastak.

8. Vattenspeglar som både fördröjer vatten
och reﬂekterar ljus i gårdens mörkare delar.

9. Privata uteplatser till stadsradhus mot
grön slinga ordnas delvis nedsänkt och
insynsskyddat med murar och plank.
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Kvarter 1:4
Kvarter 4 ligger i planområdets nordöstliga läge och gränsar till Gröna slingan
mot norr och öster, Boulevarden mot söder och Stadsgata 3 mot väster. Kvarteret
innehåller ca. 180 hyresbostäder, lokaler och en förskola som alla delar på en
gemensam gård.

Byggnadsutformning
Kvarter 4 består av en komposition fördelat på nio olika byggnadsvolymer.
Volymerna har en varierad gestaltning sinsemellan, både vad gäller materialval,
höjder, fasadkomposition, taklandskap och balkongutformning.
Höjderna på de olika byggnadsvolymerna varierar mellan fyra och sju våningar
- med lägre höjder mot den Gröna slingan och högre mot Boulevarden, med sin
högsta punkt på sju våningar mot torget, där gatan ändrar riktning.
TÄBY PARK

BYGGHERRE:
SSM Fastigheter
ARKITEKT:
Arkitema Architects
LANDSKAP:
ARBETSMATERIAL

Topia

ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

Kvartershörnen är fint sammanhållna med verksamhetslokaler, gemensamhetslokal och en förskola.

URBAN MINDS

BTA bostäder : 11450m2
BTA lokaler:
550 m2
BTA förskola:
640 m2

Mot Boulevarden
Mot Boulevarden har fasaderna en gedigen och robust gestaltning i tegel och puts
med indragna balkonger.

FOTO/BILD: THOMAS B. TRIGESGADE / ARKITEMA

BILD: TÄBY PARK 04 / ARKITEMA

Bottenvåningen längs med Boulevarden innehåller huvudsakligen lokaler.
Fasadlivet på bottenvåningen dras partiellt tilbaka - det ger liv, djup och skugga
till fasaden.

Kvarteret sett från Boulevarden.

1

Referensbilden beskriver liv,
variation och djup i bottenvåningen.
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FOTO: KJELLANDER SJÖBERG/ MAJA GRÄDDNOS

Fasad - princip för variation mot Boulevarden.

Referensbild som beskriver
gestaltningsgrepp, material och
färgsättning mot Boulevarden.

Fasad - princip för variation mot stadsgatan /gata 3.

Mot stadsgata

BILD: VALBY MASKINFABRIK / ARKITEMA

Utmed stadsgatan möts man i bottenvåningen av lokaler varvat med välkomnande
bostadsentréer. Även här gestaltas fasaderna med en variation av tegel och puts.

Fasad - princip för variation mot Gröna slingan.

Mot Gröna slingan

Illustration som beskriver
gestaltningsgrepp och material
mot Gröna slingan.

Husen längs med Gröna slingan får ett mer småskaligt uttryck, där gestaltning av
förgårdsmarken tydligt kommer indikerar gränserna mellan offentligt och privat
rum. Förskolan som ligger i kvarterets bottenvåning, har bra visuell kontakt med
gatulivet/Gröna slingan och tillgång till den gemensamma och gröna gården.
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Det behagliga klimatet på innergården lockar till avkoppling, rekreation och lek.
Innergården samutnyttjas mellan förskolan och de boende.
Intentionen är en lugn miljö med olika sorters trädträd, buskar, uteplatser och
lekplats, allt för att skapa en trivsam och rekreativ grön oas för de boende.

FOTO: VERA/ FÄRNEBO FJÄRDEN

Utformning av gård och förgårdsmark

Gestaltningen av förgårdsmarken längs med gröna slingan bryts upp av tex.
privata trappor, entréer, planteringar och uteplatser.
Taklandskapet refererar till innerstadens brokiga och varierade taklandskap. Ett
gemensamt växthus med odlingar samt terrasser på taken blir kvarterets privata
oas - en plats för de boende att mötas och umgås året om.

FOTO: GREENROOFERS.CO.UK
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FOTO: GROWING HOUSE / TONKINLIU

Exempel på entrésituation.

Övriga tak blir gröna, sedum tak. De gröna taken, odlingarna i växthuset och
utformningen av gården med dess buskar och träd skapar tillsammans ett grönt
kvarter med rimliga möjligheter att uppnå önskad grönytefaktor.

Gröna slingan

Ga

ta

+17.0

Entré

31.8

Entré

Garagenedfart

32.3
Takterrass
32.3

34.8

+16.0

Exempel på gröna tak/växthus,
som har betydelse för kvarterets
övergripande gestaltning.

Entré

35.3

Växthus

Entré

Entré

+18.9

41.6
Gröna slingan

Solpaneler

+18.2

Takterrass
38.7

Portik

35.3
Entré

ule

var

Entré

de

n

+18.9

Situationsplan - Planen redovisar gårdshöjden i förhållande till gatuhöjder, möjlig placering av
portik, garagenedfart etc.

FOTO: CHARLOTTEHAVEN / SLA

Bo

BILD: FREMTIDENS SÖLUND / ARKITEMA

34.8

Bilden visar plantering och mjuka
kantzoner på gården.

3
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Parkering löses med ett garage under gården. I projektet har vi för avsikt att arbeta
med en grön resplan. Allt för att möjliggöra samt förenkla valet av ett miljövänligt
resalternativ.

Ev. perkulation ut i
Gröna slingan
Fördröjningsmagasin under mark,
ev. infiltration.

Kopplat till kommunal
VA ledning.
Grön yta längs med fasad,
på gård och på tak.

Principlösning för dagvatten.

BILD: VALBY MASKINFABRIK / ARKITEMA

Exempel på ytor på gården som
tillåter fördröjning av dagvatten

Illustration som redovisar
kvalitetsnivå vad gäller material.

Möte mellan kvarteret och det offentliga stadsrummet. Gestaltningen längs med gröna
slingan bryts upp av tex. balkoner, privata trappor och inbyggda planteringar med
sittmöjligheter.
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Kvarter 1:5
Kvarteret ligger i den östra delen av detaljplanen längs Boulevarden och i öster
även mot det gröna stråket.

Byggnadsutformning
Kvarteret är relativt stort men har en varierad byggnadstypologi. Höga volymer
med indragen takvåning mot Boulevarden, radhus i öster och en vinkelställd
byggnad med sadeltak i sydväst. Den varierade typologin lugnas ner med en
sammanhållen materialtanke, där ett ljusgrått tegel dominerar med inslag av plåt
och även puts.

BYGGHERRE:
JM AB
ARKITEKT:
Erséus Arkitekter AB
ca 14200
ARBETSMATERIAL
TÄBY PARK

Bebyggelse mot Boulevarden

m2 BTA bostäder

ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

ca 450 m2 BTA lokaler
ca 95 bilplatser
ca 300 cykelplatser

URBAN MINDS

Fasaden är lång men har en knäck på mitten som bryter upp volymen och möjliggör en sammanhållen gestaltning. Balkongerna är indragna vilket bidrar till en
stram slät yta där sockelvåningen accentueras med delvis avvikande material.
Takvåningen är indragen men just i gatans vinkeländring går gatufasaden hela
vägen upp.

Bebyggelse mot mot gata 4 och 5
Kvarterets sydvästra vinkel möter både gata 4 och 5 med en sammanhållen volym med sadeltak. Takets plåt går ner och blir till fasad förutom i sockel och den
avtecknade gaveluttrycket, där tegel kommer igen.

Bebyggelse mot gröna stråket
I öster ligger en rad med dubbla radhus. Detta är en egen byggnadstypologi
i kvarteret men där materialen kommer igen. Till största delen samma ljusgrå
tegel men där både plåt och puts ger volymhantering en viss lätthet och artikulering. Radhusen möter upp Den högre volymen mot boulevarden genom att
samma typ av fönster återfinns i båda volymer.

Fasadvy mot torget/Boulevarden
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Utformning av gård och förgårdsmark
I detta kvarter är förgården ett viktigt inslag som kommer bidra till ett grönare gaturum. Både längs gata 4 och 5 är byggnadskropparna indragna och låga murar/
terrasser ramar in bottenvåningen. Till förgården är delvis uteplatser förlagda för
att skapa liv längs gatan, men också rena grönytor skapar distans till bostäderna
på bottenplan.
Garaget nås från gata 5 nära Boulevarden. Här är marken som lägst vilket gör
rampen till garage så kort som möjligt. Fördelen att ligga nära huvudgatan är
också att man inte drar in all boendetrafik på de mindre gatorna.

Exempel på uppglasad bostadsentré med träparti.

Invid garageinfarten finns också cykelrum och miljörum förlagda. Cykelrum finns
även vid de andra öppningarna i söder och öster där även ett större träd är tänkt
att planteras.
Gården är relativt stor varför goda chanser till både sociala ytor och plats för
odling finns. Med fördel kan växthus med tillhörande bod finnas som gemensam
samlingspunkt. Här kan även mindre cykelverkstad etc förläggas. I anslutning
tänker vi oss att diverse bärbuskar kan rama in ytor för lek och andra aktiviteter.

Växthus på gården och cykelverkstad skapar sociala ytor.

6vån

7vån

6vån

6vån
cyklar/åv-rum
frd /
verkstad

garage in-/
6vån
utfart
cyklar/åv-rum
+19,3

+19,3

Den stora gården gör det möjligt
att skapa ytor för odling.

växthus
uteplats
bärbuskar
bod
lekyta

4vån+vind

2x2vån
radhus

Marktegel är ett sammanhållande material i förgårdsmark för
ytor, trappor och uteplatser.

+19,3
cyklar/
åv-rum

+xx

Situationsplan
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Fronten mot Gröna stråket/Boulevarden

uteplatser
entré
gård

entré
cykelrum
in-/utfart

trottoar

Genom att samla entré till cykelrum, garageinfart och gårdsentré, så kan dessa samverka
för att skapa en tryggare och säkrare miljö. Uppglasat och väl upplyst kvällstid.
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ca+41
ca+37
ca+33

Fasad mot gröna stråket/gata 4
ca+41

Referenser till material och
artikulering av fasaderna.
Avskalat avseende material och
kulörer men där utrycksfulla
byggnadskroppar skapar variation.

Fasad mot Boulevarden

Illustration längs gata 4 och gröna stråket

Illustration längs gata 4 och 5
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Kvarter 1:6
Kvarteret ligger inbäddat mitt i kvartersstrukturen och med ett hörn som vetter
mot torget i nordost. Det sträcker sig mellan Boulevarden i norr och skolan i
söder. På kvarterets västra och södra sida finns gågator.

Byggnadsutformning

BYGGHERRE:
SKANSKA
HYRESBOSTÄDER
ARKITEKT:
VARG ARKITEKTER

ARBETSMATERIAL
TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

LANDSKAPSARKITEKT:
WHITE
BTA:(ovan mark)
Bostäder:11 500 kvm
Lokaler: 150 kvm
Antal lägenheter: 138 st
Bilparkeringsplatser: 58 st
Cykelparkeringsplatser:
287st

URBAN MINDS

Vi vill erbjuda en varierad och robust arkitektur som ger omhändertagna
stadsrum i trivsamma boendemiljöer. Kvarteret består av fyra olika volymer
(4-6 vån) som samverkar till en strukturerad variation. Byggnaderna gestaltas
med en sockel i en sammanhållande färgskala i mustigt tegel och trä. I mötet
mellan kvarteret och stadsgatorna finns exempelvis träportiker in till gårdarna,
skärmtak i trä vid bostadsentréerna och träräcke som avgränsning mellan
gata och privat förgårdsmark. De kvarterslånga byggnaderna är uppdelade i
olika enheter relaterade till bakomliggande bostäder. Boulevardfasaden har
den mest publika karaktären med uppglasade lokaler över hörn och där växer
tegelsockeln upp i en del av fasaden. Byggnaden avslutas med varierande
taklist och indragna träpartier med plats för gemensamma och privata terrasser. Fasaden i söder får en karaktärsfull utformning där kulör, takanslutning
och balkongräcken (pinnräcken och trä) bidrar till en varierad rytmisering.
Bostadsgatorna i öster och väster får sin karaktär av de varierande byggnadsvolymerna samt de bearbetade portikerna in mot gården.

Vy längs Boulevarden

Sockeln som möter det offentliga rummet är beabetad. Entréerna markeras med omfattning av trä.
Fasad ovan sockel utförs i tegel och puts i kulörer som harmonierar med sockeln.
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Gatufasader
varierade sadeltak

Fasad:
Material: puts och tegel.
Kvarteret har en varm färgskala i
flera kulörer.

Takterrasser

Gemensam sockel
Portiker

Sockel: Natursten / tegel / trä

Fasad mot Boulevarden i norr. Här skapas en aktiv varierad fasad i bottenvåningen
genom uppglasade lokaler och trapphus. Fasadytorna ovan sockeln varieras i
fönstertyper, ytbehandling och kulörsättning.

Taklandskap:

Fasad mot gågata i väst. Sammanhängande sockel med portiker som binder samman
kvarteret och markerar entré till bostadsgård.
Takvåningen gestaltas avvikande
med tex. spaljé

Fasad mot gågata i syd. Uteplatser med träräcke gestaltat med grindar och trappor för att
tillskapa aktivitet i gaturummet och ge informella entréer.
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De två lägre byggnadernas tak
bekläs med sedum.

Gestaltningsidéer

Vid entréerna till gården markerar portiker/spaljéer övergången mellan offentlig
och privat mark.

Fasadutsnitt mot Boulevarden
Kvarterets fasadutformning utförs med omsorg
om detaljerna. I putsade fasader med sockel av
tegel markeras materialmötet med ett skuggspår. Entréernas träbeklädnad och skärmtak
i trä med belysning ger en varm entrémiljö i
stadsrummet.

Fasadutsnitt mot gågata i söder mot skola.

Terrass/indragen takvåning

Portik/entré till bostadsgård

Perspektiv från Boulevarden
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Utformning av gård och förgårdsmark

Gården

Kvarterets utformning med flera olika volymer skapar möjligheter till utblickar från
gården vilket skapar en ljus och öppen känsla. Gården fungerar som en social
mötesplats. Det finns plats för lek, främst för de minsta barnen. Gården ges en
grönskande karaktär och bidrar till områdets grönstruktur. Matrialvalen är miljömässigt genomtänkta med hänsyn till skötsel, hållbarhet, dagvattenhantering.
Utrymme finns för att göra bra jorddjup på delar av gården, vilket ger möjlighet till
träd och högvärdiga grönytor. Uteplatser mot gården avgränsas med planteringszoner för buskar och perenner, på gårdens mitt finns utrymme för större öppna
grönytor med trädplantering. Gångar på gården kan utföras grusade. Ett tak ovan
cykelparkering på gårdens mitt kläs med sedum. Förgårdsmark finns mot gågatan i syd och väst, den är inte underbyggd och utgörs till stor del av planteringsbar yta och uteplatser som ger liv till gatorna och kvalitet till bostäderna.

Cykelparkering avgränsas med
grönska

Alla trapphus har utgång direkt till gården vilket gör den tillgänglig för alla boende, och den nås även direkt från gatan via gatt mellan husen. Byggnaderna
har TR2-trapphus för att klara brandutrymning.
Parkeringsgarage i källarvåning nås via infart från gatan i öster. Cykelparkering
fördelas mellan källarplan och gård.

Naturlika planteringar med
fokus på ekologiska värden
L

B

B

L
Takterrasser
Lek/sitt
Grusade gångar

Portik
Portik
Pergola/social
mötesplats
Garage
B

Grusgångar avgränsas mot
gräsytor

B
Lek/sitt

Portik

Sedumtak
Social plats på gården
Portik

B

Entréplan skala 1:800. Fyra öppningar mellan husvolymerna skapar öppna samband.
I den sydvästra delen finns förgårdsmark mot gågatorna.
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Grönska som avgränsar uteplatser

Kvarter 1:7
Kvarteret 1:7 ingår i första byggetappen i Täby Park och ligger vid korsningen
mellan boulevarden och stadsgata 3, som löper parallellt med parken och
fortsätter till Roslagsbanans station. Kvarteret innehåller åtta trapphus med
bostäder som varierar mellan fyra och sex våningar, plus indragna takvåningar. I
bottenvåningen mot boulevarden finns lokaler som aktiverar fasaden mot gatan.

Byggnadsutformning - grundprinciper

Byggherre:
SKANSKA SVERIGE AB

Byggnaderna utformas utifrån tre olika situationer som förhåller sig till kvarteret.

Arkitekt:
ALESSANDRO
RIPELLINO ARKITEKTER

Den urbana skalan mot boulevarden och stadsgatan präglas av rationalitet
och upprepning, markering av hörn genom material, höjd och indragna balkonger, en aktiv bottenvåning och en indragen takvåning med takterrasser.

ARBETSMATERIAL

ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

Landskapsarkitekt:
ÅF INFRASTRUKTUR

URBAN MINDS

Småstadskaraktären mot gågatorna präglas av intim rumslighet och aktiv men
tydlig gräns mot gatan i form av uteplatser, stödmurar, trappor och direktentréer
till bostäderna i bottenplan.

BTA bostäder: 11500 kvm

En halvöppen gård med filter/ kvartersenheter förstärker kvarterets identitet
och materialet (trä) och växtligheten bidrar till den Svanenmärkta profilen.

BTA lokaler: 250 kvm

Samtidigt har det formulerats tre andra principer som bidrar till kvartersutformningen: en rationell disposition med upprepade trapphusenheter, en
Svanenmärkt profil som speglas genom en grön karaktär på fasad, på gård och
de mellanliggande filtren, ett varierat taklandskap med olika höjder, indragna takterrasser mot boulevarden och stadsgata och takkupor mot gågatorna som ger
en sammanhållande kvartersidentitet och som samtidigt skapar variation.

gågata

Diagram som illustrerar
kvartersutformningen och olika
grundprinciper.

ILLUSTRATIONSBILD: alessandro ripellino arkitekter

gågata

boulevarden

stadsgata

TÄBY PARK

Illustrationsbild av kvartershörnet mot boulevarden och stadsgata.
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Gestaltningsprincip 1 - mot boulevarden
Denna princip definieras av regelbunden fönstersättning, en 3-delad
fasadindelning, en stadig huskropp som landar på gatan samt varierande takfot
och takvåningsgestaltning. Fasaden uppnår variation genom olika färgnyanser,
textur eller reliefverkan. Bottenvåningen ska vara i robusta material.

Gestaltningsprincip 2 - hörnhus med takterrass som befäster kvartershörn
Denna princip definieras av en slät huskropp med indragna balkonger mot
boulevarden och generösa balkonger mot gågatan i söder, en regelbunden
fönstersättning, puts eller betong och tegel, delvis franska balkonger och
varierad takfot. För att markera hörnet mot boulevarden dras huskroppen i tegel
delvis upp med en takvåning som gestaltas i reliefverkan. Taket på denna del
utformas med brantare lutning för att skapa en reslig gestaltning.

Materialval - sockel mot
boulevarden

Materialval - tegel på hörnhus
mot boulevarden och stadsgata

Gestaltningsprincip 3 - stärka den Svanenmärkta profilen
Denna princip definieras av en längsgående balkongstruktur med egen stomme,
raster/spaljé som ger möjlighet till fasadgrönska, en inre fasad med fönsterdörrar
och vit fasad samt möjliga solceller på tak.

Gestaltningsprincip 4 - huskroppar mot gågator

Detaljvy hus mot boulevarden som visar variation i
material, gestaltning och takutformning. För att markera
hörnet mot boulevarden dras huskroppen i tegel delvis
upp med en takvåning som gestaltas i reliefverkan.
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ILLUSTRATIONSBILD: alessandro ripellino arkitekter

ILLUSTRATIONSBILD: alessandro ripellino arkitekter

Denna princip definieras av enkla volymer, generösa balkonger mot gata,
ljusfasad med insatser av träpanel/ kompositskiva eller fält av puts i en annan
grovlek eller färg, gröna privata uteplatser mot gata och varierande takfot.

Illustrationsbild som visar den varierade takfoten
på fasaderna mot stadsgatan genom indragna
takterrasser i gestaltningsprincip 2 och användning av
indelade skärmtak och spaljér i gestaltningsprincip 3.

BILAGA Utformning och gestaltning av byggnadskvarteren, Täby park 2017-08-21

GESTALTNINGSPRINCIP 2

GESTALTNINGSPRINCIP 1

Materialval - puts: struktur och
färg

LOKAL

LOKAL

CYKEL

CYKEL

LOKAL

LOKAL

2

CYKEL

BAGERI

ENTRÉ

1

+16,60

+15,90

Bebyggelse mot boulevarden gestaltningsprinciper 1 och 2 (skala 1:500/ A4)

GESTALTNINGSPRINCIP 2
GESTALTNINGSPRINCIP 3

12

BAGERI

8

10

6

+17.20

+15.90

Nedfart garage

Bebyggelse mot stadsgata - gestaltningsprinciper 2 och 3 (skala 1:500/ A4)

GESTALTNINGSPRINCIP 2

GESTALTNINGSPRINCIP 4

8
+17,90
+17,20

Materialval - träinsatser:
spaljéer, träbeklädnad och
skivor

Bebyggelse mot gågata mot söder - gestaltningsprinciper 2 och 4 (skala 1:500/ A4)
GESTALTNINGSPRINCIP 1

GESTALTNINGSPRINCIP 4

CYKEL
+17,90

1
+16,60

Bebyggelse mot gågata mot öster - gestaltningsprinciper 1 och 4 (skala 1:500/ A4)
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Utformning av gård och förgårdsmark

Rörelsestrategi
Rörelsestrategi

Driftstrategi

Gården ska fungera som ett stort gemensamt rum med många olika funktioner
som kan tillgodose de boendes behov av rekreation och vardagliga aktiviteter.
Gården inrymmer ytor för rekreation och sociala aktiviteter, frodiga planteringar,
en småbarnslek, cykelparkeringar och kommunikationsstråk som binder
samman gården. Drygt fyrtio procent av gården är avsatt för planteringsytor.
Entréerna till gården accentueras av spaljéer klädda med klätterväxter och är väl
synliga såväl utifrån som inifrån bostadsgården. Entréerna markerar gränserna
mellan offentligt och privat och skärmar effektivt av gatumiljön från gården.
Materialstrategi
Gården har en stark struktur som är lättförståelig, men kanterna kommer att
mjukas upp av en blandning med plantering. Accentmaterial som används på
gården kommer att vara nära kopplade till byggnadens fasadmaterial.
Rörelsestrategi

Driftstrategi
Driftstrategi

ANSLUTNING MOT KOMMUNAL
DAGVATTENLEDNING

Grönstrategi
Rörelsestrategi

VA-strategi
Driftstrategi

+16,70
DAGVATTENLEDNING

+15,90

Vl+l
Vl+l

ANSLUTNING MOT KOMMU
DAGVATTENLEDNING

VA-strategi
Grönstrategi

ANSLUTNING MOT KOMMUNAL
DAGVATTENLEDNING

Grönstrategi

ANSLUTNING MOT KOMMUNAL
DAGVATTENLEDNING

Grönstrategi

2Driftstrategi
(XX)

Rörelsestrategi

VA-strategi

Täby Kommun | Kvalitetsprogram SBN XXX/XXXX-XX | 2016-xx-xx

D-RÄNNA
DAGVATTENLEDNING

DAGVATTENLEDNING

lV

+17,90

III+ VINDSVÅNING

V

2 (XX)

Grönstrategi

MÖJLIGT LÄGE FÖR ANLÄGGNING
AV EVENTUELLT KASSETTMAGASIN
ANSLUTNING MOT KOMMUNAL
DAGVATTENLEDNING

ANSLUTNING MOT KOMMU
DAGVATTENLEDNING

VA-strategi
Täby Kommun | Kvalitetsprogram SBN XXX/XXXX-XX
| 2016-xx-xx
ANSLUTNING MOT KOMMUNAL

2VA-strategi
(XX)

DAGVATTENLEDNING

Täby Kommun | Kvalitetsprogram SBN XXX/XXXX-XX | 2016-xx-xx

D-RÄNNA

DAGVATTENLEDNING

V+l
III+ VINDSVÅNING

lV

+17,20

+17,90
MÖJLIGT LÄGE FÖR ANLÄGGNING
AV EVENTUELLT KASSETTMAGASIN

Illustrationsplan Landskap

ANSLUTNING MOT KOMMUNAL
DAGVATTENLEDNING

Illustrationsplan Landskap
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Växtbäddarna ska vara generösa och ge ett lummigt intryck. Samtidigt som de
ligger under viktgränsen för bjälklaget ska de ge uttryck för volym och
karaktärsegna effekter såsom intressanta former, spännande bladverk och
praktfull blomning över hela säsongen. Klätterväxter kommer att användas vid
gårdsentréer för att markera dessa och skapa en genomsläpplig gräns som
poängterar upplevelsen av att vara innanför respektive utanför gården.

GÅRDSENHETER/ ILLUSTRATIONSBILD: ALESSANDRO RIPELLINO ARKITEKTER
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Fördröjning av dagvatten kommer i möjligaste mån implementeras genom öppna
dagvattenlösningar. Planteringsytorna som anläggs intill husfasaderna samt på
gårdsytan är lämpliga att utforma som regnbäddar och utnyttja för fördröjning vid
tillfälligt förhöjda vattenflöden. Bilden intill visar en upphöjd regnbädd.
Nederbörden leds in i bädden via stuprörsutkastare. Fördröjning sker ovanför
växtjorden, rinner genom jorden, renas och leds ut i botten på anläggningen.
Denna lösning kan användas där fördröjning i växtbädden intill fasaden inte är
tillräcklig. Vattnet kan sen ledas vidare till de större planteringarna i mitten av
gården. Dagvattnet leds dels ytligt i dagvattenrännor mellan regnbäddarna samt
i underjordiska ledningar, för att till slut anslutas till det kommunala dagvattensystemet i gatan.Vid ytterligare behov kan mindre kassettmagasin anläggas.
Planteringsstrategi
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En yta för småbarnslek skapas i den södra änden av gården för att ge möjlighet
till fler aktiviteter än de sociala och enskilda. En sandlåda och ett par ytterligare
lekelement iordningställes i anslutning till denna. Skarpskurna rektanglar i
natursten står utställda i den ena gräsytan bredvid småbarnslek. Dessa element
representerar inte bara leken i sig genom att de går att använda i lek, de
representerar även lekfullheten i strukturen på gården. De följer
heller inte den övergripande strukturen utan står utställda lite skevt för att bryta
de övriga formerna och skapa något oväntat.
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Lekstrategi
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Kvarter 1:8
Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l
ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park.

Byggnadsutformning
Kvarteret är förhållandevis stort och vänder två långa fasader mot offentliga
gaturum, Boulevarden i norr och gata 3 i öster. Mot sydväst är riktningen in mot
granskapsenheten och den mindre kvartersparken längs gata 4b.
BYGGHERRE:
JM AB
ARKITEKT:
Erséus Arkitekter AB
ca 15200
ARBETSMATERIAL
TÄBY PARK

Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden

m2 BTA bostäder

ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

ca 500 m2 BTA lokaler

URBAN MINDS

Fasaden är lång och det offentliga rummet stort. Byggnaden har givits ett
varierat uttryck där ljusa, mörka och kulörta fasader står sida vid sida. Materialvariationen ligger mellan trapphusen men även fönster-/balkongsättning liksom
bottenvåningens partier är tänkta att varieras. Variationen ska upplevas både
längs trottoaren och på håll.

ca 95 bilplatser
ca 300 cykelplatser

Bebyggelse mot mot gata 3
Kvarterets östra sida är delvis indragen med förgårdsmark. Mindre uteplatser
och sekundära entréer ger gaturummet liv. Fasaderna är sammanhållna och till
största delen i tegel. I hörnet mot Boulevarden ligger en volym i rött tegel.

Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b
En skimrande eloxerad plåt i fjäll sitter som ett rundningsmärke för cykelbanan i
knäcken av gatan. Samma plåt finns såväl i fasad som inklädnader av balkonger/räcken. Den indragna volymen skapar en väl tilltagen förgårdsmark som både
nyttjas till uteplatser liksom grönska för gaturummet.

Takterrass/växthus mot Boulevard/Stadsparken
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Utformning av gård och förgårdsmark
I detta kvarter är förgården ett viktigt inslag som kommer bidra till ett grönare
gaturum. Både längs gata 4b och gata 3 är byggnadskropparna indragna och
låga murar/terrasser ramar in bottenvåningen. Till förgården är delvis uteplatser
förlagda för att skapa liv längs gatan, men också rena grönytor skapar distans till
bostäderna på bottenplan.
Garaget nås från gata 4b nära Boulevarden. Här är marken som lägst vilket gör
rampen till garage så kort som möjligt. Fördelen att ligga nära huvudgatan är
också att man inte drar in all boendetrafik på de mindre gatorna.

Exempel på uppglasad bostadsentré med träparti i tegelfasad.

Invid garageinfarten finns också cykelrum och miljörum förlagda. Cykelrum finns
även vid de andra öppningarna i söder och öster där även ett större träd är tänkt
att planteras.
Gården är relativt stor varför goda chanser till både sociala ytor och plats för odling finns. Med fördel kan mindre bodar/frd eller växthus finnas som gemensam
samlingspunkt. Här kan även mindre cykelverkstad etc förläggas. I anslutning
tänker vi oss att diverse bärbuskar/mindre fruktträd kan rama in ytor för lek och
andra aktiviteter.

Upphöjda delar av gården ger
utrymme för mindre träd.

7vån
cyklar/
åv-rum

7vån

mindre fruktträd i upphöjda
”kullar”

8vån

växthus

7vån
takterrass

komp/
frd

Exempel på fasta ”möbler”
längs stråk på gården.

5vån

gemensam
uteplats
gård

+17,3
cyklar/
garage åv-rum
in-/utfart

6vån

5vån
takterrass

+17,3
cyklar/
åv-rum

Situationsplan
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Marktegel är ett sammanhållande material i förgårdsmark för
ytor, trappor och uteplatser.

8vån
växthus

7vån

takterrass
5vån
6vån

5vån, ca+33
takterrass

Taken nyttjas till viss del för samvaro och sociala funktioner som en utökad gårdsbildning. Detta blir den naturliga mötesplatsen för ett eller två trapphus. Illustrationen visar den takterrass mot Stadsparken som har växthus och uterum.

Lokal
entré
gård

in-/utfart entré
cykelrum

uteplatser
trottoar

sittbänk

cykelbana

Vid öppning in till gård bildas en naturlig plats för möten. Cyklar, garage, miljörum samlas i
denna punkt.

Exempel på uttryck av sittbänkar och vegetation längs förgårdsmarken.

Mötet med det offentliga rummet sker längs kvartersgatan i förgårdsmarken. Denna nyttjas
till uteplatser för de boende men även till grönska och sittmöjligheter längs trottoaren.
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Fronten mot Stadsparken/Boulevarden

Sockelvåningen får sin variation
genom olika uttryck av partier
och fasadmaterial. Variationen
av lokaler längs Boulevarden
kommer också addera uttryck
i fasad.

Illustration längs gata 3
ca+42
ca+36
ca+33

Fasad mot gata 3
ca+42
ca+39

ca+42
ca+39

Fasad mot Boulevard/Stadsparken
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Referenser till material och
artikulering av fasaderna.

Kvarter 1:9
Kvarteret har ett vackert och framträdande läge i anslutning till stadsparkens
”midja” vid det centrala torget som kopplar ihop den östra delen av området med
den västra.
För den som kommer från nordväst bildar kvarteret boulevardens siktpunkt. Mot
sydost möter kvarteret grannskapsparken.
Öppningar i kvarteret mot söder och väster ger gården mer sol och utblickar mot
parkerna.

Byggherre:
SKANSKA SVERIGE AB

Byggnadsutformning - grundprinciper
Arkitekt:
ALESSANDRO
RIPELLINO ARKITEKTER

Kvarteret har utformats utifrån fyra gestaltningsprinciper som förhåller sig till
gator/miljökaraktärer kring kvarteret.

ARBETSMATERIAL

ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

Landskapsarkitekt:
ÅF INFRASTRUKTUR

URBAN MINDS

Stadsfronter mot torget och boulevardböjen,
Grannskapshuset mot grannskapsparken och
Rambyggnader mot stadsparken samspelar med fasader mot stadsparken i
kvarter 1:12.

BTA bostäder: 13800 kvm
BTA lokaler: 390 kvm

En halvöppen gård med filter/ kvartersenheter förstärker kvarterets identitet.

illustrationsBILD: Alessandro ripellino arkitekter

TÄBY PARK

Perspektiv stadsfronter mot boulevarden
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Bebyggelse mot torget och boulevardböjen: stadsfronten

KVARTERSGATA 4B

TORG

N

45

47

GATA 8/ STADSPARKEN

Grundprinciperna för
kvartersutformning:
stadsfronter, grannskapshus,
rambyggnader och gård.

Boulevardböjen hörna
Boulevardböjen

GATA 7 / GRANNSKAPSPARKEN

BOULEVARDEN

Kvartersfronten ges en tydlig uppdelning med enheter som förhåller sig till det
långa avståndsperspektivet mot boulevardböjen/stadsparken respektive det mer
intima torget. En öppen bottenvåning med lokaler tydliggör frontens offentliga
roll i stadsdelen. Fasaden mot torget är robust och berikas av reliefverkan och
repetition av enhetliga fönster. Mitthusen mot boulevardböjen har en grön och
livfull karaktär med sammanhängande balkong – loggior med odlingskärl och
spaljéer som stärker relationen till stadsparken och ger de boende möjlighet att
odla. Fasaden kommer att synas från många utkikspunkter i den nya stadsdelen
och ska på ett naturligt sätt leda vidare till torget. Hörnbyggnaden får en tyngre
karaktär, en tydlig hörnmarkering där boulevarden möter stadsgatan. Högst upp
placeras en terrassvåning som blickar ut mot stadsparken.

Torghusen

49
AFFÄR

51

AFFÄR

53

AFFÄR

Detaljvy av fasad boulevardböjen

2 (5)
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illustrationsBILD:
Alessandro ripellino arkitekter

illustrationsBILD: Alessandro ripellino arkitekter

Vy med stadsfronterna mot boulevarden och torget (skala 1:600/ A4).

Vänlig och stadig gatumiljö i
hörnet mot boulevarden. Den
avslutar boulevardfronten i
en lugn ton som präglas av
repetition och som väger
upp variationsrikheten i de
omkringliggande fasaderna.
Indragna balkonger och gedigna
material i sockelvåningen blir
bearbetade accenter.

FOTO/ BILD: ATELIER FERNANDEZ & SERRES

Bebyggelse mot kvartersgata 4 och gata 8 / södra stadsparken: ramarna.
Rambyggnaderna blir medlarna i kvarteret, de ska se till att den stora skalan mot
torget och boulevarden samsas med den mindre skalan mot grannskapsparken.
De utgör ”ramen” för de lägre grannskapshusen. Fasadkaraktären är slät, enkel
och sammanhållen. För att bidra till ett varierande taklandskap, byggs huset mot
stadsgatan med en indragen femte våning.
Referensbild till
rambyggnaderna - sockel
i avvikande kulör, stram
repetitiv fönstersättning och
dekorativ omfattning kring
fönstersmygarna.

Torghus hörna

AFFÄR

Uteservering
caféterrass

AFFÄR

Rambyggnad

8

Sto-Fossil MKL , Finely honed; type of
stone: limestone
Code F NSF 106 T00123

Product recommendation Exterior

Referensbild och materialpalett
för torghusen. En sammanhållen
karaktär med subtila variationer
genom fasadrelief och gedigna
System recommendation
material i bottenplan.

Sto-Fossil MKL
Massive natural stone slab with undercut anchor for ventilated rainscreen
cladding systems, prefabricated ex works
Further products for the creation of this surface can be seen online.
illustrationsBILD: Alessandro ripellino arkitekter

BILD: Alessandro ripellino arkitekter

Vy mot stadsparken och gata 8 (skala 1:500/ A4).

StoVentec Panel Facade with stone - ventilated rainscreen
cladding system
Highlighted joints - for exclusive stone facades

Perspektiv hörnhus mot torget och parken

The technical specifications and information in the product datasheets must be observed. We are happy to advise you in realizing your projects.
17/11/2012 Copyright © Sto AG - All rights reserved
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Bebyggelse mot kvartersgata 4 och gata 8 / södra stadsparken: ramarna.
Foto/BILD: AAVP ARCHITECTURE

Rambyggnaderna blir medlarna i kvarteret, de ska se till att den stora skalan mot
torget och boulevarden samsas med den mindre skalan mot grannskapsparken.
De utgör ”ramen” för de lägre grannskapshusen. Fasadkaraktären är slät, enkel
och sammanhållen. För att bidra till ett varierande taklandskap, byggs huset mot
stadsgatan med en indragen femte våning.

Boulevardböjen hörna
Rambyggnad

Referensbild till indragen sista
våning på rambyggnaden mot
kvartersgatan. Möjlig material/kulörpalett för fasaderna
mot kvartersgatan och
grannskapsparken.
2

A
F
F
Ä
R

NEDFART
GARAGE

Vy mot kvartersgata 4B (skala 1:500/ A4).

illustrationsBILD: Alessandro ripellino arkitekter

4

Bebyggelse mot grannskapspark - gata 7: grannskapshusen.
Fronten mot grannskapsparken präglas av en lägre och mer varierad
bebyggelse. Fasaderna gestaltas med en småskalig karaktär genom lägre antal
våningar och varierande takfot.
Grannskapshusen gör att kvartersparken får en välkomnande fond som passar
till det intima parkrummet. Byggnaderna samspelar med de större huskropparna
i kvarteret med sitt sammanhållna utseende.

Rambyggnad

Grannskapshusen

4

Rambyggnad

2

Spaljégrind
Vy från parken mot grannskapshusen och ramarna, gavelmotiv (skala 1:600/ A4).

4 (5)

Fasaddetalj som visar variation
genom olika putstexturer
eller kulörer, insatser av
skivmaterial kring fönster och
balkongräcken som upprepar
uttrycket på gårdsfiltrena för en
sammanhållen karaktär.
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Spaljégrind

åwl arkitekter - Lusten och
välgången

Utformning av gård och förgårdsmark
Bostadshusen är grupperade runt en gemensam gård med underliggande
garage. Gården ska utformas med ytor för rekreation och lek och kunna fungera
tillfredställande för olika åldersgrupper. Husen har entréer både mot gatan
och gården och från gårdsentréerna ska man lätt kunna röra sig över gården.
Gränserna däremellan kan tydligt markeras med häckar, planteringar, spaljéer
eller mindre staket.

fontys university

Klätterväxter kan användas
för att ge höjd och volym samt
skapa rumslighet där träd inte är
möjliga på grund av viktbegränsningar på bjälklaget.

Sittgrupper ska finnas i bra sollägen och träd kan planteras för
att skapa skugga där det behövs.

Byggnadernas våningshöjder är anpassade för att få in så mycket solljus som
möjligt på gården med lägre bebyggelse åt söder och väster. På samma sätt
bör gestaltningen av gården optimera solljusförhållanden och lokalklimat. Att
skapa en trivsam grön gård på ett bjälklag kan innebära en utmaning och det är
väsentligt att jordlagret blir tillräckligt tjockt för att möjliggöra planteringar med
god vattenhållande förmåga, både för att få till en frodig växtlighet men också för
att kunna fördröja så mycket vatten som möjligt vid höga regnflöden.
Gården ska vara tillgänglig för alla som bor i bostadshusen och nivåskillnader
ska därmed lösas med både trappor och ramper. Det ska finnas yta avsedd
för lek, det kan till exempel vara en mindre sandlåda och lekutrustning lämpad
för mindre barn. Andra delar av gården kan utformas för att skapa lugnare
utrymmen och sittmöjligheter. Gårdens olika funktioner ska avspeglas i den
rumsliga gestaltningen och murar, planteringar och växtbäddar kan användas
för att skapa trivsamma indelningar. Gården kan även innehålla grillplatser om
det finns utrymme för detta och större öppnare ytor med gräs kan varvas med
mindre utrymmen som är mer intima.

berlin spandau - espace libre

01 Marksten
02 Stepping stones
03 Uteplats
04 Trätrall
05 Lekutrustning
06 Stenblock (informell lek)
07 Sittmur
08 Bänk
09 Möbler (informella)

Marion Brenner

Gården ska på bästa sätt ta hand
om lokalt dagvatten och hårdgjorda material ska om möjligt
undvikas för möjliggöra naturlig
infiltration.

10 Träpergola
11 Cykelpollare

Gården har en stark struktur som
är lättförståelig, men kanterna
kommer att mjukas upp av en
blandning med plantering.

12 Trä
13 Planteringsyta
14 Finplantering
15 Gräsyta
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Kvarter 1:10
Kvarteret/byggnaden ligger i den sydvästra delen av planområdet, vänt ut mot
Stadsparkens södra del.

Byggnadsutformning
Byggnaden är utformad som två tvåvånings radhuslängor staplade på varandra
med intrikat sammanflätade volymer.

Bebyggelse mot Stadsparken

BYGGHERRE:
Täby Park AB
ARKITEKT:
Erséus Arkitekter AB
ca 3200
ARBETSMATERIAL
TÄBY PARK

m2 BTA bostäder

ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

ca 20 bilplatser

URBAN MINDS

Fasaden är till största delen murad i tegel. Förgårdsmarken möter den lutande
gatan och är även den gestaltat i tegel/marktegel för att skapa ett enhetligt uttryck. Högst upp tecknar sig ljusa volymer som om de var staplade ovanpå de
övriga. Radhusen med entré på marknivå har förgårdsmarken som uteplats. De
övre radhusen, med entré från en upplyft gångbrygga, har istället terrasser ut
mot Stadsparken på två nivåer.

ca 60 cykelplatser

Bebyggelse mot kvarterspark
Mot kvartersparken har byggnaden en liknande karaktär med något större inslag
av ljus puts. Gångbryggan löper längs fasaden två våningar upp och binder samman huskropparna med ett gemensamt trapphus.

Fronten mot Stadsparken

BILAGA Utformning och gestaltning av byggnadskvarteren, Täby Park, 2017-02-27
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Vy mot Stadsparken

Eftersom byggnaden saknar
gård för de boende blir förgårdsterrasserna och takterrasserna viktiga element.

Vy av fasad mot kvartersparken

Referenser till material och
artikulering av fasaderna.

Fasad mot Stadsparken

2 (2)
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Kvarter 1:11
Strax söder om boulevarden, ett stenkast från naturen ligger vårt kvarter. Husen
vänder sig mot fyra olika gatutyper. I nordost ligger stadsgatan trafikerad med
bilar, kollektivtrafik, cyklar och gående. Här ligger också en skola. I nordväst en
något mindre trafikerad stadsgata. I sydväst har vi en gångfartsgata och en solig
grannskapspark och i sydöst kvartersgatans intimare skala.

Byggnadsutformning
FYRA TYPOLOGIER
Vi tror på en varierad stad med olika boendeformer och ett varierat stadsrum.
Vårt kvarter består därför av fyra olika byggnadstyper som alla har sin egen karaktär. A - Gathus med förgårdsmark, B -Tvåplans radhus i två våningar, C - Hus
med korta entréterrasser mot gården och D - De två noderna, våra kvartersenheter. Detta skapar en variation av husvolymer och boendeformer.

SAMMANHÄNGANDE
Det ska vara lätt att känna igen sig i vårt kvarter. Entréerna vid noderna, trapphusen, direkténtréer till bostäderna och kvartersfunktionerna delar uttryck och form.
Fasaderna är i huvudsak av tegel. Tegelfasaderna håller ihop kvarteret men är
murade med olika skift och med stenar i olika kulör. Teglets olika karaktär tillsammans med varierande takhöjder förtydligar och förstärker byggnadernas vertikala
indelning trapphusvis och ger variation när man rör sig längs fasaden.

ILLUSTRATION AV GATA 5
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ARKITEKT:
Lindberg Stenberg
Arkitekter
BTA o: 10800 m²
BTA lokal: 170 m²

FOTO/BILD: TIETGENKOLLEGIET.DK

D - NODEN - Kvarterets förstuga
Sprunget ur idén om ”kvartersenheten” som också är beskriven i kvalitetsprogrammet, föreslår vi två stycken ”kvartersnoder” D, där kvarterets huvudentréer
och viktiga funktioner är placerade.

FOTO/BILD: SIMPLICITYVINTAGECYCLES.COM

FOTO/BILD: TIETGENKOLLEGIET.DK

Tre tvättstugor och plats för
möten och umgänge

Kvartersnoderna innehåller lokaler, gemensamhetsutrymmen, kvartersfunktioner
och vertikal kommunikation som uppmuntrar till kvartersgemenskap och spontana möten mellan de boende. Lokalen i den sydvästra kvartersnoden öppnar sig
mot sydväst och länkar tydligt ihop byggnaden med gångfartsgatan och parken
medan lokalen i nordost knyter an till staden.

Postboxar - matleverans och
spontana möten

Cykelverkstad - meka med cykeln

SITUATIONSDIAGRAM - de fyra typologierna förhåller sig till de olika gatornas hierarkier

GATHUS OCH KVARTERSNOD MED LOKAL - Mörka och ljusa tegelfasader, varierad takfot, inslag
av glaserat tegel, indragna partier och markerade entréer delar upp gathusen trapphusvis
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LÄNK - Länken förtydligar gränsen
mellan våra husdelar. Den kan
vara trapphuset som med vertikal
grönska förmedlar kontakten
mellan gata och gård. Länken kan
också vara en vertikal markering
av glaserat tegel mellan husdelar.
Öppningen mellan våra radhus och
angränsande byggnader är länken
mellan gångfartsgatan och gården.

ENTRÉTERASS - Ingång från terassen eller direkt från gatan

Fasad mot gata 5

Från kvartersnoden via en kort entréterass på gårdssidan når man sin lägenhet. Bottenvåningens uteplatser har en trappa till kvartersgatan som blir en extra
entré.

RADHUS - i tvåvåningar, staplade på varandra!

Fasad mot gata 7

Tvåplans radhus staplade på varandra blickar ut och binder ihop grannskapsparken med innergården. Det övre radhuset nås från trapphuset i den sydvästra
kvartersnoden medan det nedre har entréer både från gården och gatan.

Entrér och uteplatser mot gångfartsgatan
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INSIDA/UTSIDA - Som ett genomgående tema låter vi insidan teckna
sig på utsidan av fasaden. Det
skapar en rytm i gaturummet som
hänger ihop med byggnadsvolymerna och länkar byggnadsdelar

FASADGRÖNSKA - Variation
längs gatan

Fasad mot gata 3

RAINGARDEN - Fördröjning av
dagvatten och grönska

GATHUS med förgårdsmark

FÖRGÅRDSMARK - Smågatsten

Fasad mot gata 4

Gathus med traditionella trespännare skapar en stadig rygg mot de mer stadsmässiga gatorna 3 & 4. Ur gathusen bryter sig entréerna ut i förgårdsmarken.
Hörnet i mötet mellan gata 3 och 4 förtydligas med en av kvarterets noder och
innehåller en lokal. Antalet våningar varieras trapphusvis. Förgårdsmarken vid
den indragna fasaden mot huvudgatan möbleras med klättrande växter, sittplatser och cykelparkering

SITTPLATSER - Befolkar gaturummet

FOTO/BILD: SAGOSKOGEN - LINDBERG STENBERG

GRÖNA VÄGGAR - underlättar
orienteringen i trapphusen och
bildar en trivsam inomhusmiljö

VÄXTHUS PÅ GÅRDEN - möjlighet för odling och kvartersfest
Entré mot gata 3
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FOTO/BILD: WOHA - SCHOOL OF THE ARTS
FOTO/BILD: VERTICAL GARDEN DESIGN - HOTEL KUNGSTRADGARDEN

MÖTESPLATS - Vid kvartersnoderna finns många funktioner samlade. Det genomgående grönskande trapphuset - länk mellan husdelar

Flygvy från nordost

5 (6)
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MATERIAL - kvarteret möter gatan
Ett robust och hållbart tema genomsyrar vårt kvarter. Husens fasader och murar
består av ljusgrått och svart glimrande tegel i olika skift och med livförskjutningar.
Glaserat tegel i guldockra hjälper till att definiera husvolymerna samtidigt som
de markerar var entréerna är. Det glaserade teglet speglar ljuset och omgivningen och skiftar kulör hela dygnet. Fönster, glaspartier och andra plåtdetaljer
lackeras i mörkbrun kulör som harmoniserar väl med det glaserade teglet.
Fasaderna står på en stabil sockel i betong som möter en varierad förgårdsmark,
blandad med upphöjda uteplatser och planteringar med raingardens omgärdade
av tegelmur. Som markmaterial på den 25 cm - 2 meter breda förgårdsmarken
omges byggnaderna genomgående av smågatsten. Den mänskliga skalan är
viktig och mellan de utskjutande entréerna står bänkar i tegel längs med fasaden
där det också finns gott om plats för besökande att parkera sina cyklar.

Hållbarhetsaspekterna är viktiga i stadsdelen och får gärna synas på ett tilltalande sätt. Raingardens ansluter till stuprören och tar hand om överflödigt regnvatten och bidrar till biologisk mångfald. Grönska både vertikalt och horisontellt
hjälper till att rena gatuluften. Med en kombination av naturliga material och en
omsorgsfull detaljering av fasader och mark hoppas vi kunna skapa en trivsam
utomhusmiljö som håller.

Lokal och entré mot gata 4
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Kvarter 1:12
Kvarteret ligger i den södra delen av detaljplanen i ett av de mer gröna och lugna
lägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park.

Byggnadsutformning
Kvarteret är förhållandevis stort. Det vänder tre fasader mot gröna gaturum,
Gröna stråket i söder, Stadsparken i väster och Grannparken i norr. I öster ligger
stadsgatan, gata 3.
BYGGHERRE:
SKANSKA

Bebyggelse mot Gröna stråket, gata 8

ca 12600 m2 BTA bostäder
ca 75 m2 BTA lokaler
ARBETSMATERIAL
TÄBY PARK

ILLUSTRATIONSPLAN DP 160524

URBAN MINDS

En variationsrik miljö kantar det gröna stråket. Volymer sida vid sida skapar en
rytm i gångfartstakt. Färgtonerna hålls ihop vertikalt, från teglet i förgårdsmarken och sockelvåningen upp i putsfasaden. Detta gäller som generell princip för
kvarteret.

Bebyggelse mot Stadsparken
Mot stadsparken är bebyggelsen mer samlad i en dov kulört ton. Möjlig portik
kan finnas ut från gård i anslutning till trapphus. Volymerna hålls ihop i 4vån med
en 5:e indragen samt takterrass.

Bebyggelse mot Grannparken, kvartersgata 5
Husvolymerna mot grannparken är en variation på fasaderna mot gata 8, men
1vån lägre samt något mindre variationsrik färgskala. De indragna fasaderna
skapar möblerbara upphöjda uteplatser med sekundära entréer.

Vy mot gata 8, gröna stråket. Den uppbrutna fasaden ger ett händelserikt gaturum i promenadtakt.

BILAGA Utformning och gestaltning av byggnadskvarteren, Täby Park, 2017-09-13
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Utformning av gård och förgårdsmark
I kvarteret är förgården ett viktigt inslag som kommer bidra till ett grönare gaturum. Längs gata 3, gata 5 samt gata 8 är byggnadskropparna indragna enligt
detaljplan och låga murar/terrasser ramar in bottenvåningen. Till förgården är
delvis uteplatser förlagda för att skapa liv längs gatan, men också rena grönytor
skapar distans till bostäderna på bottenplan.
Garaget nås från kvartersgata 5 nära infart från gata 3. Här är marken som lägst
vilket gör rampen till garage så kort som möjligt. Fördelen att ligga nära huvudgatan är också att man inte drar in all boendetrafik i grannskapsparken.

Exempel på växthus/bodar som
kan bidra med sociala kontaktytor i kvarteret.

Invid garageinfarten finns också cykelrum och miljörum förlagda. Mindre uppglasade cykelrum kan också finnas vid respektive entré.
Gården är relativt stor varför goda chanser till både sociala ytor och plats för
odling finns. Med fördel kan mindre bodar/frd eller växthus finnas som gemensam samlingspunkt. Här kan även mindre cykelverkstad etc förläggas. I anslutning tänker vi oss att diverse bärbuskar/mindre fruktträd kan rama in ytor för lek
och andra aktiviteter.
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Stor gård ger möjlighet för
odling.

5vån

gemensam
uteplats
4vån

gård

växthus

6vån
lokal

växthus
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Marktegel är ett slitstarkt material för gångytor och förgårdsmark, hållbart över tid.

Vy mot gata 5, grannskapsparken. En smaåskalig 3-4 vån hög bebyggelse med variationsrikt taklandskap och uppbrutna
fasader. Generell gestaltningsprincip med tegelsockel och putsvolymer. Putskulör tar upp färgton från teglet.
Trapphusen/entrévolymerna skiljer ut sig med sadeltak och avvikande fasadmaterial.

Gaturummen möts av omsorgsfullt möblerad förgårdsmark där uppglasade trapphusentréer ramas in av de upplyfta
uteplatserna. Många lägenheter har en möjlig sekundär entré från gatan genom trappor upp till uteplatsen.
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Vy mot gata 8, gröna stråket samt gata 3. Hörnvolymen ut mot gata 3 ges en stadig karaktär med tegel i 6vån. Lokalen i bottenplan
förstärker de urbana kvalitéerna längs gata 3.
Generell princip med tegel i
sockelvåning och putsfasader
som går i ton med teglet.
Avvikelser/variation genom
några volymer helt i tegel samt
trapphusvolymerna med sadeltak och avvikande skivmaterial.

Lokal

Lokal
Fasad mot Gata 8, gröna stråket

Fasad mot Gata 5, grannparken
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Kvarter 1:13
Kvarter 13 är en fastighet som inrymmer en kommunal skola för 900 elever, en
förskola för 100 barn, och en idrottshall. Kvarteret inrymmer också ett vård- och
omsorgsboende.
Bebyggelsen i kvarter 13 är lokaliserad mot gata 4, som är en gågata, samt mot
gata 3, som är en trafikerad stadsgata. Kvarterets gårdar stäcker sig ned mot en
naturpark och i öster gränsar kvarteret till Gröna slingan.

Byggnadsutformning

BYGGHERRE:
Täby Kommun
ARKITEKT:
Brunnberg & Forshed
Arkitektkontor AB

Bebyggelsen i kvarter 13 är lokaliserad med långsidor mot gata 4. Byggnaderna
står i fastighetsgräns och får genomgående entréer från gård till gata där huvudentréerna lokaliseras mot gatan. Skalan anpassas till intilliggande byggnader
och våningsantalet varierar mellan två och fem våningar med en entrévåning
som varierar med gatans lutning. Byggnadernas olika höjder ger en nyanserad
anslutning mot gata 4 och stadsgatan, och bidrar till att bryta ned skalan längs
gaturummen.

BTA (ljus):
Skola: 12 000 m2
Förskola: 1 400 m2
Vårdboende: 5 600 m2
Idrottshall: 2 100 m2

Huvudentréer till skola och idrottshall förläggs till gågatan, angöring för transporter till kök och soprum, etc. sker i huvudsak från stadsgatan. Parkering för
bilar, både för personal och besökande, förläggs i garageplan under skola och
idrottshall, och ska samutnyttjas med idrottshallens behov kvällstid och på hel-

BILD: BRUNNBERG & FORSHED ARK

GÅRD
Skola: 10 900 m2
Förskola: 2 000 m2
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1HUVUDENTRÉ
(4)

SEKUNDÄREN

BILD: BRUNNBERG & FORSHED ARK

Idrottshallen är en fullskalig hall utan läktare, den placeras som avslutande
våning i den gemensamma delen i hörnan. Den ligger med sin huvudentré mot
stadsgatan. På kvällstid och helger kan idrottshallen användas av lokalfören-

Vy mot kvarter 13 med skolbyggnaden sedd från gata 4. Området framför skolan utformas
som gågata där fordonstrafik tar sig fram på de gåendes vilkor.

2 (4)
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COMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0)], VIA WIKIMEDIA COMMONS [HÄMTAD 2017-02-13]

Byggnaden mot stadsgatan innehåller förskola och lokaler för de mindre barnan.
Här finns också korttidsparkeringen för att underlätta på- och avstigning. Byggnaden mot gata 4 programmeras för de ädre eleverna.

FOTO: FREDRIKLARSSONPHOTOGRAPHY (OWN WORK) [CC BY-SA 4.0 (HTTP://CREATIVE-

Skolbyggnaderna görs i fyra till fem våningar. Det är tre byggnader som ligger
utmed gata 4 och stadsgatan. Den ena byggnaden bildar ett tydligt hörn mot
korsningen mellan gata 4 och stadsgatan, och får sin huvudentré mot gågatan.
Den programmeras med skolbibliotek, matsal och kök, bild- och slöjdsalar och
andra gemensamma funktioner som samutnyttjas, men som också kan nyttjas
av exempelvis föreningar i grannskapet. Entrévåningar får en transparent karaktär för att bidra positivt till att aktivera gatulivet längs båda gatorna.

TES” 13 JUL 2016. ARCHDAILY. [HÄMTAD 2017-02-14]

Skola med idrottshall

FOTO: : RAPHAËL CHIPAULT BELUS & HÉNOCQ ARCHITEC-

ger. HCP-platser till skolan finns i gågatan. Korttidsparkering ska ske på gata 4,
och ska delas med kortidsparkering för vårdboendet. Angöring för vårdboende,
av- och påstigning från bil, ska ske i direkt anslutning till vårdboendets huvudentré som förläggs till gröna slingan. HCP-platser för vårboende ska lösas på
kvartersmark.

Skolbyggnaden får en lekfull
utformning och en varierad
fönstersättning.

Skolans bottenvåning utformas
transparent och öppen. Aktiviteter innomhus synliggörs mot
gatan.

FOTO: BRUNNBERG & FORSHED ARK

ingar.

Förskola
Förskolan ligger mot stadsgatan. Gatuplanet görs delvis transparent för att bidra
med liv och rörelse till gatumiljön. I byggnaden finns också plats för dom yngre
skoleleverna. Verksamhetens storlek kan då variera och anpassas efter antalet
förskolebarn/elever.

Vård- och omsorgsboende

ORG/LICENSES/BY-SA/3.0)], VIA WIKIMEDIA COMMONS [HÄMTAD 2017-02-13]

Byggnaden för vård- och omsorgsboende är lokaliserad till kvarterets nordöstra
del, och görs i fyra till fem våningar. Huvudentrén, transporter till kök och soprum
nås från gata 4. Gemensamma funktioner och aktiviteter, matsal, kök, personalutrymmen samt en generös och öppen huvudentré, ligger i gatuplanet, och görs
transparent för att bidra med liv och rörelse i gatumiljön, vård- och omsorgsboendet blir då också synlig med sin verksamhet i gatumiljön.

Gestaltning
Gestaltning av fasader tar utgångspunkt i parken och naturen och anpassas
till övriga byggnader och gatan. Tillsammans bildar skola, förskola, idrottshall
och vård- och omsorgsboendet en gemensam enhet med variationer i trä som
huvudmaterial i fasad. Mot gatan får fasaderna ett stramare uttryck, mot gården
är fasaduttrycket lättare och mera lekfullt, i en mindre och nära skala. Skolbyggnadens fönster och fönsternischer utformas för att likna skyltfönster och är ett
sätt för skolan att bli mer synlig med sin verksamhet i gatumiljön. I stora delar är

Byggnaderna utformas med
fasader i trä.

BILD: BRUNNBERG & FORSHED ARK

FOTO: BRUNNBERG & FORSHED ARK

FOTO: ARILD VÅGEN (OWN WORK) [CC BY-SA 3.0 (HTTP://CREATIVECOMMONS.

Skolbyggnaden utformas med
en varierad fönstersättning som
ger en spännande interiör och
ljusa lokaler.

VECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/2.0)], VIA WIKIMEDIA COMMONS [HÄMTAD 2017-02-13]

FOTO: ANIMAL ALEX (ØRESTAD GYMNASIUM, COPENHAGEN) [CC BY-SA 2.0 (HTTP://CREATI-

Även byggnadernas interiörer
kan utformas med stora inslag
av trä.

Vy mot kvarter 13 med vård- och omsorgsboendet sedd från Gröna slingan.

Solavskärmning får en medveten gestaltning och ska vara
integrerad i fasaden.
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Gården utformas som en ”Sinnenas trädgård” som öppnar sig mot solen i söder,
och mot parken. Skolgårdarna och Sinnenas trädgård bidrar till upplevelser och
en del liv och rörelse.
Vårdbyggnadens huskroppar skapar lä och i de första varma solstrålarna på
våren kan man värma sig mot söderväggen där blåregn och vildvin kan växa.
Här finns en damm, ett växthus, odlingslådor, och en varierad växtlighet som ger
upplevelser och skapar hemtrevnad.

FOTO: BYSMON (OWN WORK) [CC BY-SA 3.0 (HTTP://CREATIVECOMMONS.

ORG/LICENSES/BY-SA/3.0)], VIA WIKIMEDIA COMMONS [HÄMTAD: 2017-02-14]

Vård- och omsorgsboendet ansluter med sin gård mot gröna slingan. Vårdboendets gård blir en trygg och skyddad miljö med hög tillgänglighet. Så väl varma,
soliga platser som svalkande platser i skuggan bör finnas för de boende att
nyttja. Gården ska vara vacker och avkopplande att titta på och lätt att röra sig i
även för personer med funktionsnedsättningar.

MONS.ORG/LICENSES/BY-SA/3.0)], VIA WIKIMEDIA COMMONS [HÄMTAD: 2017-02-14]

Skol- och förskolegårdarna angränsar, utan några trafikbarriärer, till ett naturparksområde i söder vilken blir en naturlig förlängning av gårdsmiljöerna. Naturparken blir en tillgång för skol- och förskoleverksamheterna som kompletterar
de mer styrda lekmiljöerna på kvartersmark. Gränsen mellan skolgården och
naturparken görs sömlös genom att naturparkens vilda, skogslika karaktär tillåts
fortsätter in på kvartersmark.

FOTO: BBY HOLGER.ELLGAARD (OWN WORK) [CC BY-SA 3.0 (HTTP://CREATIVECOM-

Skol- och förskolegårdarna utformas för att uppfylla barnens behov av rörelse
och upplevelse. Gårdsmiljöerna utformas så att de ger utrymme för en varierad
lekmiljö för små och stora barn. Det ska finnas zoner för olika typer av lekar och
aktiviteter, trygga zoner för lugna organiserade verksamheter och mer vildvuxna
zoner med enskilda vistelseytor och utrymme för rörelse och redskap för motorisk lek.

Skolgården får en variation av
öppna och kupperade ytor med
vegetation som ger skugga.

På skolgården ska det finnas
lekutrustning för motorisk lek
och sport.

FOTO: ANDERS BERGSTRÖM / JM AB

Utformning av gård och förgårdsmark

Växtlighet på gården gör det möjligt för boende att uppleva årstiders växlingar,
även om de är sängliggande. Balkonger mot gata är indragna, mot gården ligger
de utanpå fasaden. Lägenheterna har fönster med låg bröstning för att även
sängliggande ska kunna få god kontakt med liv och rörelse utanför byggnaden.

FOTO: ANDERS BERGSTRÖM / JM AB

Vård- och omsorgsboendet får
en varierad trädgårdsmiljö.

Växthus och odlingslådor skapar en hälsofrämjande miljö för
både vuxna och barn på samtliga gårdar.
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