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1. Inledning

1.1 Kvalitetsprogrammets syfte
Kvalitetsprogrammet avser slå fast vissa grundläggande gemensamma 
kriterier för utemiljö och bebyggelse. Avsikten är att lägga fast en kvalitets
nivå som kommunen och byggaktörerna gemensamt enas om, såväl för de 
enskilda byggnadsprojekten som för kommunens mark och anläggningar. I 
arbetet med kvalitetsprogrammet är målet att säkra en kvalitetsnivå för det 
offentliga rummet och för kvaliteten på bebyggelse inom kvartersmark samt 
att skapa en gemensam bild av kvalitetskraven vad gäller mark och byggna
der.

Genom att tidigt klargöra byggaktörerna och kommunens gemensamma 
ambitioner för detaljutförandet ökar möjligheten att säkerställa kvaliteterna 
vid genomförandet.
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trygga, tillgängliga och säkra. De bör utformas utifrån ett 
tema som bidrar till lekplatsens unika identitet.  
Förskolor och skolor ska ha bra och generösa utemiljöer 
och tillgång till parker som utflyktsmål i närmiljön. 
 
Växtval
Väl gestaltade planteringar med perenner, buskar och 
träd ger skönhetsupplevelse alla årstider, som vårblom-
mor, färgrika höstlöv och vackra vintersiluetter. Att 
arbeta med säsongsplanteringar av vår- sommar- och 
höstblommor i de rum som har en stark offentlig karak-
tär förstärker känslan av trevnad och årstidsväxlingar.

Ljussättning
Under den mörka årstiden ska de offentliga rummen vara 
ljussatta så att de upplevs som trygga och tillgängliga.  
En väl gestaltad ljussättning ger ytterligare upplevelse-
kvaliteter och bidrar till att platsen upplevs som trygg och 
vacker. En plats skönhetsvärden kan förstärkas genom 
att man belyser specifika objekt.  Väl belysta platser gör 
att människor i större utsträckning väljer att vistas där 
efter mörkrets inbrott, en viktig förutsättning för ett 
levande stadsliv. 

Konst 
Konst i offentlig miljö berikar stadslivet och bidrar till 
platsens och stadens identitet. Offentlig konst ska vara 
en naturlig del i stadsplaneringen när stadskärnan 
utvecklas. Täbys konstpolicy hanterar frågor som inköp, 
underhåll och förvaltning av den offentliga konsten samt 
även hur markägare, exploatörer och kommun bidrar till 
finansiering av konsten.

Solrosplantering i Grindtorp.

D E T  O F F E N T L I G A  R U M M E T

Skulpturen Gzim och den frusna sjön av Knutte Wester.  
Belysningen är framtagen specifikt för platsen.

Åva skatepark med Näsbydal i bakgrunden. 

1.2 Läsanvisning
Detta kvalitetsprogram hör till detaljplanen för Fenan 1 och Flygkompassen 1 
m.fl. i Hägernäs strand. Programmet läses tillsammans med övriga detaljpla
nehandlingar. 

Kvalitetsprogrammet inleds med beskrivningar förutsättningar och principer 
för stadsbyggnad. Under kapitel 2, Utformning av allmän mark, beskrivs de 
offentliga stadsrum som skapas inom detaljplaneområdet i form av par
ker, natur och gator. Under kapitel 3, Kvarterens innehåll och utformning, 
beskrivs kvarteren var för sig till innehåll, funktion och gestaltning.

Arkitekturprogrammet, som beskriver kommunens ambitionsnivå och 
förtydligar kommunens syn på kvalitet i den täta stadsmiljön, är ett viktigt 
underlag för detaljplanearbetet och kvalitetsprogrammet. Det ska ge en 
grund för samsyn, gemensam målbild och därmed smidigare processer för 
stadsbyggandets olika aktörer. 

Kvalitetsprogrammet, som lägger fast en kvalitetsnivå som kommunen och 
byggaktörerna gemensamt enas om, kopplas till exploateringsavtal mellan 
aktörerna och följs upp inför bygglov.
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1.3 Arkitekturprogrammet
Arkitektur omfattar både stadsplanering, landskapsplanering och hus
byggande. Täby kommuns arkitekturprogram, som beslutats av stads
byggnads nämnden har tagits fram för att tydliggöra kommunens ambitions
nivå för attraktiva stadsmiljöer i Täbys regionala stadskärna. Programmet 
ska hjälpa och inspirera de aktörer som är med och utvecklar de centrala 
delarna av Täby att skapa hög arkitektonisk kvalitet och stadsmiljöer där 
invånare och besökare trivs.

Utgångspunkterna för utformningen är :

• Människan i centrum

• Värdeskapande

• Arkitektonisk kvalitet

Dessa punkter beskriver viktiga värden för utformningen av den fysiska mil
jön, och sätter fokus på viktiga frågor som bidrar till ett socialt hållbart Täby.

A R K I T E K T U R P R O G R A M  F Ö R  TÄ B Y S  R E G I O N A L A  S TA D S K Ä R N A      1  
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Tibble kyrka, ett exempel på offentlig arkitektur i Täby. Interiör från kyrkosalen med glasmosaik av Mogens Jörgensen. 

T R E  U T G Å N G S P U N K T E R

3. ARKITEKTONISK KVALITET
Stadskärnan kommer utvecklas under lång tid, vilket  
innebär att olika delar kommer att präglas av varierande 
arkitektoniska ideal och byggnadsmetoder. Den variation 
som detta ger blir en tillgång som bidrar till mångfald. 
Inom stadens olika delar bör det övervägas vad som ska 
vara områdets karaktär och vilka gemensamma drag i 
utformningen som håller samman helheten, exempelvis 
höjdskala, material- eller färgval. 

Arkitektur avser byggande och estetisk utformning 
av hela den fysiska miljön, och omfattar därmed flera 
skalnivåer från stadsplanering till landskapsarkitektur, 
byggnadsarkitektur och inredningsarkitektur samt 
formgivning av möbler och enskilda objekt. Den fysiska 
miljön i Täbys regionala stadskärna ska präglas av hög 
arkitektonisk kvalitet på alla skalnivåer. Stadskärnan ska 
uppfattas som sammanhållen, levande och vacker av de 
som använder den i dag och i framtiden.  

Arkitektur är både en teknisk och en konstnärlig 
disciplin. Som teknisk disciplin handlar arkitektur om 
att organisera och sammanfoga byggandets delar. Som 
konstnärlig disciplin handlar det om idé och uttryck, vad 
ett byggnadsverk berättar om dem som använder den 
eller om den som byggt den. Arkitektur är något vi upp-
lever och påverkas av, medvetet eller omedvetet. Därför 
är arkitekturen också en lättillgänglig form av kultur. 
Byggnader och stadens rum ska utformas så att goda 
kvaliteter uppnås för bland annat stadsliv, användbarhet,  
ljus och skala. 

Arkitektonisk idé
Genom att tidigt formulera arkitektonisk idé och definie-
ra de viktigaste betydelsebärande delarna kan projektets 
värde och särart lättare kommuniceras och kvaliteter kan 
lättare bibehållas genom planeringens och byggandets 
alla skeden. Arkitektoniska idéer kan formuleras för 
stadens olika skalnivåer. En arkitektonisk idé kan handla 
om tydlighet i hur byggnaden är konstruerad. En annan 
kan handla om transparens och lätthet, om byggnads-
material eller om hur man rör sig genom byggnaden. 
Ytterligare en arkitektonisk idé kan utgå från hur man tar 
vara på platsens värden och omgivande byggnader.

Att hitta arkitektoniska kvaliteter som går bortom stilytt-
ringar och trender är en viktig ambition. I Täbys över-
siktsplan uttrycks det genom begreppet särskiljande. Det 
syftar till att skapa en ambitionsnivå där det som byggs 
ska innehålla kvaliteter som håller över tid och skiljer det 
från mängden av byggprojekt. 

✓   Alla projekt ska utgå från människans behov och en  
mänsklig skala. 

✓   Alla projekt ska bidra med värden till sin omgivning och  
till stadskärnan som helhet. 

✓   Alla projekt ska ha hög arkitektonisk kvalitet och bidra till  
en levande stadsmiljö.

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER
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Täby kommunhus, en av de offentliga byggnaderna som bidrar till stadslivet längs Esplanaden i Täby centrum. Arkitekt: White arkitekter.
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Lokaler bör ges stora skyltfönster och förhöjd vånings-
höjd om cirka 4 meter så att olika verksamheter och 
tekniska installationer kan inrymmas. Gemensamma 
riktlinjer för belysning och skyltning för en gata eller en 
plats kan bidra till en välordnad stadsmiljö. Där lokaler 
inte är möjligt kan t.ex. bostadskomplement som cykel-
förråd eller tvättstugor bidra till levande bottenvåningar.
 
Även bostäder kan bidra till gatulivet genom privata  
entréer mot gatan. Här behöver bottenvåningarna utfor-
mas med tanke på att bilda ett bra möte mellan den pri-
vata bostaden och gatan utanför. I sådana lägen kan man 
exempelvis skapa inbjudande entréer, små entréplatser, 
förgårdsmark eller halvprivata kantzoner för att aktivera 
gaturummet. Stadsradhus med privata entréer mot gatan 
kan bidra till gatans vistelsekvaliteter. 

Fasader
Området bör ges en väl avvägd variation i utformning 
så att stadsdelen inte kan uppfattas som ett enhetligt 
monotont område. Engagemang från flera exploatörer 
och flera arkitekter bidrar till en naturlig variation. De 
olika huskropparna bör utformas individuellt så att de 
kan särskiljas från varandra, men med hänsyn till hur de 
samspelar med omgivande byggnader. Bebyggelsen ska 
ges en upplevelserik och lugnt varierad fasadgestaltning 
med hög kvalitet på gestaltning, material och detaljer.

Starka visuella uttryck genom variation i form och färg 
eller uttrycksfull volymgestaltning kan i bland bidra till 
en rik och spännande miljö, men även enklare byggnads-
volymer med väl avvägda proportioner och omsorgsfull 
detaljering kan bidra med konstnärliga värden till staden.

Tillägg som balkonger, skärmtak och skyltar bör inte-
greras i den övergripande gestaltningen. Möjligheten 

att i efterhand göra egna tillägg som inglasningar eller 
vindskydd på balkonger bör regleras för att arkitekturen 
inte ska påverkas negativt. Tillkommande inglasningar 
kan t.ex. uppfattas som utskjutande byggnadsvolymer 
som förvanskar byggnadens form och uttryck. 

Effektivitet i produktion och rationaliserat byggande får 
inte gå ut över utformningen och leda till en ointressant 
och enformig arkitektur. Vid prefabricering och modul-
byggande behöver extra uppmärksamhet läggas på att 
hantera skarvar och upprepningar, så att byggnaderna 
får en medveten och omsorgsfull utformning som bidrar 
med estetiska värden till staden.

Hovås Park, Byggherre: Veidekke Bostad. Arkitekt: Liljewall arkitekter/Semrén+Månsson.  Foto: Kentaroo Tryman

B Y G G N A D E R N A

Omsorgsfullt utformad kvartersgata i Norra Djurgårdsstaden.  
Arkitekt: Brunnberg & Forshed.
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ljussatta så att de upplevs som trygga och tillgängliga.  
En väl gestaltad ljussättning ger ytterligare upplevelse-
kvaliteter och bidrar till att platsen upplevs som trygg och 
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att människor i större utsträckning väljer att vistas där 
efter mörkrets inbrott, en viktig förutsättning för ett 
levande stadsliv. 

Konst 
Konst i offentlig miljö berikar stadslivet och bidrar till 
platsens och stadens identitet. Offentlig konst ska vara 
en naturlig del i stadsplaneringen när stadskärnan 
utvecklas. Täbys konstpolicy hanterar frågor som inköp, 
underhåll och förvaltning av den offentliga konsten samt 
även hur markägare, exploatörer och kommun bidrar till 
finansiering av konsten.

Solrosplantering i Grindtorp.

D E T  O F F E N T L I G A  R U M M E T

Skulpturen Gzim och den frusna sjön av Knutte Wester.  
Belysningen är framtagen specifikt för platsen.

Åva skatepark med Näsbydal i bakgrunden. 

Exempel på arkitektur inom Täby kommun.
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1.4 Förutsättningar Hägernäs strand
Hägernäs strand har under större delen av 1900-talet präglats av flyg- 
flottiljens närvaro. Efter nedläggning av de militära delarna 1974 har områ
det successivt bebyggts med bostäder, främst under tidigt 2000-tal. Ny 
bebyggelse är främst utförd som friliggande hus i park, både lameller såväl 
som punkthus förekommer. Detta ger upplevelsen av ett grönt och öppet 
bostadsområde med öppna landskapsrum och naturlig grönska ständigt när
varande. Kontakten och närheten till vattnet är också påtaglig.

• Rik militär historia finns tydligt avläsbar i den nya strukturen

• Stora naturvärden med grönska och närhet till vatten

• Hus i park ger god allmän tillgänglighet till grönska och gårdsrum

• Sammanhållen material och färgpalett

• Generösa balkonger ger god kontakt mellan ute och inne

 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) 
ingår Hägernäs strand i den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge, 
utpekat för förtätning med bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser. 
I Täby kommuns översiktsplan är planområdet utpekat som stadsbebyggelse 
(främst bostäder) och utvecklingsområde för bebyggelse och anläggningar.

Ortofoto över Hägernäs strand.
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Befintlig bostadsbebyggelse i Hägernäs strand.
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2. Utformning  
av allmän plats

Parkområdet norr och öster om det norra kvarteret ingår delvis i plan- 
området. Parkområdet, som bidrar med både naturvärden och rekreations
möjligheter i anslutning till Stora Värtan och Rönningebäcken, bevaras och 
en utveckling av dess innehåll och funktioner kommer att studeras vidare 
inom ramen för planprojektet.  
 
I planförslaget möjliggörs en breddning av Sjöflygvägens gaturum för att 
förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter. Sjöflygvägens kör
bana smalnas av från 7 meter till 6,5 meter i höjd med det norra kvarteret. 
Sjöflygvägens västra kantsten behålls längs hela sträckan. På den östra sidan 
av gatan breddas gångbanan till 2,5 meter vid det södra kvarteret fram till 
Pontongränd och därefter skapas en ny gång- och cykelbana (2,5+2,5 meter) 
i höjd med det norra kvarteret. Längs Pontongränd kvarstår befintlig gång
bana på gatans norra och östra sida.

Nya lokaler för centrumändamål skapas inom planområdet, vilket bidrar till 
levande gaturum och platsbildningar. Det ökade antalet boende i kombina
tion med verksamheterna och förskolan leder till att fler människor rör sig i 
området, vilket kan bidra positivt till den upplevda tryggheten.

Sjöflygvägens korsning med Pontongränd sett mot norr. I mitten vegetation längs Rönningebäcken.
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Överst: Norra kvarteret sett från parken i öster. 
Nederst: Pontongränd sett från Sjöflygvägen mot öster.
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3. Kvarterens innehåll 
och utformning

3.1 Norra kvarteret
Det norra kvarteret utgörs av fastigheterna Flygkompassen 1, Höjdmätaren 1 
samt Stjärnmotorn 1 och 2.

Kvarterets bebyggelse utgörs av lägenhetshus av varierad höjd och utform
ning. Inom kvarterets skapas en variation av bebyggelsetyper och lägenhets
typer med olika typer av kvaliteter. Det finns stora terrasser och en variation 
av olika typer av balkonger.

Gårdarna har en varierande karaktär inom två större gårdsrum. Bebyggelsen 
varierar i höjd och utformning mot gårdarna. Tvärkopplingar finns även mel
lan gårdarna och utsidan av kvarteret.

Längs Sjöflygsvägen föreslås två lokaler i entréplan. Dessa integreras i 
entréplanet i den tydligt markerade och två våningar höga sockeln. Bebyg
gelsen har en urban karaktär mot denna gata både i skala och utformning. 
Lokalerna utformas inbjudande och är väl synliga.

Situationsplan över det norra kvarteret.
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Elevation Sjöflyvägen nedre

Elevation Sjöflyvägen övre

Elevation från parken

1:400

1:400

1:400

Elevationer 1:400
2022-08-15

Fenan 1 och Flygkompassen
Förstudie

13

Överst: Fasader mot Sjöflygvägen. 
Mitten: Bostadsgård sett mot öster. 
Nederst: Föreslagen bebyggelse längs Sjöflygvägen, sett mot söder.
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Gestaltningen av byggnaderna bidrar till att skapa en harmonisk variation 
inom kvarteret och ett samspel med byggnaderna i det södra kvarteret. 
Bebyggelsen varierar i ett vertikalt led där utformningen följer den klassiska 
stadens grammatik och syftar till att skapa stadsmässighet.

Variationen sker även i ett horisontellt led, bebyggelsen varierar i utform
ningen mellan de olika huskropparna. Tanken är att det ska bli en rik varia
tion i upplevelser genom kvarteren.

Material och utformningar ansluter även till omgivande bebyggelses utform
ning och de klassiska sadeltaken skapar mjuka gavelmotiv mot vattnet. 
Bebyggelsen syftar även till att skapa stadsmässighet och har därför delar 
med klassiska referenser typiska för kvartersstaden mot huvudstråket. En 
annan del som påverkar gestaltningen är boendekvaliteterna där projek
tet utgår från att de boende ska få utblickar mot vattnet och grönområdet i 
öster. Därför finns många balkonger mot gårdarna och byggnaderna trappar 
nedåt motvattnet.

Norra kvarterets gestaltningsprinciper

Vertikal variation

Byggnaderna är tydlig uppdelade mot allmän plats. Byggnadens sockel, mel
landel fasad och tak är urskiljbara. Det följer den klassiska stadens gramma
tik och syftar till att skapa stadsmässighet.

Sockel

Mot huvudstråket på Sjöflygsvägen är sockelns utformning tydlig och den 
är markerad i två våningar. Den är utförd i robusta material så att det ger en 
tyngd till byggnaden. Mot övriga stråk och platser är sockeln markerad med 
hjälp av t.ex. fönstersättning med långdragna fönster.

Mellandel fasad

Fasaderna varierar inom kvarteret. Grundprincipen för fasaderna är en lugn 
variation med tydliga geometrier. Fasader utan utstickande balkonger tilläm
pas mot huvudstråket Sjöflygsvägen. In mot gårdarna finns det utstickande 
balkonger, vilket ger liv och ytterligare variation till gårdarna.

Tak

Takens är utformade som sadeltak med takkupor som tillför en variation.

Referenser på fasadmaterial och 
kulörer i det norra kvarteret.
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Elevation Sjöflyvägen nedre

Elevation Sjöflyvägen övre

Elevation från parken

1:400

1:400

1:400

Elevationer 1:400
2022-08-15

Fenan 1 och Flygkompassen
Förstudie

13

Elevation av fasader mot parken i öster. 



14 (20) Täby Kommun  |  Kvalitetsprogram SBN 2018/339-20   |  2022-08-19

3.2 Södra kvarteret
Genom att identifiera och tillvarata platsens befintliga värden ges möjlig
het att skapa en ny årsring av ny bebyggelse med tydlig identitet och lokal 
förankring. Områdets stora naturvärden med grönska och närhet till vatten, 
öppna strukturer med  god tillgänglighet samt områdets  militära historia är 
alla kvalitéer som fortsatt skall upplevas. 

Ny bebyggelse föreslås ha en öppen och genomsläpplig planform som 
medger siktlinjer samt passager. Ett stort samlande gårdsrum, vilket inte är 
underbyggt av garage, möjliggör generös grönska samt ett enkelt omhänder
tagande av dagvatten samt skyfall. Äldre befintlig ek sparas och ger karaktär 
till gården. Befintligt tygförråd från den militära eran får i den nya struktu
ren en central placering med respektavstånd till ny bebyggelse. Skalan hålls 
i huvudsak låg, 4-6 våningar med en högre 9-10 vånings byggnad som utgör 
ryggen mot E18 och fungerar som ett landmärke. Stor omsorg läggs på att 
tydliggöra gränser mellan privat, gemensamt och publikt. 

Den huvudsakliga användningen är bostäder men målsättningen är att i 
möjligaste mån addera mer publika funktioner i strategiska lägen. Lokal/
restaurang vid entrétorg, förskola/restaurang i Tygförrådet, lokal i höghusets 
fot samt gemensamhetslokaler för de boende som exempelvis cykelförråd/
verkstad. Utöver lokaler finns flertalet mötesplatser i form av torg och plat
ser, viktiga för samhörighet och trivsel. Entrétorget får en tydlig publik funk
tion där Tygförrådets och torghusets lokaler tillåts spilla ut på torget i form 
av en uteservering. Torget får en öppen stadsmässig känsla med hårdgjorda 
ytor, en mötesplats för både boende och besökare. Platsbildningen vid kopp
lingen till parken får en intimare känsla, en trygg och skyddad plats med väl 
tilltagen grönska och vatten skänker lugn till platsen. Bänkar placeras under 
trädkronorna med utblick ned mot havet.

Bebyggelsen föreslås som sammanhängande men där intimitet, skala, 
öppenhet, materialitet och framför allt hur byggnaden möter mark särskiljer 
de olika delarna. Färgskalan är inspirerad från omgivande bebyggelse och 
knyter den nya bebyggelsen ytterligare till platsen. 

Elevation Sjöflyvägen nedre

Elevation Sjöflyvägen övre

Elevation från parken

1:400

1:400

1:400

Elevationer 1:400
2022-05-06

Fenan 1 och Flygkompassen
Förstudie
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Föreslagna fasader mot 
Sjöflygvägen.
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Sammanhållen material och färgpalett 
Färgsättning inspirerad av orginal-
färgsättning enligt.

Tygförrådet

Puts och betong
Ljusgrå och vitpigmenterad 
med detaljer i naturnyanser 
som gulockra 
och röströd
Hus A, B och H

Träfasad
Panel målad i naturnyanser 
i grönt och gulockra
Plåttak i bandtäckt aluzink
Hus C, D, E, F och G
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som gulockra 
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Naturnyanser

Referenser på fasadmaterial och 
kulörer i det södra kvarteret.



15 (20)Täby Kommun  |  Kvalitetsprogram SBN 2018/339-20  |  2022-08-19

Elevation Sjöflyvägen nedre

Elevation Sjöflyvägen övre

Elevation från parken

1:400

1:400

1:400

Elevationer 1:400
2022-08-15

Fenan 1 och Flygkompassen
Förstudie

13

Överst: Föreslagna fasader mot öster. 
Mellan: Bostads- och förskolegård sett mot öster. Tygförrådet och befintlig ek till höger. 
Nederst: Det södra kvarteret sett mot norr längs Sjöflygvägen. 
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Ny bebyggelse placeras i huvudsak i gatuliv även om byggnader vid Pon
tongränd samt byggnad vid hangaren får en fot av grön förgårdsmark.

Strukturen är öppen och genomsläpplig, vilket ger fina siktlinjer samt möjlig
het att röra sig igenom området. En variation av platser och funktioner ger 
möjlighet till möten för boende såväl som besökare. Gränser mellan privat, 
gemensamt och publikt är medvetet och tydligt utformade. 

Bebyggelsen är sammanhållen men med variation i gestaltning och innehåll.
Torget är välkomnande, en mötesplats. Gården är generös, öppen och rik på 
grönska, den utgör det gemensamma navet i kvarteret. 

Kopplingen till parken ger in och utblickar och möjliggör samspel mellan 
olika rum (bäcken, gränden, parken, gården). I anslutning till gården och 
torget finns det bevarade Tygförrådet vilket skänker karaktär och minner om 
den militära historien och den stora eken med dess naturvärden. Markparke
ringen omhändertas med en medveten gestaltning och grönska.

Bebyggelse längs Pontongränd, 
sett mot sydväst.
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FENAN 1: Gestaltningskoncept - Illustrationsplan
Ny bebyggelse placeras i huvudsak i gatuliv 

även om byggnader vid Pontongränd samt 
byggnad vid hangaren får en fot av grön för-
gårdsmark.

 Strukturen är öppen och genomsläpplig 
vilket ger fina siktlinjer samt möjlighet att röra 
sig igenom området. En variation av platser 
och funktioner ger möjlighet till möten för 
boende såväl som besökare. Gränser mellan 
privat, gemensamt och publikt är medvetet 
och tydligt utformade. 

Bebyggelsen är sammanhållen men med va-
riation i gestaltning och innehåll.

Torget är välkomnande, en mötesplats.
Gården är generös, öppen och rik på 

grönska, den utgör det gemensamma navet i 
kvarteret. 

Kopplingen till parken ger in och utblick-
ar och möjliggör samspel mellan olika rum 
(bäcken, gränden, parken, gården)

I anslutning till gården och torget finns det 
bevarade tygförrådet vilken skänker karaktär 
och minner om den militära historien och den 
stora eken med dess naturvärden. 

Markparkeringen omhändertas med en 
medeten gestaltning och grönska.

Situationsplan över det södra kvarteret. 
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Tygförrådet
Intentionen är att Tygförrådet ska bli tillgängligt och synliggjort för allmän
heten.

Tygförrådet har idag ett mycket strikt och symmetriskt uttryck. Huset kom
mer från flygflottiljens tid och har kulturantikvariska värden då det är ett 
tydligt exempel på militär arkitektur från 30-talet. Nu föreslås Tygförrådet 
att ritas om till en förskola. För att det ska fungera måste såväl en ny pro
gramering samt gestaltningen tas i beaktning. 

Det finns två fasader som är de viktigaste att återställa, samt bevara. Det är 
fasaderna mot sydost och sydväst. De fasaderna rensas upp och återställs i 
möjligaste mån till sitt originalutförande. Det finns tre portar i gatuplanet 
längs den sydvästliga fasaden som ställs upp med glasade partier i öppning
arna. På detta vis möjliggörs ljusinsläpp och en välkomnande uttryck. Den 
nordostliga fasaden som vänder sig mot gården kan med fördel anpassas till 
en ändamålsenlig gestaltning. Anpassningen skapar ett inbjudande intryck 
för barnen och ger det ljusinsläpp som behövs för verksamheten.

FENAN 1 | HÄGERNÄS STRAND | TÄBY KOMMUN

KULTURHISTORISK KONSEKVENSBESKRIVNING | 2022-03-24
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Tygförrådet sett mot norr. 
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2.3 TYGFÖRRÅDET
Det befintliga tygförrådet bevaras och föreslås byggas om  till 
förskola med fyra avdelningar, kontor och restaurang. 

Tillbyggda  lager- och frysrumsbyggnader från 2006 respektive 
2012 föreslås rivas. 

Tygförrådets entréramper, förråd, uteservering, skyltar  m.m. 
tillkomna under senare år tas bort i syfte att ”rensa upp” och 
återställa fasadernas ursprungliga gestaltning. 

Tre portar i gatuplan mot Sjöflygvägen ”ställs upp” och 
kompletteras med glaspartier i öppningarna. Två nya dörrar tas 
upp i fasad mot Sjöflygvägen. 

Tillbyggnader mot gårdsfasaden rivs och fasadens 
bottenvåning återställs med större fönster än ursprungliga och 
nya dörrar tas upp i souterrängvåning för att åstadkomma 
ljusinsläpp för förskoleverksamheten. 

Byggnadens ursprungliga färgsättning utreds och ett förslag 
till exteriör färgsättning tas fram som inspireras av ursprunglig 
färgsättning.  

Byggnadens interiör anpassas för verksamheten. 

Det befintliga tygförrådet från 1944 på fastigheten Fenan 1. 
Fasad mot Sjöflygvägen.

Tygförrådet föreslås bevaras. Fasaderna återställs och an-
passas för ny verksamhet. Portar föreslås ställas upp och 
kompletteras med glaspartier. Två enkeldörrar tas upp i 
förrådsfönster. Gestaltningsförslag.

Det befintliga tygförrådet från gården skyms till stor del av en 
lagerbyggnad från 2006 som föreslås rivas.

Tygförrådets tillbyggnader rivs. Gårdsfasaden återställs 
och anpassas för ny verksamhet. Större fönsteröppning-
ar föreslås tas upp i bottenvåning och souterrängvåning.

Frysrum tillbyggt tygförrådet 2012 föreslås rivas.
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Förslag på utformning av 
Tygförrådets nordostliga fasad 
med nya fönster och dörrar.

Vänster: Befintlig fasad mot sydväst. Höger: Förslag på ny fasad.

Sentida tillbyggnad av lagerhall 
och frysrum mot Tygförrådets 
nordostliga fasad. Tillbyggnaden 
föreslås rivas och skapa 
yta för en ny förskolegård.



20 (20) Täby Kommun  |  Kvalitetsprogram SBN 2018/339-20   |  2022-08-19


