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UTGÅNGSPUNKT

Utvecklingsprojektets ambition är att förstärka kvaliteten och användarvänligheten för besökare och användare av den blivande strandpromenaden, Broby
Bro och Runrikets Värld. Den föreslagna tillbyggnaden kommer att skapa en bra utgångspunkt för hela området.

För att möta verksamhetens utvecklingsbehov på sikt behöver anläggningen ytterligare lokaler. En tillkommande byggnad i nordväst föreslås inrymma fler
hotellrum, ett spa och relaxavdelning och eventuellt en större konferenslokal.

FÖRSLAG

Integrerat i det vackra naturlandskapet kommer tillbyggnaden att skapa en ny entrépunkt till strandpromenaden. Den kommer innebära en utvidgning av
hotellet och en förstärkt miljöprofil som kommer att signalera förnyelse i området. Utökningen kommer också innebära att verksamheten kan erbjuda bra
café- och restaurangfunktioner alla dagar i veckan för besökare till Broby Bro och området runt Vallentunasjön.

Framgångsrika konferens- och weekendhotell kan i dag erbjuda en bredd och variation av aktiviteter. Det kan handla om att tillhandahålla utrymmen för
gruppaktiviteter, motionsmöjligheter och utomhuskonferenser. Som det ser ut i dag begränsar Såstaholms befintliga fastighetsstorlek och
grannfastigheternas placering kraftigt möjligheterna till detta.

Utbyggnaden av hotellet ger en ökad kapacitet och en breddning av vad verksamheten kan erbjuda. Detta innebär en jämnare beläggning mellan dagarna
snarare än en ökad totalvolym av gäster. Vad den utbyggda strandpromenaden och en utveckling av projektet Broby Bro kan tillföra är under utredning. Ett
högst rimligt antagande är dock att invånarna i Täby Kyrkby och Vallentuna kommer kunna använda hotellet mer frekvent när strandpromenaden tillkommit
med bra gångstråk hela vägen upp till och från hotellet.

Utökningen av kärnverksamheten med restaurang och andra faciliteter behöver förenas med huvudbyggnaden, som är anläggningens nav. Placeringen av
tillbyggnaden i nordvästra delen innebär att kopplingen till strandzonen kan uppgraderas genom nya våningar i sluttningen, så att en ny hiss och trappor
ger en bekväm access.

Den nya huskroppen sammankopplar de befintliga husen och förbättrar flödena i verksamheten. Totalt föreslås cirka 26 nya hotellrum samt en våning för
spa, gym, yoga och en relaxavdelning. På taket läggs sedum vilket går hand i hand projektets starka miljöprofil.

GESTALTNING

Förslagets premiss har varit att harmonisera en väldigt komplex omgivning med en stark närvaro av natur och historia. Ambitionen har därför varit att skapa
en byggnad med hög nivå på gestaltningen som ”smälter in” samtidigt som den andas framtid. Fasaddetaljeringen tillsammans med ett enkelt
volymformspråk, harmonierar lösningen med både naturen och befintliga bebyggelser.

Annexet är generöst ytmässigt och innebär i första hand en länkbyggnad mellan befintliga huskroppar. Samtliga byggnadskroppar i området är monolitiska.
Herrgårdars syfte är att efterlikna samtida stenslott i Europa. Placeringen är därför centrisk och husen präglas ofta av enkelhet i volymutformning och hög
omsorg för detaljer och fasadmaterial. Förslaget avser att stärka den rådande volymstrukturen. Placeringen under takfotshöjden gör att tillbyggnaden
upplevs mindre än de befintliga byggnaderna. Detta innebär att balansen i den centriska herrgårdsstukturen kan bibehållas och till och med stärkas.

Resultatet är ett enkelt och välartikulerat formspråk som bygger på rumsmodulsmåtten för hotellrummen. De långsmala vertikalerna framhäver de
välbalanserade proportionerna i fasaden samtidigt som en tilltalande rytm och ordning skapas.

Fasaden består till stora delar av glas som medger reflektioner och utblick mot naturen och vattnet. De täta delarna, som i huvudsak utgörs av vertikala
lameller, är klädda med varm och uttrycksfull zinkplåt. Plåten är ett naturligt och levande material som med sitt skimmer och kulör harmonierar väl med den
befintliga arkitekturen samtidigt som den står för förnyelse.

För att maximera utblickar och för att inte störa samspelet med naturen används ett diskret glasräcke vid de franska balkongerna på övervåningen och vid
den stora träterrassen som svävar ut och möter naturen.

En generös användning av glasmaterial föreslås då glas har flera egenskaper som passar bra i rådande komplexa kontext: 1) transparens, används för att
skapa diskreta anslutningar till befintliga byggnader och förbindelser mellan huskroppar; 2) reflektion, används i kontakt med den fina naturen, för att bryta
ner skala på huskroppen och samspela med omgivningen och få ner tyngden på huset.

Detaljrikedomen och värmen uppnås med fasadprofiler i behandlad zinkplåt, franska balkonger med glasräcken och skjutglaspartier i hotellrum.
Upplevelsen blir därför betydligt lättare och den nybyggda delen skiljer sig tydligare från de tyngre historiska byggnaderna.

Samtliga kopplingar mellan de befintliga byggnaderna och den nya tillbyggnaden kommer att göras i glas. Från entrésidan syns en kort och helt glasad del
av länkbyggnaden som i och med sin transparens avser att stärka kontakten till parken och sjön på andra sidan.

Från norra sidan är huset välintegrerat i naturen och knappt synlig bakom vegetationen.
I sin helhet präglas huset av enkelhet och omsorg för detaljer. Anslutning till marken är i högsta grad anpassad för att minimera sprängningar.
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Underlag till uppdatering av dagvattenutredning
Såstaholm, Täby

1. Gröna tak

Ny bebyggelse i form av nytt Annex och Länkbyggnader planeras utföras 

med gröna tak. För dagvattenutredningen i det här skedet kan man räkna 

med att taken utförs som sedumtak (produkt Sedumtak för låglutande tak, 

Vegtech eller likvärdig leverantör) med vattenhållande förmåga 20l/m2.. I 

senare skede kan även andra lösningar som exempelvis sedumörttak bli 

aktuella och då ökar den vattenhållande förmågan ytterligare. Gödsling av 

gröna tak bör undvikas.

2. Takdagvatten och utlopp från innergården

Takdagvattnet planeras omhändertas enligt den princip som beskrivs i 

Dagvattenutredning, Såstaholm Täby, Granskningshandling 190709, figur 11. 

Lägen för stuprör kommer att lokaliseras med hänsyn till lämpliga lägen för 

fördröjningsytor, exempelvis i form av växtbäddar och skålade ytor. För att 

bevaka öppna flödesvägar för dagvattnet kommer utlopp från innergården 

att ske mot norr under ny bebyggelse, se principillustrationer till höger. 

Exakt läge och omfattning för detta kommer att bestämmas i senare skede  

i samråd med dagvattenkonsult och med hänsyn till tomtens lokala 

markförhållanden samt grundläggning för ny bebyggelse.

3. Höjdsättningsprincip för innergården

För god infiltration och för att hindra att vatten blir stående mot ny 

byggnad föreslås en höjdsättning på innergården som förskjuter lågpunkten 

mot mitten. Konsekvensen blir att marknivån kommer att höjas upp mot ny 

fasad och ger på så vis även förutsättningar för djupare växtbäddar med 

bra fördröjning.  

4. Gestaltningsprincip för innergården

För att knyta an till programmet i den nya Annexbyggnaden med SPA i form 

av relax och bad föreslås en gestaltning av innergården med synlig 

dagvattenhantering, exempelvis i form av en regnträdgård med vattentåliga 

ytor eller vattenkar med speglande ytor. 
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Principsektion som illustrerar hur innergårdens lågpunkt förskjuts mot mitten, vilket ger utrymme för djupare 

växtbäddar mot det nya annexets fasad. Utlopp från innergården till den vegetativa slänten planeras. A = Gröna tak,  

B = Innergårdens lågpunkt, C = Skålade grönytor i naturmarken.  

Principplan som illustrerar hur innergårdens lågpunkt förskjuts mot mitten (B). Detta ger förutsättningar för att 

gestalta innergården med en synlig dagvattenlösning I slänken nordväst om bebyggelsen skapas lokala lågpunkter i 

naturmarken i form av skålade grönytor (A). Jämför med befintlig avrinning för ytavvattning för innergård i 

Dagvattenutredning, Såstaholm Täby, Granskningshandling 190709, figur 7. A = Gröna tak, B = Innergårdens lågpunkt,  

C = Skålade grönytor i naturmarken.  
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DAGVATTENUTREDNING ÅTGÄRDER

1. Gröna tak

Ny bebyggelse i form av nytt Annex och Länkbyggnader planeras utföras
med gröna tak. För dagvattenutredningen i det här skedet kan man räkna
med att taken utförs som sedumtak (produkt Sedumtak för låglutande tak,
Vegtech eller likvärdig leverantör) med vattenhållande förmåga 20l/m2.
I senare skede kan även andra lösningar som exempelvis sedumörttak bli
aktuella och då ökar den vattenhållande förmågan ytterligare. Gödsling av
gröna tak bör undvikas.

2. Takdagvatten och utlopp från innergården

Takdagvattnet planeras omhändertas enligt den princip som beskrivs i
Dagvattenutredning, Såstaholm Täby, Granskningshandling 190709, fgur 11.
Lägen för stuprör kommer att lokaliseras med hänsyn till lämpliga lägen för
fördröjningsytor, exempelvis i form av växtbäddar och skålade ytor. För att
bevaka öppna födesvägar för dagvattnet kommer utlopp från innergården
att ske mot norr under ny bebyggelse, se principillustrationer till höger.
Exakt läge och omfattning för detta kommer att bestämmas i senare skede
i samråd med dagvattenkonsult och med hänsyn till tomtens lokala
markförhållanden samt grundläggning för ny bebyggelse.

3. Höjdsättningsprincip för innergården

För god infltration och för att hindra att vatten blir stående mot ny
byggnad föreslås en höjdsättning på innergården som förskjuter lågpunkten
mot mitten. Konsekvensen blir att marknivån kommer att höjas upp mot ny
fasad och ger på så vis även förutsättningar för djupare växtbäddar med
bra fördröjning.

4. Gestaltningsprincip för innergården

För att knyta an till programmet i den nya Annexbyggnaden med SPA i form
av relax och bad föreslås en gestaltning av innergården med synlig
dagvattenhantering, exempelvis i form av en regnträdgård med vattentåliga
ytor eller vattenkar med speglande ytor.

Principsektion som illustrerar hur innergårdens lågpunkt förskjuts mot mitten, vilket ger utrymme för djupare
växtbäddar mot det nya annexets fasad. Utlopp från innergården till den vegetativa slänten planeras. A = Gröna tak,
B = Innergårdens lågpunkt, C = Skålade grönytor i naturmarken.

Principplan som illustrerar hur innergårdens lågpunkt förskjuts mot mitten (B). Detta ger förutsättningar för att
gestalta innergården med en synlig dagvattenlösning I slänken nordväst om bebyggelsen skapas lokala lågpunkter i
naturmarken i form av skålade grönytor (A). Jämför med befntlig avrinning för ytavvattning för innergård i
Dagvattenutredning, Såstaholm Täby, Granskningshandling 190709, fgur 7. A = Gröna tak, B = Innergårdens lågpunkt,
C = Skålade grönytor i naturmarken.
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5. Utformning av området nordväst om ny bebyggelse

De ytor i naturmark nordväst om anläggningen som kan bli aktuella för 

fördröjning av dagvatten utformas som ”skålade grönytor” men med minsta 

möjliga åverkan på befintlig naturmark. Det kan vara att föredra att ha ett 

antal mindre fördröjningsytor framför en större samlad. Syftet är att 

bevara att distinkt och vackert möte mellan naturmark och ny bebyggelse. 

En alltför ordnad landskapsgestaltning bör undvikas. Om marken där 

dagvatten avleds till skålade grönytor är brant bör avrinningsvägar dit 

säkras med exempelvis plattor eller stenar för att undvika erosion av 

marken och att vattnet inte för med sig ytterligare organiskt material. 

Samt även säkra att större flöden från skyfall omhändertas i utpekade 

skålade grönytor.

6. Utformning av ytan vid tillgänglig entré

Ytan mot den nya länkbyggnaden vid tillgänglig entré med ramp invid 

huvudbyggnaden utformas med växtbädd enligt förslag i 

Dagvattenutredning, Såstaholm Täby, Granskningshandling 190709. 

Höjdsättning görs med hänsyn till att skapa en fin helhetsgestaltning vid 

entrén, exempelvis kan den synliga delen av stödmurar minskas genom 

upphöjda planteringsytor. Planeringsytan utformas med goda 

förutsättningar för dagvattenfördröjning.

7. Länk mellan befintliga byggnader

Som ett förtydligande planeras den nya länkbyggnaden mellan de två 

befintliga byggnaderna, Annex II och Annex III, att byggas en våning upp från 

marknivå. Den nya länken ersätter en befintlig länkbyggnad i marknivå och 

risken för stående vatten borde alltså minska. Ytan är markerad med en 

orange ring i Dagvattenutredning, Såstaholm Täby, Granskningshandling 

190709, figur 7. 

 

Referensbilder gröna tak med sedum.

Referensbilder för synliga dagvattenlösningar för innergården: regnträdgårdar med vattentåliga växter och blanka 

vattenytor som knyter an till SPAet i den nya annexbyggnaden. 
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Dagvattenutredning, Såstaholm Täby, Granskningshandling 190709. 

Höjdsättning görs med hänsyn till att skapa en fin helhetsgestaltning vid 

entrén, exempelvis kan den synliga delen av stödmurar minskas genom 

upphöjda planteringsytor. Planeringsytan utformas med goda 

förutsättningar för dagvattenfördröjning.

7. Länk mellan befintliga byggnader

Som ett förtydligande planeras den nya länkbyggnaden mellan de två 

befintliga byggnaderna, Annex II och Annex III, att byggas en våning upp från 

marknivå. Den nya länken ersätter en befintlig länkbyggnad i marknivå och 

risken för stående vatten borde alltså minska. Ytan är markerad med en 

orange ring i Dagvattenutredning, Såstaholm Täby, Granskningshandling 

190709, figur 7. 

 

Referensbilder gröna tak med sedum.

Referensbilder för synliga dagvattenlösningar för innergården: regnträdgårdar med vattentåliga växter och blanka 

vattenytor som knyter an till SPAet i den nya annexbyggnaden. 

DAGVATTENUTREDNING ÅTGÄRDER

5. Utformning av området nordväst om ny bebyggelse

De ytor i naturmark nordväst om anläggningen som kan bli aktuella för
fördröjning av dagvatten utformas som ”skålade grönytor” men med minsta
möjliga åverkan på befntlig naturmark. Det kan vara att föredra att ha ett
antal mindre fördröjningsytor framför en större samlad. Syfet är att
bevara att distinkt och vackert möte mellan naturmark och ny bebyggelse.
En alltför ordnad landskapsgestaltning bör undvikas. Om marken där
dagvatten avleds till skålade grönytor är brant bör avrinningsvägar dit
säkras med exempelvis plattor eller stenar för att undvika erosion av
marken och att vattnet inte för med sig ytterligare organiskt material.
Samt även säkra att större föden från skyfall omhändertas i utpekade
skålade grönytor.

6. Utformning av ytan vid tillgänglig entré

Ytan mot den nya länkbyggnaden vid tillgänglig entré med ramp invid
huvudbyggnaden utformas med växtbädd enligt förslag i
Dagvattenutredning, Såstaholm Täby, Granskningshandling 190709.
Höjdsättning görs med hänsyn till att skapa en fn helhetsgestaltning vid
entrén, exempelvis kan den synliga delen av stödmurar minskas genom
upphöjda planteringsytor. Planeringsytan utformas med goda
förutsättningar för dagvattenfördröjning.

7. Länk mellan befntliga byggnader

Som ett förtydligande planeras den nya länkbyggnaden mellan de två
befntliga byggnaderna, Annex II och Annex III, att byggas en våning upp från
marknivå. Den nya länken ersätter en befntlig länkbyggnad i marknivå och
risken för stående vatten borde alltså minska. Ytan är markerad med en
orange ring i Dagvattenutredning, Såstaholm Täby, Granskningshandling
190709, figur 7.

Referensbilder gröna tak med sedum.

Referensbilder för synliga dagvattenlösningar för innergården: regnträdgårdar med vattentåliga växter och blanka
vattenytor som knyter an till SPAet i den nya annexbyggnaden.
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