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Syfte & bakgrund

Syfte & tillämpning
Gestaltningsprogrammet är kopplat till
detaljplanen för Telestaden (detaljplan
Burmanstorp 1 med flera). Telestaden
är ett stort område vars utbyggnad
kommer att ske över lång tid, varför
gestaltningsprogrammet är utformat för
att hålla över tid.

Genom gestaltningsprogrammet
får alla som medverkar i arbetet
att utforma och bygga den nya
stadsdelen en gemensam bild av
kvalitetsmålen för mark och byggnader.
Gestaltningsprogrammet kan också
möjliggöra en kommunikation med den
framtida stadsdelens intressenter.

Detaljplanens syfte är att göra
Telestadenområdet till en levande
stadsdel genom att öppna upp området
för allmänheten och komplettera det
med byggnader, offentliga rum och
funktioner. Det aktuella planområdet
omfattar ett flertal kvarter med både
befintliga och nya byggnader, parker,
torg, gator, bostäder, kontor, skolor,
förskolor, service etc.

Bakgrund

Gestaltningsprogrammet syftar till att
samordna, förtydliga och säkerställa
kvaliteter. Detta gäller för gestaltningen
av allmän plats och kvartersmark.
Programmet utgör ett stöd vid
kommande handläggning av bygglov
och bygganmälan inom planområdet,
och fungerar som vägledning för
projektering efter planskedet.

Arkitekter för området var Gösta
Danielson och Bengt Hidemark, och
för landskapsplaneringen ansvarade
Walter Bauer för Vitsand och SvenOlov Nyberg för Mårbacka.

Telestaden är ett område i Farsta, som
domineras av anläggningarna Mårbacka
och Vitsand, som tidigare varit i
Televerkets, sedemera Telias, ägor.
Området ligger längs med Nynäsvägen
och Ågesta Broväg delar Telestaden i
de två anläggningarna: Vitsand väster
om Ågesta Broväg och Mårbacka öster
om Ågesta Broväg.

Gestaltningsprogrammet utgår från
Översiktsplan för Stockholms stad,
2018.

Vy mot öster i förgrunden syns tre av Vitsands fyra skivhus.
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Vision & mål

Vision
Visionen är att Telestaden ska vara en
inbjudande, funktionsblandad stadsdel,
med kulturhistoriska miljöer och
kompletteringar som berikar staden.

Mål
Målet är att Telestaden öppnas upp
så att de kulturhistoriskt viktiga
miljöerna tillgängliggörs och att dessa
integreras med en stadsmiljö bestående
av offentligt tillgängliga ytor av god
kvalitet för boende, arbetare och
besökare. Området kompletteras med
bostäder, service, kontor och offentliga
byggnader och rum för att skapa en
hållbar ABC-stad för nya och gamla
Farstabor. Stråken genom området
och över Nynäsvägen förbättrar
kopplingarna mellan Drevviken,
Telestaden och övriga Farsta. Genom
god arkitektur skapas i Telestaden en
hållbar och omtyckt stadsdel som är
väl förankrad i berättelsen om den för
samhällsutvecklingen så viktiga platsen.

Vy från Teletorget mot Vitsandsstråket.
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Övergripande
gestaltningsidé
Förankring i platsen
I enlighet med Översiktsplanen
utformas tilläggen i Telestaden som
en avläsbar årsring med en egen
identitet som förankrats i såväl Farstas
modernistiska tradition som den
specifika platsens historia.
Den befintliga bebyggelsen bevaras
till stor del och är grunden för
områdets gestaltning och identitet.
Ny bebyggelse gestaltas som nutida
tillägg, men med utgångspunkt i den
befintliga bebyggelsens karaktärer.
Tilläggen består av ett par väl samman
hållna bebyggelsegrupper som tar
avstamp i såväl Farstas arkitektur
som de befintliga byggnaderna och
kulturlandskapet.

Struktur och tempo
Telestaden korsas av ett huvudstråk,
Ågesta Broväg, som kopplar samman
de två utvecklingsområdena Telestaden
och Karlsviks strand. Tvärs detta
huvudstråk löper den inre ryggraden,
bestående av Mårbacka- och Vitsands
stråket, där de långsamma trafikslagen
prioriteras. Här rör sig människor i alla
åldrar obehindrat på vackra och rofyllda
platser längs och vid sidan om det inre
stråket.

”I de centrala delarna av Telestaden prioriteras
de långsamma trafikslagen. Här rör sig människor
i alla åldrar obehindrat på vackra och rofyllda
platser längs och vid sidan om det inre stråket.
Samtliga bostadskvarter har direkt kontakt med
stråk eller park.”
Hus Ivar, Mårbacka.
En av innergårdarna.
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Samtliga bostadskvarter har direkt
kontakt med stråk eller park. Störande
verksamheter och kollektivtrafik undviks,
och avfallshantering och inlastning
undviks så långt det är möjligt, i de
centrala delarna. Miljön längs det inre
stråket står som kontrast till den tungt
trafikerade Nynäsvägen.

Gårdsmiljöer och förgårdsmark
Bostadsgårdarna i Telestaden utformas
med ekologiska och sociala värden
i fokus. Gårdarna är vackra att se ut
över och behagliga att vara i. De utgör
viktiga sociala plattformar för trivsel
och granngemenskap. Där det finns
förgårdsmark anordnas en förplats vid
entréerna med cykelparkeringsplatser
och plats för exempelvis en bänk. Här
skapas en mötesplats för de närmsta
grannarna. På stora gårdar ges plats för
kvartersgemensamma funktioner och
aktiviteter såsom cykelparkering, uthus
och förråd för gemensam utrustning.
Gårdar och förgårdsmark gestaltas
för att omhänderta dagvatten lokalt
så långt det är möjligt. Avrinning
från tak och hårda ytor leds, i vissa
fall över allmän plats, till växtbäddar,
dagvattenmagasin, fuktstråk och öppna
dammar via gårdar och förgårdsmark,
där dagvattnet fördröjs och kommer
växterna tillgodo.
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Bebyggelsegrupper
Punkthusen

Bebyggelsegrupper
Mårbackaanläggningen
Punkthusen
Mårbacka, ny bebyggelse närmast anläggningen
Mårbackaanläggningen
Mårbacka, ny bebyggelse
Mårbacka, ny bebyggelse närmast anläggningen
Mårbacka, Ågesta Broväg
Mårbacka, ny bebyggelse
Vitsand, till- och ombyggnadskvarter
Mårbacka, Ågesta Broväg
Vitsand, närmast skivhusen
Vitsand, till- och ombyggnadskvarter
Vitsand, Ågesta Broväg
Vitsand, närmast skivhusen
Vitsand, Ågesta Broväg

Ny bebyggelse
Kvarter utformas sammanhållna.
Den lugna och harmoniska befintliga
kompositionen är rådande för nya
kvarter och tillägg. Övergripande gäller
att byggnaderna inom gruppen har
jämna byggnadshöjder.
I kvarteren kan uppstick av högre
byggnader förekomma. Dessa är
något tillbakadragna från gatuliven och
läses samman med kvarterens övriga
bebyggelse. Punkthus förses med
lågdel i mötet med parkmark för att
skapa rumsligheter som samstämmer
med det befintliga stråkets skala.

Bebyggelsegrupper
Televerkets före detta huvudkontor är
en central del av Mårbackaområdet:
den del av Telestaden som ligger öster
om Ågesta Broväg. Delen väster om
Ågesta Broväg, Vitsand, präglas av de
fyra befintliga skivhus som uppfördes
som kontor och utvecklingslokaler
för Televerket. Byggnaderna som

utgör det före detta huvudkontoret
är kulturklassade och präglar starkt
områdets nya bebyggelse. Som
princip förhåller sig byggnader i direkt
anslutning respektfullt och underordnat.
På ett längre avstånd är gestaltningen
mer fri och självständig. Punkthusen i
sydöst är en egen grupp och knyter an
till Farstas typiska punkthusgrupper.
Merparten av de nya byggnaderna i
Vitsand finns i två kvarter som delas
av det nya Teletorget och står i mötet
mellan Ågesta Broväg och grönska
samt befintliga bostäder i väst.
Kvarteret runt Vitsandsparken, vilket
ansluter mot de befintliga skivhusen,
har en medvetet lågmäld gestaltning
med hänsyn till närliggande befintliga
byggnader.
Kring Ågesta Broväg möts Mårbackaoch Vitsandsområdena. Bebyggelse på
båda sidor av vägen har ett gemensamt
stadsmässigt uttryck som definierar
områdets centrala stråk och utbredning.
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Flygvy över förslaget.
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Illustrationsplan & kvartersbeteckningar
Befintliga byggnader
Nya byggnader
Park
Natur/park med naturkaraktär
Förskolegård/Skolgård
FÄRNEBOGATAN

GC

Förgårdsmark/(bostads)gård

O

Delområde Vitsand, kvartersbeteckning
Delområde Mårbacka, kvartersbeteckning
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Namnen som används för föreslagna nya platser, gator,
parker etc. i gestaltningsprogrammet är att betrakta som
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Möten mellan bebyggelse och
allmän plats
Fasad i fastighetsgräns
Förgårdsmark: gestaltas som del av allmän plats
Förgårdsmark: plantering, häckar, uteplatser

Möten mellan allmän
plats & kvartersmark
Bebyggelsen bildar väggar till det
offentliga rummet och förstärker de
större rummens karaktär. Principen för
detta varierar:

Befintligt stadsrum Mårbackastråkets västra del

Möten mellan bebyggelse och
allmän plats
Fasad i fastighetsgräns
Förgårdsmark: gestaltas som del av allmän plats
Förgårdsmark: plantering, häckar, uteplatser

190820

Den befintliga Mårbackaanläggningen
(markerat med rött i intilliggande figur)
ritades av arkitekterna Bengt Hidemark
och Gösta Danielson tillsammans
med landskapsarkitekten Sven-Olov
Nyberg. Mot anläggningen vänder
förskola, skola och idrottshall en öppen
gård. Staket, grindar och häckar säkrar
funktion och trygghet och markerar
gränsen mellan offentligt stråk och
förskolans gård. Till vissa delar kan
även den nya förskolebyggnaden
utgöra gränsen mellan det befintliga
Mårbackastråket och förskolegården.
Mårbackaskolan vänder sig även mot
stadsrummet Ågesta Broväg.

Ny bebyggelse Mårbackastråkets östra del
Sektion DD genom Nynäsvägen, Angöringsgatan, nytt kvarter, Mårbackastråket och befintliga Mårbacka
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Mårbackastråket, idag.
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med Mårbackastråket inte lika stramt.
Kvarterens förgårdsmark inrymmer
uteplatser för de boende och balkonger
tillåts. Uteplatser och balkonger
inordnas innanför den mur som omsluter
kvarterets förgårdsmark.
Punkthusens möte med parken är mer
uppbrutet. Byggnaderna placeras en bit
in från fastighetsgräns och växtlighet
och terrängnivåer tydliggör gränsen
mellan kvarter och park.

Vitsandsstråkets förlängning
Teletorget i östra delen av Vitsand
(markerat med gult i intilliggande figur)
kantas av publika verksamheter såsom
livsmedelsbutik, handel och en förskola
samt bostadsentréer. Uppglasade
bottenvåningar ger liv och ljus till
torget även på dygnets mörka timmar.
Byggnaderna har mot torget ingen
synlig förgårdsmark. Förgårdsmarken
gestaltas som torgets markbeläggning.

Närmast den stramt gestaltade
befintliga Mårbackaanläggningen
(markerat med rött i intilliggande figur)
har de nya byggnaderna ingen synlig
förgårdsmark utan fasaderna står i
direktkontakt med stråkets befintliga
markbeläggning. Likt de befintliga
byggnaderna står de på en låg sockel
som markerar mötet mellan byggnad
och Mårbackastråkets golv. För
utförligare beskrivning av kv M3 och
M10, se kapitel 3.
Längre bort från anläggningen, i kv
M11 och M12, är byggnadernas möte

Vitsandsstråket, idag.
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Huvudsakligt program i entréplan
mot allmän plats
Verksamhet: främst kontor
Verksamhet: främst service, handel (butiker,
caféer, restauranger), kultur, kontor,
föreningslokaler
Bostäder
Vård- och omsorgsboende
Bostäder/förskola
Förskola
Skola
Idrottshall

Befintlig miljö - Vitsandsstråket
och bevarade skivhus
Huvudsakligt program i entréplan
mot allmän plats
Verksamhet: främst kontor
Verksamhet: främst service, handel (butiker,
caféer, restauranger), kultur, kontor,
föreningslokaler
Bostäder
Vård- och omsorgsboende
Bostäder/förskola
Förskola
Skola
Idrottshall

Längs stråket vänder de bevarade
skivhusen sina gavlar. Även dessa
ritade av Bengt Hidemark och Gösta
Danielson. Kvarteret öster om skivhusen
bildar en lågmäld gestalt. Detta
kvarter omfamnar även en mindre park
som utgör en del av Vitsandsstråket.
Mot parken har bostadshusen en
förgårdsmark som är upphöjd från
parkens marknivå. Uteplatserna på
förgårdsmarken omsluts också av
en mur, för att ytterligare förstärka
skillnaden mellan privat förgårdsmark
och allmän parkmark.
Mellan de upphöjda privata uteplatserna
placeras också gemensamma
uteplatser som nås via trapphus. Dessa
blir mötesplatser för de boende i
kvarteret och här finns plats för mindre
sittgrupper för de boende.

190820

Förgårdsmarken i kvarteren med
de bevarade skivhusen gestaltas i
relation till Walter Bauers befintliga
landskapsplanering, där de stora
byggnadsvolymerna kontrasteras av
tydliga gårdsmiljöer i flera nivåer som
bryter ner intrycket av skalan.
Eventuella staket och inhängnader kring
Vitsandsskolan kompletteras med för
området karaktäristiska klippta häckar
mot offentliga stråk och parker.

Längs angöringsgata och
Nynäsvägen i Mårbacka
En vegetationszon mellan
Angöringsgatan och Nynäsvägen ger
plats för viss plantering och mjukar upp
det utsatta läget längs Nynäsvägen.
Utrymmeskrävande och bulleralstrande
tekniska anläggningar som elnätoch återvinningsstationer samt
busshållplats placeras längs dessa

Sektion BB genom Östmarksgatan, Vitsandsstråket, Vitsandsparken, nytt kvarter, Vitsandsgatan och Nynäsvägen
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Sektion AA genom Östmarksgatan, Vitsandsskolan, Vitsandsstråket, nya byggnader mellan skivhusen, Vitsandsgatan och Nynäsvägen
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Vy längs angöringsgata och Nynäsvägen i Mårbacka.
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Vy längs Vitsandsgatan och Nynäsvägen i Vitsand.

1. Exempel på upphöjda uteplatser vid park. Grubbensparken. 2. Trappa mellan gata/torg och bostadsgård. 3. Byggnad möter stråkets beläggning,
exempel från bef. Mårbackastråket Hus Ivar. Arkitekt: Bengt Hidemark och Gösta Danielson. 4. Sockelmotivet tas upp i förgårdsmark till bostadshus.
Brf Sjöportalen, Hammarby Sjöstad. Arkitekt: Can arkitekter. 5. Exempel på fasad med uppglasad bottenvåning. Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt:
Tengbom.
1.
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Sektion CC genom Ågesta Broväg
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Elevation längs Ågesta Broväg mot Mårbacka
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gator. Där eventuella verksamheter
tar plats i bottenvåningen utgör även
förgårdsmarken en möjlig försäljningsoch displayyta.

livsmedelsbutiken mot norr. Här krävs
ett riskavstånd för stadigvarande
vistelse, varför förgårdsmarken inte
kommer uppmuntra till vistelse.

Byggnaderna har en utskjutande
volym mot norr i vilken verksamheter
med placering närmare riskkällan
(Nynäsvägen) tillåts. Detta gör
att bebyggelsen sett från norr
får en nedbruten skala. De lägre
byggnadshöjderna har en positiv effekt
när man närmar sig bebyggelsen då
skalan är anpassad till det mänskliga
ögats höjd.

Längs Ågesta Broväg

Längs Vitsandsgatan och
Nynäsvägen i Vitsand

Elevation längs Ågesta Broväg mot Vitsand
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Närheten till Nynäsvägen blir
tydlig i Vitsand då motorvägen och
bebyggelsen ligger relativt nära
varandra och lika i höjd. En trädridå
mellan Vitsandsgatan och Nynäsvägen
samt en zon av förgårdsmark finns där
kvarteren har bostäder i bottenvåning.
Byggnaderna har i mindre utsträckning
verksamheter i sina bottenvåningar,
varför fasaderna här blir något
mer slutna än på Mårbackasidan.
Närmast Ågesta Broväg exponeras

Ågesta Broväg länkar samman den nya
bebyggelsen i Telestaden med den nya
bebyggelsen norr om Nynäsvägen. Mot
Ågesta Broväg placeras byggnaderna i
fastighetsgräns och bottenvåningarna
artikuleras och markeras genom en hög
grad av uppglasning samt detaljering
kring portar och glaspartier.
Idrottshall, skola och butiker på östra
sidan av Ågesta Broväg annonseras
mot det offentliga genom sina
mot gatan vända entréer. Skolans
mer publika funktioner prioriteras
mot Ågesta Broväg och har större
uppglasningar för ett aktivt samspel
mellan det som sker i bottenvåningarna
och gatans liv.
Entréer till de högre belägna
bostäderna placeras med jämna
mellanrum mellan butikerna och
bostadskomplement längs Ågesta
Broväg.

Elevation längs Angöringsgatan och Vitsandsgatan mot Mårbacka och Vitsand
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2.
ALLMÄN PLATS
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Televerket har varit en stängd miljö som nu
öppnas upp och bjuder in. Dess läge bidrar
till att skapa en länk mellan gammalt och
nytt, men framförallt en ny upplevelserik
målpunkt i ett växande område

G E S TA LT N I N G S P R O G R A M / S A M R Å D

Offentliga rum

Telestaden är rik på natur- och
kulturvärden som finns på platsen
idag. Dessa värden tas tillvara och
lyfts fram i de offentliga rummens nya
gestaltning Målpunkter i form av torg
och parker fyllda med vistelsevärden
tillförs med stor potential att bli nya
attraktionspunkter för rekreation
och sociala möten. Med de nya
parkrummen, torgbildningarna och
entréplatserna som planeras i
Telestaden skapas icke-kommersiella
mötesplatser för både boende i och
besökare till Telestaden.

18
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Kultur- och naturmiljö
I Telestaden är den historiska
berättelsen viktig att bevara och
kommunicera då området har
stora befintliga kvalitéer, både vad
gäller naturmiljö och kulturmiljö.
Kulturhistorien kan avläsas i
miljön där gestaltningen av bebyggelse
och landskap tydligt samspelar med
varandra. Viktiga siktlinjer behålls
och ligger som grund till den nya
stadsdelens struktur.
Bevarandet av områdets historiska
kvalitéer och befintliga landskap
tillsammans med införandet av nya
detaljer och aktiviteter påminner
besökaren om platsens historia. Det ger
också platsen identitet och uppmuntrar
människor till att skapa band till platsen
och göra den till sin egen.
Större sammanhängande naturområden
bevaras i Vitsand respektive Mårbacka.
Därutöver har bevarandevärda
träd arbetats in i gestaltningen för
Telestadens allmänna platser. Naturen
har på så sätt tillåtits prägla och styra
utformningen av de offentliga rummen.
De gröna tillägg som görs i miljön ska
också bidra till att stärka befintliga
naturvärden och utveckla dem.
Övergripande kan konstateras att det
inom både Mårbacka och Vitsand
är kopplingen mellan de befintliga
byggnaderna och utomhusmiljöerna
som bygger det arkitektoniska värdet.
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Jämlika miljöer och
fokusgrupper
Telestaden är en stadsdel där det ska
finnas plats för alla. Det ska finnas en
plats för alla åldrar och även platser där
olika åldersgrupper möts. Grupper som
är lågt representerade i det offentliga
rummet kan uppmärksammas genom en
medveten planering av allmänna platser
i den nya stadsdelen.
Som SVAn (socialt värdeskapande
analys) lyfter fram så visar forskning
att många mötesplatser för ungdomar,
till exempel fritidsgårdar och
spontanidrottsplatser, domineras av
pojkar (Blomdahl, Elofsson & Åkesson,
2012).
Samtidigt finns goda exempel i Sverige
som visar hur ett medvetet genus- och
jämställdhetsperspektiv i planeringen
kan leda fram till mer inkluderande
platser där också unga flickor vill vara.
För att få en jämställd stadsdel
bör grupper som vanligtvis inte får
så mycket utrymme i planeringen
prioriteras.
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Stråk och entréer
Genom centrala Telestaden länkas de två stråken; Vitsandsstråket och
Mårbackastråket samman till ett där de möts på Teletorget. Stråket skapar en
rörelse genom Telestaden, som i huvudsak är bilfri och på de gåendes villkor.
Det inre stråket blir områdets ryggrad och genom att bibehålla siktlinjer ges
förutsättningar för god orienterbarhet.

Stråket genom Telestaden - en
rörelse, en riktning på gammal
mark förbi nya kvarter. Med skydd
under trädens kronor blickar vi
framåt. Kanske lockas vi in på
någon av de platser som erbjuds
längs vägen

VITSANDSTRÅKET

Uttrycken och kvalitéerna i Mårbacka respektive Vitsand skiljer sig åt. Eftersom
stråket tillåts präglas av sin omgivning, kommer det skifta i karaktär. Naturmarken
följer utefter stråkets sida i Vitsand och i Mårbacka rör man sig till stor del mellan
bebyggelse.
MÅRBACKASTRÅKET

De olika omgivningarna skapar också förutsättninar för olika typer av rum.
Naturmarken i väster bidrar till flera mindre rum vid sidan av stråket, medan i öster
vidgas stråket och får en större variation i sin utbredning vilket gör övergången
mellan rum och stråk mer uppluckrad.
Stråket knyter samman Telestadens olika delar, och bjuder in till flera målpunkter
på vägen. Det blir ett kommunikativt stråk genom området för såväl gammal som
ung. Utefter stråket ligger även skolor och förskolor ,därför är de också en del av en
säker skolväg.
Huvudentréer gestaltas välkomnande, eventuellt med orienteringsskyltar över
området, och enkel möblering för kortare vistelse. Utöver det finns en mindre
smitväga till området vid naturmarken i Vitsand.

2.
1. Befintliga kvalitéer utefter Vitsandsstråket med naturmark och klippta
häckar. 2. Befintliga kvalitéer utefter Mårbackastråket med befintliga
byggnadet som väggar och smågatsten som golv.
1.

Trots skiftande omgivningar ska stråket upplevas som en helhet där siktlinjer,
markmaterial och utrustning bidrar till ett sammanhållet stråk. Mårbackas respektive
Vitsands karaktärsgivande markbeläggningar håller ihop området historiskt och
gestaltningsmässigt. Naturen och grönskan får ta plats i stråket med gröna rum och
trädplanteringar vilket stärker både de sociala och ekologiska värdena.
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Mårbackastråket
Mårbackastråket tillsammans med dess bebyggelse är en viktig identitetsbärare
för hela planområdet, varför dess karaktär och grundidé ska behållas och delvis
återskapas. Siktlinjer utmed stråket och upp mot stråket från Mårbackagatan
behålls.
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bevarade
träd och rampsystem ned mot
Ågesta Broväg
vattenränna
i gatumitt

Förskolegård

Stråkets nya utformning bygger i stor utsträckning på Nybergs originalgestaltning,
där stor omsorg lagts på skala och det sammanhängde golvet, samspelet mellan
byggnader och utemiljö. Det generösa rummet behåller sitt representativa golv av
natursten där fasta objekt är förlagda längs fasaderna för att bevara och stärka de
påtagliga siktlinjer som idag är tongivande för området och som knyter samman
entréplatserna i vardera ände. Stråket definieras av de strikt placerade träden
och rader av pollare, vilket tillsammans med byggnadernas placering skapar ett
skenperspektiv som ger en känsla av rörelse.
Mårbackastråket utformas som en gågata, i huvudsak till för vistelse och på de
gåendes villkor. På så sätt kompletterar stråket torgens funktion som samlande rum
för möten människor emellan. Stråkets mitt ges en öppen funktionell gestaltning
och domineras av rörelse. Sidorna gestaltas som sociala uppehållszoner och
entréplatser för byggnaderna omkring. Likt originalgestaltningen bidrar en variation
av lokaler, verksamheter och uteserveringar till liv i gaturummet. Detta förstärks
ytterligare med nya bostadsentréer. I vardera änden och längs med stråket finns
mindre platsbildningar och entréplatser som likt ett pärlband kopplas samman av
stråket och uppmuntrar till vistelse.

bef.
markbeläggning
och pollare

ev.
plats för
konst

M Å R B AC

K ASTR Å

träd i
ursprungslägen

KET

Skolgård

Mårbackaparken

Förskolegård

Mårbackaparken-naturkaraktär

befintligt träd
bevarandevärt
träd
nytt träd
Planutsnitt 1:2500 A3

Det enhetliga och sammanhängande golvet av smågatsten behålls och återanvänds
i sin helhet med liknande rumslig fördelning av smågatsten för större ytor och
granithällar för stråk. Det är viktigt att tillgängligheten på Mårbackastråket uppfyller
stadens riktlinjer på allmän platsmark. Beläggningen får ej försvåra framkomligheten
för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsföråga. Om tillgängliga stråk
behöver tillskapas bör liknande material användas, t.ex. naturstenten med jämn yta
som uppfyller krav på tillgänglighet. Befintlig vattenränna i stråkets mitt behålls i
så stor utsträckning som möjligt i sitt utseende och placering. Den samlar upp
dagvatten och fungerar samtidigt som ett visuellt ledstråk som förstärker rummets
strikta riktning. Zonen under träden kan möbleras. Antalet objekt bör hållas ner
så mycket som möjligt. Möbler som ändå behövs kan med fördel underordna sig
genom val av lämplig modell och genom placering i trädraderna.
Rummet domineras av trädrader, samt befintliga klätterväxter mot angränsande
fasader. Trädens läge och antal är viktiga för upplevelsen av rummet. Med tanke
på trädens ålder bör en arborist göra en bedömning om de bör ersättas eller
kan behållas. Vid nyplantering placeras träd i enlighet med den ursprungliga
situationsplanen: öst-västlig orienterade enkla trädrader utefter fasaderna.
Dubbla trädrader undviks med anledning av att gaturummets rumsliga
karaktär ska bevaras. Om nyplantering av träd anses vara nödvändig är det av
största vikt att ge vegetationen goda förutsättningar för att utvecklas över tid.
Liksom ursprungsgestaltningen ges gaturummet förslagsvis sammanhållande
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skelettjordsmagasin som dagvatten leds till via dagvattenbrunnar. På så sätt
säkerställs trädens utveckling, samtidigt som dagvatten fördröjs.
Den östra delen av stråket, som möter naturmarken utgör en viktig grön fond i
området. Denna bevaras och stärks både visuellt och ekologiskt med de obrutna
trädraderna, och den nya anslutande Mårbackaparken.
Ljusmiljön i Mårbacka bör utgå från de ursprungliga pollararmaturerna
som specialritats till området och som är en viktig del av kulturmiljön.Pollarna
bör antingen renoveras eller reproduceras med de anpassningar som krävs
för att få in ny ljusteknik. För att ge en tillräcklig ljusnivå, för trygghet och
vistelsevärden, behövs kompletterande belysning. Behovet och omfattningen av
ytterligare belysning behöver utredas och på allmän platsmark samordnas utifrån
stadens krav och riktlinjer med fokus på att inordnas så diskret som möjligt i
gaturummet. Gestaltningsförslag för belysningen bör förslagsvis tas fram med
hjälp av provbelysningar och tillsammans med antikvarie och representant från
Trafikkontoret belysning.

Mårbackastråket sträcker sig likt
ett T genom Mårbackakvarteren.
Originalgestaltningens ledord;
representativitet, enhetlighet och
skala lever kvar och förstärks.
Mårbackastråket har varit och blir åter
områdets ryggrad, där livet mellan
husen utspelar sig
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Vitsandsstråket
Vitsandsstråket har en tydlig riktning och bjuder in till rörelse men erbjuder också
platser att vistas på och aktiveras i längs stråket. Skivhusens stora volymer utmed
Vitsandsstråket kontrasteras av tydliga parkmiljöer i flera nivåer som bryter ner
intrycket av skalan utefter stråket. Det finns en markant dynamik mellan det byggda
och den befintliga topografin och vegetationen, där landskapsarkitekturen idag och
fortsättningsvis är tänkt att sammanbinda bebyggelse och natur. Utgångspunkten är
att behålla så mycket som möjligt av den befintliga naturmarken då den tillsammans
med skivhusen är en del av Vitsandsstråkets övergripande rumsliga inramning.
Naturmarken löper utefter stråkets västra sida vilket bidrar till upplevelsen av att
röra sig längs en dalgång - en grön promenad. Stråket är delvis bilfritt, då den östra
delen mot Teletorget blir renodlad parkgata. Detta främjar stråket som en plats för
mötet mellan människor och uppmuntrar till aktiviteter på de gåendes villkor.

Förskolegård
Friyta

naturmark

TR
ÅK
ET

möjliga
smitvägar från
bostadsområde

DS

Mot naturmarken bildar grönskan naturligt mindre rumsligheter medan det på
motsatt sida om stråket, mot bebyggelsen skapas en annan typ av strikt rumslighet.
De rum som är synliga från stråket, skolgård, förskolegård, förgårdsmark och park,
bör följa platsens historia med strikta trädrader, ordnade trädgårdar och klippta
häckar. Dagvatten från stråket leds och tas om hand i de intilliggande parkrummen.

ordnade
trädrader,
klippta häckar

AN

Siktlinjerna utefter stråket behålls och förstärks av klippta häckar och bebyggelsen,
samtidigt som stråket mjukas upp av naturmarken. Detta skapar kontraster och ger
en mer spännande promenad.

Skolgård

TS

Flera viktiga element bidrar till att norra entrén har viktiga kulturhistoriska värden
och bör bevaras. Platsen överblickbarhet, enkelheten i få objekt och rena ytor bör
bevaras. Även gatans tydliga uppdelning, vägkanter som stödjer svängen och den
mjuka övergångar mellan gångstråk-gräsyta bidrar till helheten. Bergshöjden på
ena sidan av gatan och den stora gräsytan med storvuxna ekarna och omsorgsfullt
placerade naturblock samt skulptur bör fortsatt vara entrémotiv i området. Detaljer
som den befintliga platsgjutna betongmuren som avgränsar entrérummet samt
gångstråkets avlånga betongsten bidrar till entrérummets förfinade karaktär. Det
är även viktigt att siktlinjer från entrén till andra sidan av Nynäsvägen behålls och
även siktlinjer fortsatt utefter stråket. I söder blir Teletorget en mer urban entré till
stråket.

Den öppna skolgården och de utvidgande parkrummen
längs stråkets västra sida förses med armaturer som
binder samman ljusmiljön. Belysning av naturslänter,
berghällar och utvalda träd kan framhäva stråkets gröna
kvaliteter och ge förutsättningar för för rumslig överblick
som stärker trygghetsupplevelsen.
Belysta gröna fondmotiv kan också skapa en varierad
upplvelse som bidrar till orienteringen i området.

Tornplatsen

VI

Stråket utformas som ett golv utan nivåskillnader. Golvet bör fortsatt bestå av en
liknande markbeläggning av mindre format, för att bibehålla detaljeringsgraden, och
kan vara antingen återanvänd beläggning eller ny. Markbeläggningen understryker
stråkets funktion som grön promenad på de gåendes villkor och aktivitetsstråk,
framför trafikerat gaturum.

kulturmiljön. Ljuspunktshöjden anpassas till funktionen
av gångfarts- och parkstråk som sätter människan i
centrum.

bevarade
ekar som
entrémotiv

Vitsandsparken

Sladdenaktivitetsområde

Kontraster av naturmark och strikt ordnade träd och
klippta häckar. Ljusglimtar silar ner mellan skivhusen
och ekbackens trädkronor. Ett skuggspel bildas på det
enhetliga golvet som utgör grunden till Vitsandsstråket

formell entré,
terrängtrappa
Teletorget
befintligt träd
bevarandevärt
träd
nytt träd
Planutsnitt 1:2500 A3

Mot naturmarken finns möjlighet för mindre smitvägar, för att ta sig ner på stråket
från omgivande bostadsområden. Den mer formella entrén, vid Teletorgets förskola,
utformas som en terränganpassad trappa.
Stråket belyses med stolpmonterade armaturer vars formspråk samspelar med
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Torg
Torgen är en viktig del av Telestadens urbana rum. De är målpunkter, platser att
stanna upp på, såväl som de är knutpunkter för människor påväg. Telestadens
torg är multifunktionella rum för möten, vila, umgänge, fest och vardagsliv. Torgens
lägen och förhållande till omgivningen gör dem till självklara knutpunkter, som
bidrar områdets orienterbarhet. Torgen är också smycken som lyfter fram områdets
identitet och histora med karaktärsgivande element, såsom unik markbeläggning.

1.

Torg är per definition öppna platser till för alla människor i staden. Här är alla
välkomna och människor i alla åldrar samspelar på samma yta. Olika grupper
nyttjar torget olika tider på dygnet och året. En klar februarimorgon leker några
barn med snön som lagt sig på torget. En varm sommarkväll avnjuter en familj
middag på en av torgets uteserveringar. Torg har med sin öppna oprogramerade
gestaltning förmågan att tilltala och bjuda in till delaktighet och känslan av kollektivt
medägande, där människor möts på samma villkor.
Torgens olika delar tilltalar olika målgrupper på olika sätt. En plantering är t.ex. ett
vackert blickfång för någon, och ett naturpedagogiskt inslag rikt på pollinerande
insekter för någon annan. En bänk är sittplats för någon, och en spännande
balanslek för någon annan.
Historiskt sett har torg ofta varit hårdgjorda och mer eller mindre saknat vegetation.
Moderna torg för framtiden bör innehålla vegetation för att bidra positivt till miljön
och ekosystemtjänster, både lokalt och globalt.
1. Televerkets logotype som markbeläggning föreslås flyttas till Teletorget.

Torgens belysning ska bidra till att de upplevs som trygga, attraktiva målpunkter
med stora upplevelsevärden också utan dagsljus. Ljusmiljön bör innehålla en finare
detaljeringsgrad genom till exempel integrerad belysning i mänsklig skala och
belysning på grönska. Belysningen på de olika torgen bör utföras så att de lyfter
fram karaktärsdragen och aktiviteterna på den enskilda platsen.

På Telestadens nya torg
ligger historien som grund
för samtalet och mötet mellan
människor
TELETORGET

TRAPPTORGET
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Torget ges ett modernt utryck, med en enhetlig sammanhållande beläggning, som
sträcker sig mellan byggnadsvolymerna omkring. I dess mitt kan Televerkets gamla
logotyp som idag återfinns nära platsen, med fördel återskapas förutsatt att tillstånd
för detta ges av Telia. Loggan är kulturhistoriskt viktigt, men det ursprungliga läget
förändras. På så sätt förenas dåtid med nutid och torget ges en identitet som bidrar
positivt både till platsen och området som helhet. De vackra äldre träd som finns på
platsen tillvaratas och kan kompletteras med nyplanterade.
Till Teletorgets grönytor leds dagvatten och renas lokalt. Tack vare träden och
vegetationen skapas förutsättningar för lokala habitat och stärkta ekologiska
samband i området. Dessa ekosystemtjänster kommer besökaren tillgodo, vilket ger
goda förutsättningar för en behaglig och uppskattad plats.
I väster, där torget möter naturmarken, föreslås ett avslut av exemeplvis en låg
sittmur som kan sammanlänka torget med den intilliggande terrängen. Ett sådant
tillägg skulle vara ett välgörande rumsskapande inslag på torget.
Teletorgets belysning kan skapa en stark, ny nattkaraktär t.ex. med möjliga
interaktiva inslag som refererar till platsens historia. Ovan torget kan med fördel
linspänd belysning användas med syfte att ge ett grafiskt och rumsligt intryck
kvällstid. Belysningen kan även användas för att framhäva den identitetsskapande
logotypen i marken, växtlighet och sittplatser.

E1

bef. ekar
som sparas
TELETORGET

flyttad
markbeläggning,
Televerkets
logotyp

befintligt träd

D1

Torget har en funktion av att vara ett öppet samlande rum, en andhämtning, i
den annars täta stadsstrukturen där mötet människor emellan står i fokus. Ett
generellt gestaltat öppet golv ger förutsättningar för en mängd olika aktiviteter
och evenemang, såsom t.ex. torghandel, lek, föreställningar och sammankomster.
Golvet ramas in av en möblerad zon till för umgänge, sköna sittytor, plats för
uteserveringar och vackra planteringar. I väster möter det stramt gestaltade torget
en träddunge delvis omgiven av en lägre sittmur, som förutom att ge grönska och
skugga också binder samman torget med den skogbeklädda naturmarken intill.

D2

Teletorget

E2

bevarandevärt
träd
nytt träd
Planutsnitt 1:800 A3

I Telestadens hjärta, där Vitsandsståket möter Ågesta Broväg, ligger
Teletorget. Med dess öppna generösa gestaltning bjuder torget in till
möten, handel, lek och fest. Med en flirt till det gamla och en gestaltning
för framtiden, blir torget en viktig social nod i Telestadens urbana
landskap
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Ersätts
med bild

SEKTION E1-E2 SKALA 1:250/A3

SEKTION D1-D2 SKALA 1:250/A3
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Trapptorget
Trapptorget är en av de viktiga entrépunkterna in till Telestaden söderifrån. Platsen
är en entréplats likväl som ett mindre torg med gröna vegetationsytor. Här blandas
bostäder med verksamheter i bottenplan mot den östra torgdelen. Torget har en
förmåga att anta olika skepnader beroende på årstid och väder. Ibland endast en
rörelsenod som markerar Telestadens södra entré, ibland ett torg för glasspaus
eller en lugn stund i solen och ibland en målpunkt med en verksamhet i fokus.
släntade

Trapptorgets nivåskillnader länkas samman med en trappa och släntade
vegetationsytor. Vegetationsytorna avslutas i murar för att ta upp nivåskillnader,
men även för möjlighet att sitta på. Den spartanska nedsänkta planteringen kring
befintlig ek kompletteras med grönskande partier som avgränsar torgets västra sida
mot förbipasserande trafik. Oavsett var du väljer att befinna dig på torget finns en
sittplats i soligt läge noga avgränsad från omgivande trafik. Vatten leds naturligt
till torgets lågpunkt där detta kommer den gamla eken tillgodo. För att säkerställa
växtförutsättningar för eken bör förslaget förankras i dialog med arborist.

vegetationsytor

Vid den södra entrén frontar en av områdets äldsta ekar stolt. Likt en japansk trädgård
skapas en lugn mötesplats kring grönskan som utgörs av eken och nya planterinar.
En grön oas att vistas i, blicka ut mot eller mötas av i en av Telestadens mest urbana
miljöer

C1

TRAPPTORGET

C2

trappa
bef.
ek som
sparas

befintligt träd
bevarandevärt
träd
nytt träd
Planutsnitt 1:800 A3

SEKTION C1-C2 SKALA 1:250/A3
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Park
1.

Parkerna blir gröna oaser i Telestaden, som främjar området socialt likväl som
ekologiskt. Parkerna har en variation av innehåll och funktioner, för att möta olika
brukargrupper och deras behov. Olika rum tilltalar olika målgrupper, till exempel
specifika platser för lek och träning. Det finns också ytor där olika målgrupper möts
såsom ytor för solbad och picknick. De gröna mellanrum som parkerna utgör bidrar
till områdets ekosystemtjänster såsom biodiversitet, lokala habitat, dagvattenrening
och rekreation.
Parkerna utgör de publika vardagsrummen där alla ska känna sig välkomna. De är
platser för spontana likväl som planerade aktiviteter. Därav finns en kombination av
programmerade och icke-programmerade ytor. Publika arrangemang och större
evenemang ska också kunna ta plats i parkerna. Parkerna ska upplevas som öppna,
överblickbara rum där skiftande karaktär och innehåll skapar en rad mindre, mer
intima rum.

FRIYTA

VITSANDSPARKEN

2
MÅRBACKAPARKEN

Befintliga kvalitéer tas tillvara och förstärks i de nya parkerna. Befintligt växtmaterial
bevaras i så stor utsträckning som möjligt och tillägg görs i samma anda som det
befintliga.
Som komplement till de två parker som utformas i Mårbacka och Vitsand kommer
en större sammanhängande friyta på 1000kvm finnas i Vitsand.
I Telestaden ska det finnas både naturrum som bevarar mörka kvaliteter och belysta
parker med upplevelsevärden också utan dagsljus. Belysningen ska ge en god
rumslig överblick, sätta fokus på gröna kvaliteter och vistelseytor med målet att
parkerna blir attraktiva och trygga målpunkter också när det är mörkt.

3.

1. Befintliga naturvärden sparas i så stor utsträckning som möjligt.
2. Gräsytor för vistelse och picknick är viktiga ytor i parkmiljö. 3. Inslag
av perennplanteringar skapar upplevelsevärden till Telestadens parker.
4. Gräsytor kan nyttjas för aktivitet och tillfälliga evenemang.
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4.

Gröna golv att sitta på och gröna tak att
vistas under finns i stadens gröna rum parkerna. Omfamnad av grönska skapas
platser för både vila och aktivitet, egentid
och gemenskap
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ev.
rampsystem för
tillgänglighet

Mårbackaparken
Gestaltningen av Mårbackaparken som helhet tar avstamp i den lokala naturen för
att stödja och dra nytta av naturens ekosystemtjänster. Skogen och ängen används
som tydliga metaforer för att skapa ett varierat landskap som harmonierar med
de lokala ekosystemen, maximerar upplevelsen och skapar förutsättningar för en
mängd olika tillställningar och parkkvalitéer.
Parken består av två tydliga delar. Den västra delen är en bevarad och förädlad
naturkulle. Då parker ska vara en plats för alla finns möjlighet att tillgängliggöra
delar av kullen med finkänsligt placerade spänger i terrängen. Parkdelen
karaktäriseras av parkkvalitéer som lugn och ro, skogskänsla, vild natur och utsikt.
Den östra delen består av ett öppet parkrum, där typiska parkkvalitéer såsom
öppna plana gräsytor, blomprakt, lek, folkliv, picknik, odling och bollspel kan finnas.
De båda parkdelarna gestaltas multifunktionellt där en mängd olika brukargrupper
kan samspela.

M årback

a str åket

parktorg blir
mjuk övergång
mellan gata och
park

A2

öppen
gräsyta

B2

naturkulle
med möjliga
gångstigar

temalek
MÅRBACKAPARKEN

MÅRBACKAPARKEN-NATURKARAKTÄR

Längs det östra parkrummets kanter, skapas en brynzon av aktiviteter såsom
sittplatser i solen, grillplats, finplantering och lek. I den norra delen skapas en
övergångszon av parktorgskaraktär med exmpelvis stenmjöl och möblering, som
sammanlänkar det hårdgjorda gaturummet med parken intill.

utegym

Rummets mitt ges en fri gestaltning med en stor flexibel gräsmatta, gärna med
inslag av äng, för picknick, sköna dagar i solen, mängder av evenemang, samt
skridskoåkning vintertid. De både delarna avgränsas med en nivåskillnad och en
hårdgjord parkpromenad, som lockar till lek och motion. Den södra delen av parken,
i mötet med punkthusen och den befintliga terrängen, ges ett mer naturligt, vildare
uttryck som skapar förutsättningar för mer naturinriktad lek.
I Mårbackaparken används lokalt växtmaterial i stor utsträckning. Som kontrast till
de mer naturliga planteringarna finns praktplanteringar av färgsprakande perenner
på väl valda och synliga platser i parkens norra del. Genom att sänka ner delar av
parkens mitt skapas förutom en sittbar kant också förutsättningar för att låta parken
fungera som ett lokalt dagvattenmagasin för området vid ensaka tillfällen, t.ex. vid
kraftiga skyfall.
Både de västra och östra naturkullarna bör förbli obelysta, både för att bevara
mörka kvaliteter för djurlivet och för att behålla en naturkaraktär också nattetid.
I parkens östra del bevaras den öppna gräsytan mörk och fri från stolpar. Ljuset
fokuseras istället till parkrummets kanter där planteringsytor, aktiviteter och
vistelseytor sätts i fokus. Naturslänterna längs gångstråken, bör lysas upp för att
ge en god rumslig överblick. Stolparmaturer i parken och längs stråken bör ha ett
identitetsskapande formspråk.

A1

B1

I Mårbackastråkets ände ligger Mårbackaparken,
en grön oas i stadslandskapet. Här förenas
Mälardalens natur med platsens rika kultur.
Parken blir en viktig del av stadsdelens publika
rum, som kommer boende och besökare väl till
användning

befintligt träd
bevarandevärt
träd
nytt träd
Planutsnitt 1:1000 A3
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Mårbackaparken

SEKTION B1-B2 SKALA 1:250/A3

SEKTION A1-A2 SKALA 1:250/A3
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Vitsandsparken

Det centrala parkrummet föreslås som en öppen yta där plats för uteservering
medges precis intill paviljongen, samt en större gräsyta för picknick, lek och lata
dagar i solen. Det öppna rummet omgärdas av en publik men mer intim planteringsoch möbleringszon, vilket delvis bidrar till en viss zonering mot bostäderna
och dess entréer i norr. Lek skulle kunna ta plats i parken genom t.ex. en större
sandlåda. Parken som helhet gestaltas på ett sätt så att dess funktion som en
attraktiv grönskande park med stora vistelsevärden för alla åldrar uppnås.

ts a
nd
s tr
åk
et
VITSANDSPARKEN

Ersätts
Vitsandsparken är ett samlande
grönt
med bild
generöst rum i Vitsand som kontrasterar
mot det intilliggande stråkets fart och
fläkt. Likt en grönskande hägring,
vilar platsen mellan husen och bjuder
in boende och besökare till att varva
ner, njuta av solen och stannar upp i
vardagens hektiska tempo

gräspelouse
omgärdad av
planteringar

G2

Ljusmiljön i Vitsandsparken bör sätta fokus på grönskan och vistelseplatser, t ex
genom att belysa växtlighet och använda avskärmade armaturer i mänsklig skala.

bef.
paviljong

Vi

Med tanke på det goda mikroklimatet finns här goda förutsättningar för att
skapa ett parkrum rikt på grönska och upplevelsevärden. Detaljeringsgraden på
grönskan kan med fördel vara av trädgårdskaraktär för att återkoppla till den den
japanska trädgårdsstilen som tidigare funnits intill platsen. En bred variation av
arter skulle inte bara ge en miljö rik på intryck såsom dofter, färger, former en stor
del av året, utan också en miljö som stärker platsens ekosystemtjänster. Den stora
andelen grönytor bidrar också till att ta hand om parkens och det intilliggande
stråkets dagvatten. Vid stora regnflöden kan den konkava gräspelousen tillfälligt
översvämmas, för att fördröja dagvatten och skydda byggnaderna intill.

G1

Vitsandsparken är det största offentliga rummet i Vitsand och utformas med
särskilt fokus på mikroklimat för att skapa förutsättningar för att bli en folkkär
plats. Parkrummet ges med fördel en småskalig trädgårdskaraktär som anspelar
på platsens nuvarande karaktär av en japansk trädgård med en centralt belägen
paviljong. Den lägre paviljongbyggnaden, med höga arkitektoniska värden, sparas
och blir en målpunkt i ett fint läge mot Vitsandsstråket. Speciellt för parken är att
den omfamnas av byggnader i norr, vilket skapar ett skönt skyddat söderläge, vilket
kommer både användaren och växtmaterialet tillgodo. Tonsättande parkkvalitéer i
den nya parken är folkliv, rik blomprakt, picknick, öppna gräsytor och lek.

Sladden-aktivitetsområde
befintligt träd
bevarandevärt
träd
nytt träd
Planutsnitt 1:800 A3
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Vitsandsparken

SEKTION G1-G2 SKALA 1:250/A3
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Lek
TORNPLATSEN

Lekplatserna i Telestaden riktar sig till olika åldersgrupper, från småbarnslek till
platser för ungdomar. Variation i innehåll följer åldersgrupper. För de yngre barnens
lekområden är avgränsningen oftast tydlig, i form av instängslad yta, alternativt god
överblickbarhet och långa avstånd till exempelvis trafik. Vid platser utformade för
ungdomar är gränsen mer flytande och övergången mellan lek/aktivitetsyta till park
och torg mer diffus.
Både i Vitsand och Mårbacka finns större lekområden i de båda parkerna. I Vitsand
är rummen uppdelade och i mindre skala, medan i Mårbacka blir leken en del av ett
större parkrum.

SLADDENAKTIVITETSOMRÅDE

1.

2.

Platsens kulturhistoria kan ta uttryck i form av en temalek och naturmarken
tas tillvara som lekmiljö och för att främja upptäckarglädje och bidra till
utomhuspedagogik.

TEMALEK I
MÅRBACKAPARKEN

Lekplatser är till för alla barn och utformas jämställt; alla ska ta plats. För att uppnå
det utformas lekplatser enligt principen med mindre rum att öva på, scener att ta
plats på och områden för vila och att iaktta från.
Naturliga material ska i största möjliga mån användas på Telestadens lekplatser.
Färgsättning av lekutrustning ska samspela med miljön i övrigt med utgångspunkten
att smälta in mer än att sticka ut.
Lekplatserna ska belysas för att stimulera till lek också utan dagsljus. Lekplatserna
kan förses med nattändning som gör att vissa delar släcks eller
dimmas under nätterna, då lekplatserna inte används. Belysningen ska
tillgodose en god rumslig överblick under hela dygnet.

3.

1. Skulpturer som temalek är möjligt i Mårbackaparken. 2. Naturliga material ska i
största möjliga mån användas på Telestadens lekplatser. 3. Exempel på lekplats i
anslutning till naturmark, där överång mellan anlagd lek och naturlek blir flytande.

Barn ska ta plats i det offentliga
rummet. På platser där olika åldrar
möts, men också på platser specifikt
utformade för barn. Platser där leken
prioriteras och kommer i första hand
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Vitsandsparken
leklunden,
för yngre barn

Sladden-aktivitetsområde
Centralt i Vitsand finns ett område med koncentrerad lek och aktivitet. Platsen riktar
sig till barn i olika åldrar och ytorna kan med fördel indelas efter åldersintervall.
Närhet till naturen och det gamla naturlandskapet står i fokus och är inspiration för
utformningen av lekmiljöerna.

För att skapa förutsättningar för trygghet behöver området förses
med ljus i rummets gränser som ger bra rumslig överblick på båda
sidor om Vitsandsstråket. Förslagsvis domineras ljusmiljön av riktat ljus från
avskärmade strålkastare på stolpe och viss integrerat ljus som sätter leken i
fokus. Naturslänten kan ljussättas på samma sätt som längs övriga Vitsandsstråket.
Delar av området intill skogsbrynet kan förses med linspänd belysning
som skapar tydliga rum som kopplas ihop med Vitsandsstråkets
gestaltning.

SLADDEN-AKTIVITETSOMRÅDE

F1

Aktivitetsområdet sträcker sig ned mot Teletorget. Området intill skogsbrynet
utformas i ett genomsläppligt material för att kunna hantera dagvatten. Ytan ska
även utformas så att den tål översvämmningar.

På varje sida om ett stråk.
Aktivitet och plats för barn i
alla åldrar. Se och synas. Lek
och lär. Spring så fort över
hinderbanan, så fort som
benen bär

lekängen
med fokus på
11-13 år

hinderbana/
aktivitetsyta

F2

I Leklunden kan exempelvis fokus ligga på lekredskap för de yngre barnen med
skydd under trädens kronor. På lekängen blir då fokus på mer utmanande lek för
äldre barn med inriktning på åldrarna 11-13. En hinderbanan vid skogsbrynet kan
ge både barn och föräldrar en fysisk utmaning och träna. Där finns även plats för
aktivitetsytor för t.ex. bollspel, där skogsbacken kan bli en naturlig läktare. Centralt
mellan ytorna utformas förslagsvis en plats för vistelse, en plats där en kanske äter
medhavd matsäck på söndagsutflykten eller bara tar en paus. Läget på vistelseytan
gör det till en bra yta att kunna hålla uppsikt om barn i samma sällskap är i olika
åldrar.

Teletorget

befintligt träd
bevarandevärt
träd
nytt träd
Planutsnitt 1:800 A3

SEKTION F1-F2 SKALA 1:250/A3
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Gatuutformning
Orientering gatutypsektioner
Ågesta Broväg

Orientering Mårbackagatan/Larsbodavägen
gatutypsektioner

I Telestaden föreslås ett genare gatunät

Ågesta Broväg Angöringsgatan/Vitsandsgatan öster om skivhusen idär
Vitsand
gående och cyklister prioriteras
Mårbackagatan/Larsbodavägen
Vitsandsgatan vid skivhusen i Vitsand (lokalgata 1) framför andra trafikslag, vilket sker
Angöringsgatan/Vitsandsgatan öster om skivhusen i Vitsand
genom minskade ytor för bilfordon och

XXXXXXXX

Färnebogatan
Vitsandsgatan vid skivhusen i Vitsand (lokalgata 1)
Lokalgata 2
Färnebogatan
Lokalgata 3a
Lokalgata 2
Lokalgata 3b
Lokalgata 3a
Lokalgata 4
Lokalgata 3b
Lokalgata 5
Lokalgata 4
Lokalgata 6
Lokalgata 5
Mårbackastråket (gågata)
Lokalgata 6
Mårbackastråket Vitsandsstråket
(gågata)
(gångfartsområde)

1
1

2
2
1

1

Vitsandsstråket (gångfartsområde)

Läge för gatutypsektion

Läge för gatutypsektion
Garageinfart
Garageinfart

2

1

2

2
1

2
1

Ersätts
med bild

Lokalgator 2-5 planeras med
trädplantering, både för bidra till
gröna upplevelsevärden men även
för hantering av dagvatten, samt
för att stärka områdets ekologiska
värden. Lokalgata 6 går genom
Mårbackaparken, där prioriteras en
smal gatusektion utan trädplantering.

1

1

1

Det centrala stråket planeras som ett
lugnt, inre stråk, där gångtrafikanter
är i fokus. Stråket utformas därför
som gångfartsområde och parkstråk i
Vitsand, samt gågata i Mårbacka.

2

2
2

markparkering.

1

2 1

2

1

1
2

2

2
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Vitsandsgatan väster om skivhusen i Vitsand
Lokalgata 1, Vitsandsgatan, är angöringsgata för boende. Här angör boende och
besökare bostäderna intill.
Gatan har gångbana mot anslutande fastighetsmark. Gatans bredd varierar, där
avsmalningar ger förutsättning att bevara träd mot Nynäsvägen.
Träd i zonen mellan gatan och Nynäsvägen bevaras i så stor utsträckning som
möjligt.
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Lokalgata 2, 3, & 4
Lokalgata 2 är angöringsgata för boende. Här angör boende och besökare till
bostäderna intill. Lokalgata 2 har en generös trottoar och träd på båda sidor av
gata. Cykel sker i blandtrafik.För lokalgata 2 leds dagvatten till trädplanteringen
med hjälp av sidofall.
Lokalgator 3 och 4 är angöringsgator som karaktäriseras av den relativt smala
körbanebredden, generösa trottoarer och enkelsidiga trädrader. Här angör
boende och besökare till bostäderna intill. Cykel sker i blandtrafik för lokalgata
3a och lokalgata 4. För lokalgata 3b sker cykel på cykelbana för anslutning till
Vitsandstråket. Träd och angöring kan varvas men det bör då vara grupper av träd
och angöringsfickor.
Dagvattnet leds med hjälp av enkelt sidofall till trädplanteringen där det fördröjs och
magasineras. Minsta avstånd mellan träd och fasad är 4 m och då används det ett
smalkronigt träd. För omhändertagande av kvartersdagvatten möjliggörs plats för
ledningar på allmän plats.
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Lokalgata 5 och 6
Lokalgata 5 är förlängningen av Mårbackastråket österut. Här rör sig boende samt
de som hämtar och lämnar barn på förskolan i stråkets slut. Transporter till och
från förskolan sker också på dessa gator. Gatorna karaktäriseras av generösa
gångbanor och cykel i blandtrafik. Dagvattnet leds med hjälp av enkelt sidofall
till trädplanteringen där det fördröjs och magasineras. För den del av gatan
utan trädplantering förslås dagvattnet omhändertas i makadamfyllning under
gångbanan.
Lokalgata 6 är kopplingen mellan Mårbackagatan och Mårbackastråket. En smal
gatusektion prioriteras för att hålla ihop omgivande parkrum. För att bidra till detta
görs även en lokal, upphöjd, avsmalning av gatan.
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Mårbackastråket
Mårbackastråket är ett kulturhistoriskt viktigt rum, som karaktäriseras av det
enhetliga befintliga golvet utan nivåskillnad eller kantstenar, samt strikt placerade
träd- och pollarrader.
Stråket gestaltas som en gågata, där trafik sker på de gåendes villkor.
Längs fasaderna finns entréer till verksamheter och bostäder, angöring samt
sittmöjligheter.
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Vitsandsstråket
Vitsandsstråket är ett kulturhistoriskt viktigt rum som kantas av bevarandvärd
naturmark. Naturmarken löper på stråkets södra sida och öppnar ibland upp för
mindre platsbildningar utefter stråket. Mot fastighetsmark föreslås, likt idag, klippta
häckar och trädrader som avgränsning.
Från lokalgata 3 till Teletorget blir det gångstråk på parkmark.
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Angöringsgatan/Vitsandsgatan öster om skivhusen i Vitsand
Angöringsgatan är planerad att löpa parallellt med Nynäsvägen. Gatans
huvudfunktion är angöring till anslutande kvarter. Gatan planeras med ett körfält i
varje riktning med gång- och cykel på södra sidan om gatan.
Angöringsfickor varvas med trädplanteringar för en grönare gata. Möjlighet för
kompletterande grönska finns i utrymmet mellan Angöringsgatan och Nynäsvägen.
För omhändertagande av kvartersdagvatten möjliggörs plats för ledningar på allmän
plats.
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Ågesta Broväg
Ågesta Broväg omvandlas till en mer stadsmässig gata med gång- och cykelbanor
på båda sidor om gatan förbi bostäder och nya verksamheter samt skola och
bollhall. Gatan planeras med dubbelsidig trädrad med varierad bredd. Mellan
körbanan och trädraden är utrymme reserverat för angöring. Dagvatten kan ledas
ner i skelettjorden via brunnar i gatans låglinje som hamnar mellan körbana och
angöringsyta.
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Mårbackagatan
Gatan planeras för ett körfält i varje riktning med trädplacering varierat med
angöring längs med gatan.
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1.

Utrustning
konstnärliga inslag
och belysning

2.

Utrustning

3.

Alla offentliga ytor ska ha ett
sammanhållet uttryck, där valet
av utrustning begränsas. Möbler,
trädval och markmaterial används för
att förstärka platsens redan starka
identitet.

4.

Utrustningen ska vara väl placerade
i området, i möbleringszoner och
indragna från huvudstråk.

5.

På de offentliga platserna bör det finnas
sittmöjlighet av olika karaktär.
Möblerna ska på ett bra sätt smälta in
i miljön, vara funktionella och uppfylla
tillgänglighetskrav.

6.

1. och 2. Befintlig konst i Mårbacka respektive Vitsand. 3. Armatur med
nedåtriktad belysning med klassiskt formspråk. Foto: Ateljelyktan. 4.
Belysning av naturslänter ska bidra till en god rumslig överblick. Foto:
Szymon Roziewics. 5. Möbler bör väljas med omsorg och hänsyn till den
kulturhistoriska miljön Foto: Vestre. 6. Belysning som sätter fokus på
växtlgheten ska skapa höga upplevelsevärden som t.ex. kan förstärka
trädgårdskaraktäreren i Vitsandsparken. Foto: Szymon Roziewics.
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Utrustningen ska sträva efter att bestå
av så få komponenter som möjligt med
naturliga material som trä, metall och
sten som huvudkomponenter. I de fall
ståldetaljer pulverlackeras bör det
samordnas med byggnadsantikvarie
med tanke på kulturmiljön.
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Konstnärliga inslag
Befintlig konst bevaras i så stor
utsträckning som möjligt. De konstverk
som behöva flyttas tillfälligt bör
återplaceras inom sitt nuvarande
område på utvald plats som respekterar
verk och konstnär. Detta görs i samråd
med Stockholms konst.
Föreslagna platser för konstnärlig
utsmyckning är på torgen, längs
stråket, i parkerna och på andra platser
inom området där det är lämpligt.
Konstnärlig utsmyckning kan t.ex.
vara tillvaratagandet av Telestadens
logga på Teletorget och bevarandet av
belysningspollare vid Mårbackastråket,
eller de skulpturer som finns på platsen
idag.
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Ljusmiljön ska bidra till att Telestaden blir
en en trygg, attraktiv och inkluderande

stadsdel dygnet om

Belysning - användning utan
dagsljus

Användning utan dagsljus
Obelysta områden
Skol- och förskolegårdar
Bostadsgårdar och förgårdsmark
Parker, lekplatser och öppna skolgårdar
Gator och torg
Aktiva bottenvåningar
Område med lägre grad av social närvaro
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Från att huvudsakligen ha använts i
dagsljus under kontorstider kommer
Telestaden utvecklas till ett levande
bostadsområde som är befolkat och
tillgängligt dygnet om. Ljusmiljön
på såväl allmän platsmark som
kvartersmark ska bidra till skapa en
trygg och attraktiv stadsdel också utan
dagsljus.
Som underlag till kommande
ljusplanering redovisar diagrammet
hur den planerande användningen
under mörka timmar varierar inom
området. Belysningen bör ge en god
rumslig överblick under hela dygnet.
Gator och torg belyses för att vara
tillgängliga hela dygnet. Uppglasade
och aktiva bottenvåningar som bidrar
till tryggheten bör förses med lämplig
nattbelysning. Parker, öppna skolgårdar
och stråk som ligger längre ifrån
bostadshus och aktiva bottenvåningar
har en lägre grad av social närvaro.
Inom dessa områden är det särskilt
viktigt att belysningen ger god rumslig
överblick.
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Ljusmiljön bidrar till att utveckla Telestadens
kulturmiljöer och sätter fokus på gröna
kvaliteter och den mänskliga skalan

Belysning - nattkaraktärer

Identietsskapande nattkaraktärer
Ljusmiljö som tar hänsyn till kulturmiljön i Mårbacka
Ljusmiljö som tar hänsyn till kulturmiljön i Vitsand
Ljusmiljö som tar hänsyn till kulturmiljön i Vitsandsparken
Ljusmiljö som betonar gröna kvaliteter och den mänskliga skalan
Område med inslag av belyst grönska
Möjlig fasadbelysning

Ljusmiljön inom eller i anslutning till
Telestadens värdefulla kulturmiljöer
bör ta hänsyn till platsens
kulturvärden. Inom dessa miljöer
bör gestaltningsförslag utvecklas
och utvärderas med hjälp av
provbelysningar och i samråd med
antikvarie. Fasadbelsyning inom
värdefull kulturmiljö är bygglovspliktig
enligt plan- och bygglagen.
Belysningen i området ska även skapa
nya upplevelsevärden som kopplas till
den nya gestaltningen och den ändrade
användningen under mörka timmar.
De starkaste nattkaraktärerna ska
finnas inom det centrala stråket som
omfattar Vitsandstråket, Teletorget och
Mårbackastråket. Längs stråket bidrar
belysningen till att skapa en mänsklig
skala och lyfta fram gröna kvaliteter
som stärker områdets identitet och
arkitektoniska grundidé.
Belysningen på Ågesta Broväg,
Mårbackagatan och Angöringsgatan
mot Nynäsvägen bör belysas med
principer som länkar samman
Telestaden med omgivande stadsdelar.
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Grönblå struktur
I Telestadens samsas människor och djur, luften
är fylld av insekters surrande. Väl integrerat med
Telestadens identitetsstarka bebyggelse visar
det karaktäristiska naturlandskapet upp sig med
natursluttningar, ekar med imponerande dimensioner
samt mindre åkerholmar. Känslan av naturens närvaro
är påtaglig trots områdets urbana karaktär. Det inre
stråket spelar en stor roll i stadsdelen där ledord
som bevara och utveckla lett till en grön promenad
som dockar an till bevarade naturbackar, stora
bevarandevärda ekar och nya parkrum. Att dagvatten
omhändertags lokalt är en självklarhet och en stor
bidragande faktor till att området upplevs så friskt
och grönt
2.

Ny vegetation

En Naturmiljöutredning med
naturvärdesinventering för Telestaden,
Farsta har gjorts. Den visar på stora
befintliga kvalitéer i området. Den
nya utvecklingen av området ställer
stora krav på hanteringen av befintlig
natur och hur den nya bebyggelsen
förhåller sig till den. Förhållningssättet
är att den nya bebyggelsen anpassas i
möjlig mån för att området skall kunna
bibehålla sina ekologiska värden och
förutsättningar för ekosystemtjänster.

Telestadens befintliga grönska är
viktig att bevara och komplettera med
ny vegetation. Den nya vegetationen
anpassas till respektive plats karaktär
och förutsättningar. Växtval med en
lokal anknytning prioriteras där en
nyplantering av ekar är extra viktig i
de delar där befintliga ekar tas ned.
Växtvalet ska vara robust och tåligt
och planteras i sammanhängande
växtbäddar i största mån.
Planteringar ska ha en stor artvariation
för ökad resiliens och överlevnad över
tid.

I fortsatt arbete ska man i möjligaste
mån ta hänsyn till följande punkter ur
Naturmiljöutredningen;

3.

Ersätts
med bild
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1.

Naturvärden

1. Gröna väggar är en befintlig kvalité i
Mårbacka som bevaras. 2. Möjlighet till
odling är både ett socialt. och ekologiskt
värde.3. Sparandet av död ved är ett
ekologiskt värde, men kan även vara ett
inslag i naturlek.

- Bevara områden med höga
naturvärden intakta.
- Bevara en blandning av gamla och
unga träd inom området.
- Anpassning: nya hus,
anslutningsvägar och andra ytor bör
planeras så att intrång i naturmark som
ska vara kvar i området minimeras och
träd kan sparas.
- Ta fram en skötselplan för naturmarken
för bevarande och utveckling av
platsens ekologiska värden.
- Stärk lokala värden kopplade till
ekskogar.
- Tillföra naturvärden och
ekosystemtjänster.
- Skapa nya värden i den nya
bebyggelsen
- Spara död ved. Nedtagna större
trädstammar av ek och tall, bör
företrädesvis sparas i området och
placeras ut på plats eller i närområdet, i
form av så kallade faunadepåer.

Där förutsättningarna är sådana, kan
växtkaraktärerna i de offentliga rummen
ta sin utgångpunkt i naturliga biotoper,
som exempelvis en fuktängsbiotop i
regnträdgårdar eller en torrmarksbiotop
på torget.
Växtbäddar utförs så att god syreoch vattentillförsel säkerställs.
Planteringar ska placeras och utformas
så att det går att leda in vatten från
omkringliggande hårdgjorda ytor.
För träd i hårdgjorda ytor gäller att
växtbädden ska klara av att ta emot
större mängder vatten och fungera som
magasin.
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1.

Dagvatten

Ekosystemtjänster

Offentliga miljöer inom området
har en stark kulturhistorisk identitet
med en bebyggelse som präglas av
sammanhängande hårdgjorda ytor.
Detta är en unik karaktär som bevaras.
Det är därför viktigt att de offentliga
rummen som skapas i området tar höjd
för att de vattenvolymer som samlas
upp från områdets hårdgjorda miljöer
och naturslänter ska kunna fördröjas
på ett sätt som inte hindrar platsens
sociala funktioner.

Ekosystemtjänster är ett begrepp som
sammanfattar alla de tjänster som
ekosystemen tillhandahåller. Rening
av dagvatten och luft, pollination, mat
försörjning och rekreation är några
exempel. Inte minst i stadsmiljöer är
de urbana ekosystemtjänsterna av
stort värde för att förbättra mikroklimat
och skapa vackra och avkopplande
rekreationsmiljöer, där vi kan må bra
och trivas i.
I Telestaden skapas förutsättningar
för att maximera och tillvarata de
urbana ekosystemtjänsterna för att
skapa en trivsam stadsdel. Träd och
planteringar i stadsdelens parker, torg,
platsbildningar och bostadsgårdar
stärker områdets ekologiska samband.
För att optimera de stödjande eko
systemtjänsterna skapas habitat och
artrika planteringar. De reglerande
tjänsterna stärks genom att förut
sättningar för omhändertagande av
dagvatten, via fördröjning och in
filtration, skapas. Blommande
arter premieras, vilket lockar till sig
pollinatörer såsom humlor, bin och
fjärilar. För att skapa förutsättningar för
gott mikroklimat, välfungerande vatten
rening och vattenreglering planteras
och bevaras träd. Skelettjordsmagasin
anläggs för träd i hårdgjord miljö.
De kulturella ekosystemtjänsterna
stärks genom att med naturpedagogik
förmedla värdet av naturen, locka till
motion, värna för en estetisk attraktiv
utemiljö, rik på sensorisk upplevelse
såsom doft, färg, form och behagligt
ljud.

En serie system för lokal
dagvattenhantering skapas. Systemet
bygger på en flerstegsfördröjning där
vatten reduceras i flera steg. Dagvatten
från hårdgjorda ytor leds till växtbäddar
i form av planteringsytor, regnträdgårdar
och gatuträdens skelettjordar.
Där fördröjs vattnet och kommer
växtligheten tillgodo. Multifunktionella
ytor såsom bollplaner och nedsänkta
skålade gräsytor kan användas som
temporära fördröjningsmagasin,
som tillfälligt magasinerar dagvatten
vid extremväder och höga flöden.
Tillsammans kompletterar typerna
varandra och maximerarar förtjänsten
av ekosystemtjänsterna så att gröna
vackra miljöer med höga sociala och
ekologiska värden skapas. Målet är att
fördröja allt dagvatten inom området

1. Biologisk mångfald,
lokala habitat och lokal
dagvattenhantering är exempel på
ekosystemtjänster som förstärks.
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Vy från öster över Mårbackaparken
och mot Mårbackastråket.

3.
KVARTERSMARK - BEBYGGELSEGRUPPER
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5.

6.

M a x A r k i t1. eRivek Seine.
t e rArkitekt: Tetrac. Foto: Tetrac. 2. New Horizon Youth Centre. Arkitekt: Adam Kahn Architects. Foto: David
Grandorge. 3. House 11x11. Arkitekt: Titus Bernhard Architekten. Foto: Jens Weber. 4. House VDV. Arkitekt: Graux &
Baeyens. Foto: Filip Dujardin. 5. Triglyfen.Arkitekt: Lindberg och Stenberg arkitekter. 6. Konstmuseum Ahrenshoop.
Arkitekt: Staab Architekten. Foto: Johannes Huening.
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Kv M2: Punkthusen

Förhållande till omgivning
Där punkthusen står är idag en glest
bebyggd del av Farsta som främst
karaktäriseras av ett antal uppväxta
värdefulla träd. Byggnadstypen med
punkthus medger genomsiktlighet
från Mårbackagatan i söder till
Mårbackaparken i norr. På var sida
om punkthuskvarteret leder gångoch cykelstråk in i parken. Väster
om kvarteret möjliggörs en framtida
bilkoppling mellan Mårbackastråket
och Mårbackagatan. I markplanet
finns möjlighet att uppföra en mindre
förskola.

Vertikal och horisontell
uppdelning
De fyra punkthusen kantar
Mårbackagatan. Varje byggnad är en
komposition av två volymer som är tolv
respektive fem våningar höga.
Volymerna hålls samman av en förhöjd
sockelvåning. Högdelens översta
våning särskiljs från övriga våningar.
Sockelvåningen uppförs i sten, tegel
eller betong och tar upp nivåskillnader
på tomten. Hög- respektive lågdelarna i
alla fyra husen uppförs i samma material

och samstämmig kulör som följer den
för kvarteret föreslagna material- och
kulörpaletten.

Fönster
Fönstersättningen görs ordnad och
välbalanserad.

Balkonger
Högdelens balkonger inordnas och
samspelar väl med fasadkompositionen
enligt redovisade principer.
Balkonger samordnas kring burspråk
eller komponeras samstämmigt med
fasadens stramhet. Kring den lägre
byggnadsdelen kan längsgående
balkonger löpa för att ge fasaden ett lätt
uttryck.

Tak, takfot och taklandskap
Taken accentueras och bildar en
gestaltad helhet med de översta
våningarna, som inspireras av taken
hos befintliga punkthus i Farsta.
Teknikutrymmen placeras centralt
på högdelarna och inordnas i
takgestaltningen. Lågdelarnas tak
kan utformas som takterrasser eller
vegetationstak.

Vy från Mårbackagatan.
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visuell
kontakt genom
kvarteret till
parken

tydlig
gräns mellan
privat och
offentligt

Entréer och skärmtak
Punkthusens huvudentréer vänder
sig mot gatan och kopplar invändigt
samman de två volymernas trapphus.
Huvudentréer markeras med uppglasat
entréparti. Gårdsentréer utförs mer
diskreta för att tydligt markera varje
byggnads primära entré.

Slätputs ljus

Grovputs ljus

Grövre ljus betongfasad

Eventuella skärmtak integreras i
entrépartiets gestaltning.

Gård och förgårdsmark
Gården tar tillvara den befintliga
topografin och skapar en serie terrasser
för olika ändamål och användare.
Terrasseringen ger de boende möjlighet
att från bostadsgården nå både
Mårbackagatan och Mårbackaparken.

Principer för bebyggelsens riktning och relationer
Spritputs grå

accentuerad
takvåning och
tak

Äldre ekar och bevaradevärda träd ger
karaktär och lummighet till utemiljön
kring husen. Gräns mellan gård och
gata är tydligt avgränsad med häckar
eller tät växtlighet.

Galvade räcken

Rödbrun tegelsockel/fasad

Matrisgjuten betongsockel

sammanhållen sockel

Slät betongsockel

Principer för gestaltning och fasadindelning
Detaljer och omfattningar i trä

Förslag på material- och kulörpalett
54

1. Exempel på detaljerade sockelvåningar
och entrépartier. Björkhagen. Arkitekt: Dinell
Johansson.

1.
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Sektion EE genom Nynäsvägen, nytt kvarter, Mårbackastråket, Mårbackaparken, nytt kvarter och Mårbackagatan
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1. Exempel på punkthus med harmonisk fönstersättning. Råcksta. Arkitekt: Ernst Grönwall. 2. Exempel på omslutande sockelvåning. Kv
Moroten, Huddinge. Arkitekt: Arkitekthuset. 3. Exempel på gräns mellan privat mark och gatumark vid punkthus. Råsundavägen, Solna. 4. & 5.
Exempel på punkthus med balkonger som samordnas med utskjutande byggnadsdel. Arkitekt: Backström & Reinius samt Carl E Björkman.

1.

2.

3.

4.

5.
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Kv M4-M5 & M8-M9:
Befintliga Mårbacka
Generellt
De ursprungliga byggnadsvolymerna
i Mårbackaområdet får ej byggas påeller till.

Fasader
Fasadernas grundform består av de
rektangulära fasadelement i betong som
fasaden är uppbyggd av. Öppningar
för fönster och entréer följer det
linjenät som bildas av fasadelementen.
Helheten bygger på en enkel och
enhetlig symmetri utan avvikelser. Ny
håltagning bör följa befintlig grafisk
uppbyggnad.
Målning av fasadelementen samt andra
betongytor är förvanskande.
Nya tillägg på fasad eller vid entréer
ska utformas i enlighet med och
med respekt för områdets och
byggnadernas ursprungliga karaktär
och arkitektur. Det inkluderar nya
armaturer, säkerhetsåtgärder,
tillgänglighetsanpassningar samt andra
tekniska tillägg i miljön.

Fönster, entréer
Ursprunglig fönstersättning är två
fönster i par i ett fasadelement och ett
burspråk i ett fasadelement.
Skärmtak över samt övriga utbyggnader
vid entréer bör undvikas.
Trä- och metallpartier i fönster,

56

burspråk, entrédörrar och entrépartier
är lackade i rött eller gult. Nya tillägg
eller byte av befintligt bör följa
ursprungligt kulörschema. Annan
färgsättning kan vara förvanskande.
Dimensioner på bågar, foder och
karmar bör följa ursprunglig utformning
avseende bredd, djup och eventuella
profiler.

Infästningar
Infästningar i fasadelementen eller i
betongen vid entréer bör undvikas. Om
infästning måste ske bör den placeras
i skarv.
Markiser eller annan fast monterad
solavskärmning på fasad bör undvikas.
Skyltar på fasad kräver bygglov och
ska följa skyltprogrammet för området,
likaså övrig skyltning på tavlor och
stolpar.

Gårdar och förgårdsmark
Miljön kring de befintliga Mårbacka
byggnaderna har av stadsmuseet
klassats utifrån ett kulturmiljöperspektiv,
vilket innebär att all hantering och
anpassning av den befintliga strukturen
behöver behandlas varsamt. En strävan
efter att bevara eller återställa gårdarna
till sin ursprungliga idé är en vägledning
i vidare hantering av dessa. All
anpassning bör göras tillsammans med
byggnadsantikvarie.
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Kv M6: Mårbackaskolan
Placering

Gestaltning

Mårbackaskolan är placerad i tomtens
sydvästliga hörn för att ge en skyddad
skolgård mellan skolan och befintlig
bebyggelse. Solljus från öst och syd
når skolgårdens kuperade terräng.
Placeringen skapar ett naturligt läge för
huvudentrén till skolans centrala kärna
nära korsningen.

Skolan gestaltas huvudsakligt i tegel
och betong.

Den varierande terrängen ger en
intressant och multifunktionell
skolgårdsmiljö, då gradänger och
löpbanor kan integreras i den kuperade
terrängen.
Skolans placering ger plats för ett
lekfullt möte mellan närmiljö och
byggnad. Fasaden böljar fram genom
terrängen och möter de bakomliggande
fastigheternas starka kantiga former
med vänliga mjuka hörn och anpassning
i form och storlek. Mot korsningen
möter skolbyggnaden stadsbildens
bostadskvarter, genom att skapa ett
definierat hörn och en liten mötesplats.

En välkomnande och lekfull framtoning
i sitt uttryck och skala uppnås genom
volymens variation, kurvade hörn
och mjukare linjer fasad och form.
Byggnadsformen markerar en tydlig
skillnad mellan skolbyggnaden och
bostadskvarteren.
Med hänsyn till bakomliggande
fastigheter, trappar volymen ned från 3
till 2 våningar, vilket möjliggör utblick till
både skolgård och gata.
Indrag runt om i fasaden integrerar
praktiskt entrétak i volymen samt skapar
en variation och böljande uppfattning
av fasaden. Det är här möjligt att ställa
sig skyddad från regn och snö och se
upp i ett mjukt kurvat hörn, som lekfullt
integreras i lärmiljön och stadsbilden.
Teglet har en mörkröd ockraton som
uttrycker att byggnadens dignitet och
passar bra med Mårbackakvarteren.

Vy längs Ågesta Broväg mot Karlsvik och Drevviken.
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mjuka skolans form, samt refererar till
den bakomliggande fastigheten med
sin randiga, detaljerade betongfasad.
Större fönster i bottenvåningen ger
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eventuellt uthyrbara ytorna som då blir
en aktiv del av gatubilden.
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Genom att använda ett formspråk som
är ett möte mellan Mårbackakvarterens
70-talsuttryck med växtlighet på
betongstrukturer och den nya skolans
betongsockel, fungerar bullerplanken
som en koppling mellan gammalt och
nytt.

3.

1. Exempel på böjda hörn och tegel med
mörkröd ockraton. 38 Social Housing,
Clichy, Frankrike. Arkitekt: Avenier Cornejo
architects. Foto: Takuji Shimmur.
2. Exempel på detaljer på en tegelfasad. 38
Social Housing, Clichy, Frankrike. Arkitekt:
Avenier Cornejo architects. Foto: Takuji
Shimmur.
3. Exempel på betong på bottenvåningen i
kombination med tegel på de övre våningarna.
NONHYEON 101-1, Seoul, Sydkorea.
Arkitekt: Stocker Lee Architetti. Foto: Simone
Bossi.

Cykelställ, planteringar och
samlingsplatser kan med fördel
placeras i anslutning till entréplatserna
som ska kännas välkomnande.
Entréerna in mot skolan behöver
troligtvis skärmas av mot omgivande
gator genom bullerskärmar för att
uppfylla de krav på ljudnivå som finns
för skolgårdar. Här kan exempelvis
betong i kombination med glasade
partier samspela med skolbyggnadens
uttryck och inslag av klätterväxter eller
en viss typ av färgsättning flörta med
Mårbackaanläggningens utformning.
Tak för cykelparkering eller pergolatak
över anslutande sittplatser skulle kunna
integreras i skärmen.

20190329

ARKITEMA ARCHITECTS

Skolgård
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Varutransport, sophantering och in- och
utlastning kan ske via Mårbackagatan.

ARKITEMA ARCHITECTS

+34

Skolgårdens gestaltning utförs med
hänsyn till den omgivande miljön och
dess kulturhistoriska värden men också
för att vara i harmoni med det nya.
Färg- och materialval på lekutrustning
och möbler sker med eftertanke.
Naturliga material som exempelvis trä,
stenmjöl och bark passar karaktären
men med hänsyn till framkomlighet
och tillgänglighet kommer troligtvis
konstgräs och hårdgjorda ytor att
behövas på utvalda delar.

20190329

Den norra delens kuperade terräng
bevaras så långt det är möjligt och
tillgängliggörs med hjälp av ramper och
trappor.
Skolgården lutar naturligt mot
nordväst och har inga sekundära
avrinningsvägar. I denna lågpunkt inom
fastigheten behöver dagvattnet tas
om hand. Det skulle lämpligen kunna
ske genom ett magasin under mark.
Större regnmängder i form av skyfall
kan tillåtas få stå i den nedsänkta
konstgräsytan och sedan infiltreras.

ARKITEMA ARCHITECTS
20190329
ARKITEMA ARCHITECTS

Angöring till skolan planeras för längs
gatorna. RHP-plats föreslås 10 meter
från huvudentrén vid Ågesta Broväg.
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Kv M7: Idrottshallskvarteret
Gestaltning
Kvarterets övergripande bebyggelse
princip är en jämn byggnadshöjd mot
omgivande gator med idrottshallen som
en bakomliggande lägre bebyggelse
och förskolan som en paviljong som
kantar Mårbackastråket.
Bebyggelsen i kvarterets omslutande
volym är sammanhållen och ger ett
solitt intryck. Volymen delas upp i två
horisontella nivåer, där sockel mot
Angöringsgatan och Ågesta Broväg
markeras. Sockeln utförs i sten, tegel
eller betong som till karaktär och nyans
samspelar väl med övriga material i
kvarteret.
Ovanpå sockeln står en sammanhållen
bebyggelse i fem våningar som följer
den för kvarteret föreslagna materialoch kulörpaletten.
Kvarteret vänder sin insida mot
Mårbackastråket med en öppen
gård. Gårdsfasaderna, förskolan och
idrottshallens fasader blir alla synliga
från den kulturhistoriskt känsliga miljön
längs stråket.
Förskolan och idrottshallens
utskjutande del skiljs ut från den
närliggande Mårbacka anläggningens

huvudbyggnad med en fasad i
förslagsvis ett material som ger ett
lätt intryck, till exempel trä eller plåt.
Idrottshallen som delvis är nedgrävd
har en uppglasad fasad mot gård och
stråk. Bostadshusens fasader kan ha
inslag av trä för att spegla karaktären av
kvarterets insida.

Bottenvåning
Bottenvåningen ska glasas upp längs
Ågesta Broväg där så är möjligt. Där
idrottshallens omklädningsrum vetter mot Ågesta Broväg är det dock inte
lämpligt i stor utsträckning. Sockeln bearbetas istället för att spegla den innan
förliggande publika funktionen med exempelvis mönsterverkan i tegel eller
grafisk betong.

Entréer och skärmtak
Bostadsentréer mot Ågesta Broväg
och Angöringsgatan markeras med
ett uppglasat och omfattat entréparti.
Gårdsentréer görs mer diskreta.
Bostadsentréer skiljs ut från de
verksamhetsentréer som ligger längs
framför allt Ågesta Broväg och har en
mer offentlig karaktär med större partier
och uppglasningar.
Eventuella skärmtak integreras i
entrépartiets gestaltning.

Vy längs Mårbackastråket västerut mot Ågesta Broväg och Vitsand.
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bostads
gård
för
skola
idrottshall

tydlig
gräns mot
stråket

förskole
gård

möjlig
lokal

Balkonger
Balkonger är en mycket viktig del av
fasadgestaltningen och utformas
i samspel med fasadmaterial och
fönster. Längs lokalgatorna medges
där dagsljus tillåter utanpåliggande
balkonger, alternativt franska balkonger
för att förstärka kvarterens solida
uttryck.

Matrisgjuten betong

Utanpåliggande balkonger placeras ej
vid kvartershörn.

Principer för bebyggelsens riktning och relationer
Rött tegel

sammanhållen
bebyggelse

Balkonger mot Nynäsvägen kommer
i många fall att uppföras inglasade i
akustiskt syfte. Inglasningen utförs med
teknisk lösning utan karm och placeras
innanför räcke.

sockel

Horisontell indelning av kvarteret

bullerskärm vid
behov, indragen
från yttre
fasadliv

Balkonger kan vara utanpåliggande mot
gårdssida.

Rödbrunt tegel

Bullerskärmsväggar

Matrisgjuten betongsockel Terrazzosockel

kan
uppföras
avvikande till
material, kulör
och form
markerad
bottenvåning

Stensockel

Terrazzosockel

Mellan byggnadskropparna på
kvarterets östra och västra sida kan
vid behov bullerskärmsväggar i glas
placeras. Väggarna placeras indraget
från yttre fasadliv. I de fall det är
förenligt med dagsljustillgång, kan
löpande balkonger anordnas bakom
skärmväggen. Bullerskärmarna kan med
fördel integreras med kvarteret för att
förstärka det solida uttrycket.

Fönster
Fönstersättningen ska sträva efter en
regelbunden och ordnad form för att

ge kvarteret ett sammanhållet uttryck.
Eftersträvansvärt är att minimera
antalet fönsterstorlekar och typer.
Fönstersättning i markplanet bör skilja
sig från fönstersättning i övriga plan.
Fönster mot Ågesta Broväg och
Angöringsgatan ska uppfattas som ”hål
i mur”.

Tak, takfot och taklandskap
Kvarteret utformas med ett mot gården
svagt lutande pulpettak och med
sarg som döljer taklutningen längs
husens exponerade gavlar. Detta
för att eftersträva en inom kvarteret
sammanhållen takfot utifrån sett. Mindre
tekniska anläggningar och delvis
uppskjutande tekniska installationer
tillåts indragna från fasadplanet.

Infart till parkering
Infarter förläggs längs lokalgatan.
Garageentréer gestaltas lika övriga
entréer med hög detaljeringsgrad och
belysning för att undvika att ge kvarteret
en ”baksida”.

Förgårdsmark och gårdar
Liksom de befintliga kvarteren i
Mårbacka ges bostadsgårdarna tydliga
gestaltningskoncept, alla med avstamp i
ekosystemtjänster.
Gården delas tydligt av mellan
kvarterets boende och förskolan. En
större ek sparas på förskolegården.

Principer för gestaltning och fasadindelning
Trä som exempel på avvikande byggnadsdel

Förslag på material- och kulörpalett
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Exempel på fasadgestaltning mot Nynäsvägen

Exempel på fasadgestaltning mot Mårbackastråket

Elevation längs Ågesta Broväg mot Mårbacka
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1. Exempel på sockel i murat tegel. Norra Djurgårdsstaden. 2. Exempel på betongelementfasad. Kv Moroten, Huddinge. Arkitekt: Arkitekthuset.
3. Exempel på sockelvåning utan allt för stor andel uppglasning. Sörmlands museum, Nyköping. Arkitekt: Carlstedts. Foto: Sörmlands museum.
4. Exempel på idrottshall med högt sittande fönster. Arkitekt: GXM Architekten. Foto: Christian Schwager. 5. Exempel på trä/skivmaterial med lätt
uttryck för friliggande förskola. Villa Eder Hederus, Nacka. Arkitekt: Kod arkitekter / General architecture. Foto: Åke E:son Lindman.
1.
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Kv M3 & M10

Förhållande till kulturhistorisk
bebyggelse
Kvarteren ligger inom det befintliga
Mårbackastråket och har därför stora
krav på sin gestaltning. Fasader mot
stråket ges därför stor omsorg i detaljer
och materialverkan. Byggnaderna
placeras mot Mårbackastråkets
markbeläggning, som delvis är
kvarterens förgårdsmark. Kvarteren
håller en stramare fasad mot stråket
utan utskjutande delar. Endast franska
balkonger tillåts längs denna del av det
nya Mårbackastråket.

Gestaltning
Kvarter M10 är sammanhållet och ger
ett solitt intryck. Volymen delas upp i
horisontella nivåer:
-Sockeln på kvarteret definineras av
nivåskillnaden mellan Angöringsgatan
och bostadsgården som vänder sig
mot Mårbackastråket. Sockeln är en
till två våningar hög mot Nynäsvägen
beroende på den sluttande
Angöringsgatans läge.
-Mellanpartiets fem våningar definieras
av den huvudsakliga höjden på
bebyggelsen mot gården.
-Kvarterets norrsida har ytterligare
två våningar som särskiljs från
femvåningsbandet genom avvikande
fönstersättning, fasadindelning eller
struktur.

-Tolvvåningsdelens översta våningar
får en mer avvikande gestaltning, vilket
ger kvarteret en signatur. Denna del
får sin gestaltning exempelvis genom
en egen fönstersättning, avvikande
balkongplacering, relief och djupverkan
i fasad, som bidrar till att ge de översta
våningarna ett lättare uttryck
Bottenvåningen på tolvvåningsdelen
ansluter mot stråket vilket ger en förhöjd
bottenvåning mot Mårbackastråket.
Bebyggelsen följer den för kvarteret
föreslagna material- och kulörpaletten.
Fasader som enbart vänder sig mot
gård kan gestaltas i avvikande material
för att säkerställa dagsljuskrav. Från
allmän plats exponerade delar, såsom
högdelar och exponerade gavlar, följer
dock den föreslagna materal- och
kulörpaletten.
Sockeln utförs i sten, granitkeramik
eller betong som till karaktär och nyans
samspelar väl med den befintliga
bebyggelsen i Mårbacka.
Mot Mårbackastråket är den eller
de översta våningarna indragna för
att möta den intilliggande befintliga
bebyggelsens skala
Kvarter M3 gestaltas enligt
samma principer som M10s södra
byggnadsvolym.

Vy längs Mårbackastråket österut mot Mårbackaparken.
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Bottenvåning
Bottenvåningen glasas upp där
butikslägen anges. I övrigt hålls
bottenvåningen relativt stram mot
Mårbackastråket. Mot Nynäsvägen och
tvärgator annonseras verksamheter och
bostadsentréer.

lokaler
mot
Nynäsvägen
möjlig
lokal
Betong
koppling
mellan gård
och Mårbacka
stråket

Fasadelement med
röd keramik

Inslag av rött tegel

möjlig
koppling
över gård

Samtliga trapphus har entréer mot
både gata och gård. Entréer mot gata
och gård utformas omsorgsfullt med
hög kvalitet avseende material och
belysning, för god orienterbarhet.
Bostadsentréer skiljs ut från
verksamhetsentréer. Eventuella
skärmtak integreras i entrépartiets
gestaltning. Bostadsentréer görs
indragna alternativt utan skärmtak för
att av hänsyn till Mårbackastråkets
strikta och slutna fasadgestaltning.

fastighetsgräns mot
höjden /
parken
Fasadelement med
mörkare keramik

Inslag av mörkbrunt
tegel

Betongsockel

Keramiksockel ljus

Principer för bebyggelsens riktning och relationer

Keramiksockel mörk

Trä som exempel på avvikande byggnadsdel

Förslag på material- och kulörpalett
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Entréer

Balkonger
Balkonger är en mycket viktig del av
fasadgestaltningen och utformas
i samspel med fasadmaterial och
fönster. Längs lokalgatorna medges,
där dagsljus tillåter, utanpåliggande
balkonger, alternativt franska
balkonger för att förstärka kvarterens

solida uttryck. Mot Mårbackastråket
tillåts endast franska balkonger
för att fasadernas uttryck ska vara
samstämmigt med befintlig bebyggelse.
Utanpåliggande balkonger placeras ej
vid kvartershörn.
Balkonger mot Nynäsvägen kommer
i många fall att uppföras inglasade i
akustiskt syfte. Inglasningen utförs med
teknisk lösning utan karm och placeras
innanför räcke.
Balkonger tillåts vara utanpåliggande
mot gårdssida.

Bullerskärmsväggar
Mellan byggnadskropparna på
kvarterets östra och västra sida kan
vid behov bullerskärmsväggar i glas
placeras. Väggarna placeras indraget
från yttre fasadliv. I de fall det är
förenligt med dagsljustillgång, kan
löpande balkonger anordnas bakom
skärmväggen. Bullerskärmarna kan med
fördel integreras med kvarteret för att
förstärka det solida uttrycket.
I markplan kan en öppning göras. En
trappa kan då förbinda gata med gård.
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sammanhållen
takfotshöjd
mot gård

bullerskärmar
vid behov,
indragna från yttre
fasadliv

översta
våningarna
särskiljs

Fönster

hög andel
uppglasning
mot gata

Fönstersättningen ska sträva efter
en regelbunden och ordnad form
för att ge kvarteret ett sammanhållet
uttryck. Eftersträvansvärt är att
minimera antalet fönsterstorlekar och
typer. Fönstersättning kan användas
för att förstärka skillander mellan de
horisontella uttrycken i fasaderna.
Fönster uppfattas som ”hål i mur”.

Tak, takfot och taklandskap
byggnad i
direkt kontakt
med stråkets
markplanering

sammanhållen
sockel

Kvarteret utformas med ett svagt
lutande valmat tak. Inom kvarteret
eftersträvas en sammanhållen takfot.
Mindre tekniska anläggningar och delvis
uppskjutande tekniska installationer
tillåts indragna från fasadplanet.

takfotshöjder
anpassade
till befintlig
bebyggelse

stram
fasadgestaltning med franska
balkonger mot
stråket

Principer för gestaltning och fasadindelning

Infart till parkering
Infarter förläggs längs lokalgata och/
eller mot Angöringsgatan.
Garageentréer gestaltas med lika hög
detaljeringsgrad och belysning som
övriga entréer för att undvika att ge
kvarteret en ”baksida”.

Utemiljö
Liksom de befintliga kvarteren i
Mårbacka ges bostadsgårdarna tydliga
gestaltningskoncept, alla med avstamp i
ekosystemtjänster.

12-våningsbyggnadens översta del

skärmvåningar
mellanparti
sockel(våningar)

Principer för horisontell indelning
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Exempel på fasadgestaltning mot Nynäsvägen

Exempel på fasadgestaltning mot Mårbackastråket
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1. Exempel på betongelementfasad med relief. Befintliga Mårbacka, Stockholm. Arkitekt: Danielson &
Hidemark. 2. Exempel på tegelfasad. Kv Odla, Huddinge. Arkitekt: Arkitekthuset. 3. Exempel på keramikfasad,
fasadindelning och mönsterverkan. Årstaberg. Arkitekt: Varg arkitekter. 4. Exempel på tegelfasad som möter
allmänt stråk. Porslinsk varteren Gustavsberg. Arkitekt: Arkitekthuset. 5. Exempel på indraget entréparti.
Hammarby Sjöstad. Arkitekt: KSARK.
1.
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Kv M11-M12

Förhållande till kulturhistorisk
bebyggelse
Kvarteren ligger inte i direkt anslutning
till det befintliga Mårbackastråket och
har därför en mindre stram gestaltning.
Byggnaderna placeras med upphöjd
förgårdsmark mot Mårbackastråkets
förlängning. Mot parken i söder föreslås
balkonger och upphöjda uteplatser i
ett tydligt system, som hjälper till att ge
kvarteret en sammanhållen gestaltning.

Gestaltning
Kvarteren är sammanhållna och ger
solida intryck. De sammanhållna
kvartersvolymerna delas upp i
horisontella nivåer:
-Sockeln på kvarteret definineras av
nivåskillnaden mellan Angöringsgatan
och bostadsgården som vänder sig
mot Mårbackastråket. Sockeln är en
till två våningar hög mot Nynäsvägen
beroende på den sluttande Angörings
gatans läge. Även muren framför den
sydvända förgårdsmarken omfattas av
sockeln.
-Mellanpartiets fem våningar definieras
av den huvudsakliga höjden på
bebyggelsen mot gården.

-Kvarterets norrsida har ytterligare
två våningar som särskiljs från
femvåningsbandet genom avvikande
fönstersättning, fasadindelning eller
struktur.
-Tolvvåningsdelens översta våningar
får en mer avvikande gestaltning, vilket
ger kvarteret en signatur. Denna del
får sin gestaltning exempelvis genom
en egen fönstersättning, avvikande
balkongplacering, relief och djupverkan
i fasad, som bidrar till att ge de översta
våningarna ett lättare uttryck.
Bottenvåningen på tolvvåningsdelen
ansluter mot stråket vilket ger en förhöjd
bottenvåning mot Mårbackastråket.
Bebyggelsen följer den för kvarteret
föreslagna material- och kulörpaletten.
Fasader som enbart vänder sig mot
gård kan gestaltas i avvikande material
för att säkerställa dagsljuskrav. Från
allmän plats exponerade delar, såsom
högdelar och exponerade gavlar, följer
dock den föreslagna materal- och
kulörpaletten.
Sockeln utförs i granitkeramik eller
betong som till karaktär och nyans
samspelar väl med övriga material i
kvarteret.

Vy från öster över Mårbackaparken och mot Mårbackastråket.
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förgårdsmark
med upphöjda
uteplatser markerar
gräns mellan privat
och offentligt

Bottenvåning
Mot Mårbackastråket, Nynäsvägen och
tvärgator annonseras verksamheter och
bostadsentréer.

Entréer
Betong

lokaler
mot
Nynäsvägen

koppling
mellan gård
och Mårbacka
stråket

möjlig
koppling över
gårdar

Fasadelement med
röd keramik

Bostadsentréer skiljs ut från
verksamhetsentréer. Eventuella
skärmtak integreras i entrépartiets
gestaltning. Bostadsentréer görs
indragna alternativt utan skärmtak för
att av hänsyn till Mårbackastråkets
strikta och slutna fasadgestaltning.

Inslag av rött tegel

Balkonger

förgårds
mark med
bostads
entréer

Principer för bebyggelsens riktning och relationer

Fasadelement med
mörkare keramik

Inslag av mörkbrunt
tegel

Betongsockel

Keramiksockel ljus

Keramiksockel mörk

Trä som exempel på avvikande byggnadsdel

Förslag på material- och kulörpalett
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Samtliga trapphus har entréer mot
både gata och gård. Entréer mot gata
och gård utformas omsorgsfullt med
hög kvalitet avseende material och
belysning, för god orienterbarhet.

Balkonger är en mycket viktig del av
fasadgestaltningen och utformas
i samspel med fasadmaterial och
fönster. Längs lokalgatorna medges
där dagsljus tillåter utanpåliggande
balkongrader, alternativt franska
balkonger för att förstärka kvarterens
solida uttryck.

Utanpåliggande balkonger placeras ej
vid kvartershörn.
Balkonger mot Nynäsvägen kommer
i många fall att uppföras inglasade i
akustiskt syfte. Inglasningen utförs med
teknisk lösning utan karm och placeras
innanför räcke.
Balkonger tillåts vara utanpåliggande
mot gårdssida. Mot Mårbackastråket
medges utanpåliggande, väl inordnade
och med nedanliggande uteplatser
samordnade balkonger.

Terrasser vid indragna
takvåningar
Terrasser på indragna våningar
utformas med räcke lika balkonger på
fasad.

Bullerskärmsväggar
Mellan byggnadskropparna på
kvarterets östra och västra sida kan
vid behov bullerskärmsväggar i glas
placeras. Väggarna placeras indraget
från yttre fasadliv. I de fall det är
förenligt med dagsljustillgång, kan
löpande balkonger anordnas bakom
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skärmväggen. Bullerskärmarna kan med
fördel integreras med kvarteret för att
förstärka det solida uttrycket.

bullerskärmar
vid behov,
indragna från yttre
fasadliv

översta
våningarna
särskiljs

I markplan görs en öppning där en
trappa kan förbinda gata med gård.

Fönster

yydliga
entréer mot
stråket

sammanhållen
takfotshöjd
mot gård

sammanhållen
sockel

Principer för gestaltning och fasadindelning

Fönstersättningen ska sträva efter
en regelbundenhet och ordnad form
för att ge kvarteret ett sammanhållet
uttryck. Eftersträvansvärt är att
minimera antalet fönsterstorlekar och
typer. Fönstersättning kan användas
för att förstärka skillander mellan de
horisontella uttrycken i fasaderna.

Tak, takfot och taklandskap
Kvarteret utformas med ett svagt
lutande valmat tak. Inom kvarteret
eftersträvas en sammanhållen takfot.
Mindre tekniska anläggningar och delvis
uppskjutande tekniska installationer
tillåts tydligt indragna från fasadplanet.

Infart till parkering
Infarter förläggs längs lokalgata
och/eller mot Angöringsgatan.
Garageentréer gestaltas lika övriga
entréer med hög detaljeringsgrad och
belysning för att undvika att ge kvarteret
en ”baksida”.

12-våningsbyggnadens översta del

skärmvåningar

Utemiljö

mellanparti

Liksom de befintliga kvarteren i
Mårbacka ges bostadsgårdarna tydliga
gestaltningskoncept, alla med avstamp i
ekosystemtjänster.

sockel(våningar)

Principer för horisontell indelning
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Exempel på fasadgestaltning mot Nynäsvägen

Exempel på fasadgestaltning mot Mårbackastråket
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1. Exempel på betongelementfasad med relief. Befintliga Mårbacka, Stockholm. Arkitekt: Danielson & Hidemark.
2. Exempel på fasad med inslag av tegel. Kv Odla, Huddinge. Arkitekt: Arkitekthuset. 3. Exempel på keramisk
sockel med mönsterverkan. Årstaberg, Stockholm. Arkitekt: Varg arkitekter. 4. Exempel på upphöjd förgårdsmark
mot gata Hammarby Sjöstad.
1.
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Kv V1-V2

Gestaltning
Kvarterens övergripande
bebyggelseprincip är en jämn
byggnadshöjd mot Ågesta Broväg
och Vitsandsgatan med uppstickande
bakomliggande punkthus.
Bebyggelsen följer den för kvarteren
föreslagna material- och kulörpaletten.
Längs Ågesta Broväg utförs samtliga
fasader i ett kvarter i samma kulör,
som harmonierar med den för Farsta
typiska färgskalan. Punkthus och
trapphusenheterna mot Ågesta Broväg
ska gå enda ner till gata/torg. För att
det inte ska uppfattas som att de står
på sockelvåning ska det upphöjda
gårdsbjälklaget vara något indraget från
punkthusens fasadliv.
Bottenvåningen markeras med
omfattningar och detaljering kring
entréer och fönster samt genom en
grövre/avvikande putsteknik som skapar
skuggverkningar i fasadlivet. Kulör för
bottenvåning och övrig byggnad är
samstämmig.

Entréer och skärmtak
Bostadsentréer mot Ågesta Broväg
och Vitsandsgatan markeras med ett

uppglasat och omfattat entréparti.
Gårdsentréer görs mer diskreta.
Bostadsentréer skiljs ut från de
verksamhetsentréer som ligger längs
framför allt Ågesta Broväg och har en
mer offentlig karaktär med större partier
och uppglasningar.
Eventuella skärmtak integreras i
entrépartiets gestaltning.

Bottenvåning
Bottenvåningen längs Ågesta Broväg
och kvarterets intilliggande två torg har
en hög grad av uppglasning.

Balkonger
Balkonger mot Ågesta Broväg och
torg inordnas i fasad enligt redovisade
principer för balkonger.
Balkonger mot Nynäsvägen kommer i
många fall att utformas inglasade för att
hantera bullerproblematik. Inglasningen
utförs med teknisk lösning utan karm
och placeras innanför räcke.
Balkonger kan vara utanpåliggande
mot gårdssidan av byggnadskropparna
längs Ågesta Broväg och
Vitsandsgatan.

Vy längs Mårbackastråket västerut mot Ågesta Broväg och Vitsand.
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torg

för
skolegård
för
skola

Bullerskärmsväggar

Terrazzoomfattning ljus

Träomfattning mörk

Mellan byggnadskropparna på kv V2s
östra och västra sida kan vid behov
bullerskärmsväggar i glas placeras.
Väggarna placeras indraget från yttre
fasadliv. I de fall det är förenligt med
dagsljustillgång, kan löpande balkonger
anordnas bakom skärmväggen.

Kulör med svarthet som
tex NCS S 2005-Y

Spritputs ljus

Tak

möjliga
lokaler

uppglasade
bottenvåningar
med verksamheter
mot torg, Ågesta
Broväg och
Vitsandsgatan

torg

livs
medels
butik

Principer för bebyggelsens riktning och relationer

Granit-, granitkeramik- eller terazzoomfattning

Punkthusens teknikutrymmen placeras
centralt på taken. Mot Ågesta Broväg
får byggnaderna ett mot gården svagt
lutande pulpettak. Sarg anordnas vid
exponerade gavlar så att takfotshöjden
upplevs jämn från allmän plats. Där
förgårdsmark finns kan byggnaderna
även ges valmade tak då avvattning kan
ske även mot gata.

Gård
tak
gestaltning
med integrerade
teknikutrymmen

buller
skärmar vid
behov, indragna
från yttre
fasadliv

Spritputs grå Terrazzo, klinker kulöraccenter

Gårdarna befinner sig upphöjda på
sockelvåning och erbjuder god utblick
i soligt läge mot söder. Del av kv V1s
gård är för kvarterets boende och del
är för förskola. De boende har också
tillgång till närbelägna aktivitetsytor i
stråket samt torg med folkliv.
I det samlade gårdsrummet erbjuds
de boende en öppen plats för
gemensamma aktiviteter.

Kulöraccent och terrazzoonfattning grön
enhetligt
fasadmaterial,
ev med annan
struktur på
bottenvåning

Bottenvåningar har privata uteplatser
mot gården vilka avgränsas med en
vegetationszon.
högdelarna
står på
marken, ej på
sockelvåning
Principer för gestaltning och fasadindelning

Grov och slät puts ljusgrön

Förslag på tre olika material- och
kulörpaletter med respektive accenter
72

TE LE S TA D E N

G E S TA LT N I N G S P R O G R A M / S A M R Å D

Elevation längs Ågesta Broväg mot Vitsand
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Brytpunkt i Elevation

Exempel på fasadgestaltning mot Nynäsvägen

Exempel på fasadgestaltning mot Vitsandsstråket
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1. Exempel på putsad fasad med jämn fönstersättning och väl avstämd fönsterkulör.
Bostadshus Dammstrasse, Zürich. Arkitekt: Igual & Guggenheim. 2. Se 1. Stockholmshusen.
Konceptarkitekter: Dinell Johansson. 3. Exempel på port med markerad entréomfattning. 4. & 5.
Exempel på detaljerade sockelvåningar och entrépartier. Hökarängen respektive Björkhagen.
Arkitekt: Dinell Johansson.

1.

2.

3.

4.

5.
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Kv V3:
Paviljongkvarteret
Gestaltning

för Farsta typiska färgskalan.

Kvarteret angränsar till en mindre park
som utgör en del av Vitsandsstråket.
Mot parken har bostadshusen en något
upphöjd förgårdsmark för att skilja det
privata från det halvprivata och det
offentliga.

Sockelvåningen kan markeras med
omfattningar och detaljering kring
entréer och fönster samt genom en
grövre/avvikande putsteknik som skapar
skuggverkningar i fasadlivet.

Gränsen markeras med en enklare mur i
betong. Bostädernas trapphus nås från
både park och gata.
Fasaderna har en enklare gestaltning
utan markerad sockelvåning
som anspelar på de befintliga
Vitsandsskivhusens uttryck.
Kvarterets övergripande
bebyggelseprincip är en jämn
byggnadshöjd med byggnader som till
både gestalt och skala underordnas de
befintliga, intilliggande skivhusen.
Bebyggelsen följer den för kvarteret
föreslagna material- och kulörpaletten.
Samtliga fasader i kvarteret färgsätts i
samma kulör, som harmonierar med den

Entréer
Trapphusen angörs via entréer
från omgivande gator. Trapphusen
har också entréer från gårdssidan,
där gemensamma förplatser finns.
Entréer mot gata och gård utformas
omsorgsfullt med hög kvalitet avseende
material och belysning, för god
orienterbarhet.

Balkonger
Balkonger mot Nynäsvägen kommer i
många fall att utformas inglasade för att
hantera bullerproblematik. Inglasningen
utförs med teknisk lösning utan karm
och placeras innanför räcke.
Balkonger kan vara utanpåliggande mot
parken.

Vy från Färnebogatan mot Vitsandsskolans skolgård och Vitsandsstråket.
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mur
runt upphöjda
uteplatser markerar
gräns mellan privat
och offentlig
utemiljö

privata
upphöjda
uteplatser

Bullerskärmsväggar

Terrazzoomfattning ljus

Träomfattning mörk

Mellan byggnadskropparna på kv V3s
östra och västra sida kan vid behov
bullerskärmsväggar i glas placeras.
Väggarna placeras indraget från yttre
fasadliv. I de fall det är förenligt med
dagsljustillgång, kan löpande balkonger
anordnas bakom skärmväggen.

Kulör med svarthet som
tex NCS S 2005-Y

Spritputs ljus

Tak

gemen
samma ute
platser
möjlig
lokal

Granit-, granitkeramik- eller terazzoomfattning

Gård
Boende i bottenplan erbjuds en
generös, upphöjd privat uteplats som
ger de boende ett enskilt rum med

Principer för bebyggelsens riktning och relationer

buller
skärmar vid
behov, indragna
från yttre
fasadliv

Byggnadernas tak valmas då avvattning
kan ske både mot gata och gård. Tak
utförs med fördel som vegetationstak
där så är möjligt.

utsikt över det lugna gröna parkrummet
i söder. Uteplatserna vilar på en mur
och har en bård av vegetation.
Vid varje entré mot gården finns ett
mindre uterum för de boende, med plats
för mindre sällskap och samtal avskilt
från den offentliga parken. En mindre
gemensamhetslokal kompenserar för de
små gemensamma umgängesytorna på
gården.
Vitsandsparkens ytterzon kantas av
en vegetationsridå och en mindre
gångslinga vilket ger bostäderna en
distans och en mjuk övergång till
de aktiviteter som pågår kring den
bevarade paviljongen.

Spritputs grå Terrazzo, klinker kulöraccenter

Kulöraccent och terrazzoonfattning grön

Principer för gestaltning och fasadindelning

Grov och slät puts ljusgrön

Förslag på tre olika material- och
kulörpaletter med respektive accenter
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Exempel på fasadgestaltning mot Nynäsvägen
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Exempel på fasadgestaltning mot Vitsandsstråket
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1. Exempel på putsad fasad med jämn fönstersättning och väl avstämd fönsterkulör.
Bostadshus Dammstrasse, Zürich. Arkitekt: Igual & Guggenheim. 2. Se 1. Stockholmshusen.
Konceptarkitekter: Dinell Johansson. 3. Exempel på port med markerad entréomfattning. 4. & 5.
Exempel på detaljerade sockelvåningar och entrépartier. Hökarängen respektive Björkhagen.
Arkitekt: Dinell Johansson.

1.
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Hus M

Placering
Skolan är belägen vid Vitsandsområdets
entré mot Färnebogatan i nordväst.
Platsen definieras av entréområdets
bevarade ekar och naturmark,
Vitsandsstråkets historiska siktlinje
längs skivhuskvarteret och slänten upp
mot Östmarksgatans bebyggelse.
Sektion AA, genom Vitsandsskolan nya skolbyggnaden
Illustration av Niras Arkitekter

TNINGSIDÉ/KONCEPT - PRELIMINÄR HANDLING

PR

EL

nsbilder

E L E S TA D E N
SAR/MSA

Hus M (tidigare
matsalsbyggnaden)

PARK

estår
år av två volymer i två våningar och är plap
an
n och parken.
dentré ligger vid entrégården mot gatan
ga
uvudentré
garnas entréer
ntréer
éer mot gården. Vid entrégården
entrégå
Angöring för leveranser
nvagnsparkering.
jlighet till barnvagnsparkering.
separerad från
barnen. Hus
Sektion
BB,
genom
Vitsandsskolanärbefintlig
byggnad
är placerad nära en
n HKP som nns placerad
p
Illustration
avbbarn,
Niras
a entréer för
för-Arkitekter
an (inom 10 meter). Alla
nsluter m
mot gersonal är placerade så att de ansluter
étorg.
ntréer
varumottagning till köket har sina entréer
n västra fasaden, separerade från gården och
ch
h
Angöring för leveranser
1. sker längs med ga-

IM
INÄ
R

dnas fasad och tak färgmässigt till varandra
örton) i en färgskala mot det jordiga, metalasadmaterial är någon typ av fasadskiva som
i stående i varierande bredder. Fönster inordadskivorna. Fönster har låg bröstningshöjd så
nna se ut. Taket består av plåt.

Skolbyggnaderna består av Televerkets
tidigare matsal (Hus M), samt en ny
skolbyggnad och en länk dem emellan.

GATA

ge
ger i slutet av Mårbackastråket, mellan park
naturmark.
naturma Tomten består av betydelsefull naer bentliga
ntli träd och berg i dagen. Platsens
era
bör bevaras.
Gården
be
Gård får en naturlig variation
ammerad lek närmast parken och en och mer
kuperad naturmarken.
naturm
k mot den kuperade

AB
Åberg

Kv V4:
Vitsandsskolan

NATURMARK

Tak och fasad inordnas färgmässigt i samma kulörton.

M och ny skolbyggnad

2.

Fönster har låg bröstningshöjd och inordnas
mellan fasadskivor.

Den befintliga volymen, ett rätblock i
två våningar, har en tydlig uppdelning
mot Vitsandsstråket: en sluten fasad
vid hörsalsdelen i nordväst och en
strikt glasfasad (curtain wall) längs
resten av fasaden mot Vitsandsstråket.
Byggnaden ligger i souterräng vid
entrén mot Vitsandsstråket, längs med
slänten upp mot Östmarksgatan.
Ett antal förändringar görs exteriört på
hus M:
•
Inlastningsdelen tillhörande
hus M rivs för att möjliggöra

Barnvagnstak

FASADELEVATION M
MOT NORR (M
(MOT GATAN)

HA

ND

LIN

G

•

•

sammanlänkning av byggnaderna.
De mindre utbyggnaderna på
södersidan rivs också för att skapa
en överblickbar och lugn skolgård
med uteklassrum.
För att möjliggöra
undervisningsmöjligheter i hus
M sätts fönster in i byggnadens
gavelfasad mot nordväst, samt till
vissa delar mot sydväst.

Nya skolbyggnaden
Den nya skolbyggnaden är tre
våningar, också den ett enkelt rätblock
inplacerad i den begynnande slänten
upp mot Östmarksgatans bostadshus.
Byggnaden har en tydlig och synlig
struktur, avläsbar genom geometriskt
indelade fönsterband. Fönstren går
över hörn och är förhållandevis nätt
detaljerade med placering i fasadliv.
Ett uttryck med klara referenser i den
moderna erans pedagogiska arkitektur
och i de omgivande byggnadernas
uttryck.
Skolan får sin huvudentré mot
Vitsandsstråket i det nybyggda huset.
Den befintliga entrén till det befintliga
hus M får en sekundär funktion.

1. Exempel på enkla, sammansatta volymer med tydlig avläsbar struktur och fönster i fasadliv. Sveaplans Gymnasium.
Arkitekt: Nils Ahrbom och Helge Zimdahl. Foto: Ingemar Gram, Digitala stadsmuseet BY-NY-SA. 2. Exempel på tydlig
struktur och transparens samt fönsterband över hörn. Campus Konradsberg, Stockholm. Arkitekt: Johan Celsing
Arkitektkontor. Foto: Martin Kjerrulf.
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Länkbyggnaden
Höjdskillnaden mellan den nya och den
befintliga skolbyggnaden tas upp med
en slank och transparent länkbyggnad.
Dess glasfasad har en annan indelning,
andra profiler och annan rytm än det
befintliga hus M, för att tydligt kunna
urskiljas som ett tillägg.

Skolgård och omgivningar:

Perspektiv mot Vitsandsskolan.
Illustration: Niras arkitekter.

Fasad mot Färnebogatan
Illustration: Niras arktieter.

Fasad mot Vitsandsstråket
Illustration: Niras arkitekter.
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Befintliga ekar och bevarandet av
gräsytan blir ett karaktärsstarkt
entrémotiv för skolan när man kommer
ifrån väst. Formspråket i den befintliga
miljön tas tillvara med strikta trädrader
och tydliga rumsbildningar även på
skolgården. Mot Vitsandsstråket
avgränsas skolgården med klippta
häckar eller murar med håltagningar.
Skolgården planeras i aktiva zoner,
zoner kopplade till hemhörighet
och gröna zoner. De aktiva zonerna
planeras enligt principen för
onstage, backstage och offstage.
Onstageområdet programmeras
med både idrottsrelaterad aktivitet
med till exempel basket eller pingis,
men även övrig rörelse såsom till
exempel studsmattor och bouldering.
Backstageområdet ska locka till
impulser för rörelse och det ska finnas

plats att öva för att ta plats onstage.
Offstage möbleras med formella
sittmöbler som länkar samman ytor och
ger överblick åt olika håll.
Det finns också möjlighet för
platsbyggda möbler med övergång till
aktivitet i backstageområdet. Zoner för
hemhörighet innefattar uteklassrum
samt entrétorg och utställningstorg
där skolan annonseras och dess
verksamhet kan visas upp. Här tas även
den befintliga trädgården på baksidan
av hus M tillvara och kan fungera som
uteklassrum eller rum för avskildhet. De
gröna zonerna integreras på skolgården
där befintliga träd och nya skapar
möjlighet att sitta under trädgrönska.
På baksidan av det nybyggda huset
bevaras naturmarken i så stor ut
sträckning som möjligt. Utrymmet
bakom den nybyggda byggnaden är
inte tänkt som vistelseyta utan endast
utrymningsväg.
Sydost om byggnaden ligger även en
öppen, oprogrammerad gräsyta som
kan användas för spontan aktivitet. Även
skolgården är tänkt att kunna användas
av allmänheten under de tider då den
inte nyttjas för skolverksamhet.
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Kv V5: Skivhusen i
Vitsand
Hus B
Skivhusen med senare tillkomna takpåbyggnader och färgsättning

Hus C

Hus D

Skivhusen i originalutförande

Hus E

Originalmodell som tydligt visar de horisontella fasadbanden

Nya byggnadsvolymer:
Bostäder
Förskola

Axonometri mot Vitsandsstråket
Illustration: Christin Svensson Arkitektur.

0

5

10m

50m

Volymstudie ombyggnadsförslag. Modell och foto: Christin Svensson Arkitektur.

Kulturhistorisk bebyggelse

Gestaltningsidé tillbyggnad

Anläggningen med skivhus i betong
stomme och mellanliggande lågdelar
i stålstomme är ritade av arkitekt
Bengt Hidemark och uppförda mellan
år 1958 och 1960. De utgör en del
av Farstas samhälls-, social- och
arkitekturhistoriska bebyggelse och
är grönklassad enligt Stockholms
stadsmuseums klassificering.

Alla nya byggnadsvolymer samspelar
skal- och kompositionsmässigt med de
befintliga skivhusens proportioner.
Det för kvarteret dominerande uttrycket
av sammanhängande horisontalitet i
fasaderna ska vara gällande även i de
nya byggnadsvolymernas gestaltning
och fasadindelningen ska samspela
med skivhusens fasadindelning.

Om-och tillbyggnad

Siktlinjer och flöden

De fyra skivhusen föreslås att bevaras
och byggas om från kontor till bostäder.
Lågdelarna mellan skivhusen föreslås
att rivas för att ersättas med 7 våningar
hög bulleravskärmande bostads
bebyggelse på lämpligt riskavstånd
35m från Nynäsvägen.

Portiker och öppningar i de nya
bebyggelsetilläggen förstärker
skivhusens längsgående riktning och
medgör både siktlinjer och ett flöde
tvärs genom kvarteret längs med
skivhusens fasader i markplan.

In mot områdets inre gång- och
parkstråk byggs 3-4 våningars bostads
lameller som därmed ramar in gårdarna
mellan skivhusen. Under gårdarna
byggs parkeringsgarage med infarter
från Vitsandsgatan. På den mellersta
gården byggs en förskola med
förskolegård.

Gårdarna gestaltas tillsammans
med byggnadsvolymerna som en
sammanhängande arkitektonisk
komposition. De bildar en för komplexet
sammanhängande helhet som upplevs
såväl från marken som ovanifrån alla
de lägenheter som blickar ut över
gårdsrummen.

Gestaltningsidé ombyggnad

Gårdarna får ej vara asfalterade
utan består av en kombination av
plattsättning, växtlighet och vitt grus/
småsten.

De fyra befintliga skivhusen återställs till
ursprunglig färgsättning i grå toner.Alla
senare tillkomna påbyggnader på taken
föreslås rivas och ersätts med enhetliga
påbyggnader för alla fyra husen.
Nya tillägg såsom balkonger och hål
tagningar i fasad för entréer och fönster
kan göras med ett samtida uttryck
men med omsorg om den befintliga
byggnadens fasadkomposition och
arkitektoniska uttryck.

Gårdar

Gårdarna får gärna innehålla
igenkännbara element och/eller
en tematisk färgsättning som gör
det lätt att orientera sig och känna
hemhörighet.
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Förskolegården

Entréer och skärmtak

Förskolegårdens lekytor, lekelement,
barnvagnstak och paviljonger utformas
som en del i den övergripande
gårdsgetaltningen (se Gårdar).

De flesta trapphus görs genomgående,
dvs med möjlighet att röra sig från
gård till gård eller från gata till gård.
De befintliga skivhusens trapphus mot
Nynäsvägen och mot Vitsandsgatan
bevaras och kompletteras/byggs om
med nya hissar.

Förskolebyggnaden
Förskolan är en del av den nya
bulleravskärmande byggnadsvolymen
på den mittersta gården, men inryms
endast i den halva som vetter in mot
gården. Förskolan är belägen bortom
riskavstånd 40m från Nynäsvägen.
Förskolans fasad gestaltas omsorgsfullt
och med en låg fönstersättning som
möjliggör för barn att se ut.

Bostadsgård på takterrass över
förskolebyggnad
NYTT BOSTADSHUS

VITSANDSSTRÅKET

HUS B

NYTT BOSTADSHUS

LOKALGATA

NYNÄSVÄGEN

Ombyggnad av bef.
kontor till bostäder.

Tvärsektion genom gård och nya byggnadsvolymer
Ny takpåbyggnad
för bostäder.
Illustration: Christin Svensson Arkitektur.
Nya balkonger.

Ovanpå förskolan finns en takterrass
som fungerar som utrymningsväg och
som bostadsgård åt de bostäder som är
belägna ovanpå förskolebyggnaden.

Upphöjda uteplatser (mot
sydost)

D

SEKTION D-D
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SKALA 1:500 (A3)
SWEREF 99 18 00
RH 2000

D

Lägenheter på entrévåningen gestaltas
i största möjliga mån utan insyn. Till
exempel genom att vara upphöjda från
markplan.

Befintliga entrépaviljonger mot
Vitsandsgatan för hus B och C
bevaras, och nya likvärdigt omsorgsfullt
gestaltade entrépaviljonger föreslås för
hus D och hus E.

Terrasser vid indragna
takvåningar (mot sydost)
Alla senare tillkomna takpåbyggnader
rivs och ersätts med enhetliga
takpåbyggnader för alla fyra skivhusen.
Takpåbyggnaderna gestaltas med
ett enhetligt indrag för terrasser mot
sydost. Dessa terrasser avgränsas
dels av den uppstickande befintliga
skivhusfasaden, kompletterad med
nättare räcke i metall för att nå den
säkerhetshöjd som krävs av ett
balkongräcke.

Fasader, fönster,
håltagningszoner
De vitmålade fönsterbanden med
en fasadindelning som bygger

C
PLATS:
KVARTER:
FÖRSLAGSTYP:
SKEDE:
RITNINGSTYP:
DATUM, SIGNATUR:
ARKITEKT:

D

E

TELESTADEN, FARSTA
VITSAND V5
OM- OCH TILLBYGGNAD
SKISS INFÖR SAMRÅD/ DETALJPLAN
ARBETSMATERIAL
2019-05-08 CS
CHRISTIN SVENSSON ARKITEKTUR

Elevation mot Vitsandsstråket
Illustration: Christin Svensson Arkitektur.
HUS B

HUS C

HUS D

HUS E

80

ELEVATION MOT VITSANDSTRÅKET

TE LE S TA D E N

G E S TA LT N I N G S P R O G R A M / S A M R Å D

på stomlinjemåttet 3,60m med
underindelning per 1,20m bevaras. I
de lägen där de låga gårdsvolymerna
rivs (främst i bottenplan in mot
gård) förespråkas en ny fasad som
harmonierar antingen med skivhusens
övriga fasad eller med de nya tilläggens
fasader. Samma gäller för de lägen i de
befintliga skivhusens fasader där man
behöver ta upp hål för nya entrédörrar
och för den slutna fasad där man
behöver ta upp hål för att få fönster i
bakomliggande lägenhet.

Exempel på transparens och nätt uttryck i
fasad. Förslag till bostadshus i Paris.
Arkitekt/bild: Studio Muoto

De nya byggnadstilläggen på
skivhusens tak ska utformas med ett
enhetligt och transparent/ translucent
uttryck.

Exempel på längsgående ”flygande”
puts”band”. Lisson Gallery, London. Arkitekt: Tony Fretton. Foto: Christin Svensson

De nya byggnaderna mellan skivhusen
utförs med hög arkitektonisk kvalitet,
gedigna material och omsorgsfull
detaljering som samspelar med de
befintliga husens proportioner och
horisontella fasaduttryck som relaterar
till de befintliga skivhusens mått och
fasadindelning. Fasadmaterial, färg
och transparens kan vara annan
än de befintliga skivhusens – men
uttrycket horisontella fasadband
ska vara avläsbart och förhålla sig
proportionerligt till de befintliga
volymernas fönsterband.

Elevation mot Vitsandsgatan
Illustration: Christin Svensson Arkitektur
HUS E

HUS D

Tak, takfot och taklandskap
De nya volymernas tak ska ge ett platt
intryck från gatan och takmaterialet
ska harmoniera med de befintliga
skivhusens tak.

Balkonger (mot sydost och
sydväst)
De befintliga skivhusen får nya
balkonger längs med sydostfasaderna,
och då dessa är ett mycket känsligt
tillägg på den befintliga fasaden är
det av yttersta vikt att de gestaltas
omsorgsfullt och samspelar med
kvarterets arkitektur som helhet. Dessa
balkonger föreslås vara grunda (max 1m
djupa) och obrutet längsgående med
räcken som anspelar på de befintliga
fasadernas slutna band. Kortsidorna
föreslås ha ett nätt och genomsiktligt
uttryck.
De nya byggnadsvolymernas
längsgående balkongband föreslås ha
ett större djup (1,4m). Dessa balkonger
görs även de med räcken vars
proportioner anspelar på de befintliga
volymernas karakteristiska horisontella
fasaduttryck. Balkongräcken på de
nya byggnadsdelarna kan göras med
transparens såväl som med ett slutet
uttryck.
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ELEVATION MOT NYNÄSVÄGEN
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