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INLEDNING
Föreliggande kvalitetsprogram för byggnadernas utformning och markens anordnande tillhör detaljplan för kv Kojan mm vid Hornsbergs Strand inom stadsdelarna
Stadshagen och Kristineberg på Kungsholmen i Stockholm, Dp 2000-05724-54.
Detaljplanen ingår i stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen, Dp 199908608-53.
Detaljplaneområdet kv Kojan innefattar nio kvarter för totalt 1200 lägenheter
och byggs av sex olika byggherrar. Staden bygger den allmänna platsmarken, det
vill säga gator, torg och parker. Byggstart för den södra delen beräknas påbörjas
2005. Den norra delen byggs så snart asfaltverket flyttat år 2006.
Detta utformningsprogram är utarbetat gemensamt av staden och byggherrarna. Stadsbyggnadskontoret har formulerat de allmänna stadsbyggnadsprinciperna,
gatu- och fastighetskontoret utformningen av den allmänna platsmarken och byggherrarna redovisar sina respektive projekt.
Till planen hör även plankarta med planbestämmelser, Dp 2000-05724-54, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning, där bebyggelsens utformning i övrigt framgår.
Kvalitetsprogrammet har utarbetats i samarbete med stadsbyggnadskontorets
bygglovsektion. Kvalitetsprogrammet ska vara utgångspunkt och vägledning vid
bygglovgivning för nybyggnad.
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Stadsutvecklingsområdet
Nordvästra Kungsholmen
Stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen

bär det att ca 3 500 lägenheter och ca 350 000 kvm

ingår i Översiktsplan 1999. Området är idag ett hamn-

lokaler kan byggas i området samt att befolkningen

och industriområde. Här finns också kontor, institu-

i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen dubble-

tioner, idrottsanläggningar och bostäder i varierande

ras från 7 000 till 15 000 boende och från 15 000 till

ålder. Program för Nordvästra Kungsholmen (Dp

30 000 arbetande.

1999-08608-53) upprättades av stadsbyggnadskonto-

Avsikten är att få en blandad bebyggelse med

ret år 2000 och var föremål för samråd 2001. I januari

både bostäder, arbetsplatser och service. Innerstads-

2002 beslöt stadsbyggnadsnämnden att utbyggnaden

bebyggelsen på Kungsholmen kan på så vis utvidgas.

av området skulle ske enligt programmet, det vill säga

Bebyggelsen utformas som en ny stenstad i modern

att förutom planer för kontor och bostäder inom kv

tappning, det vill säga kvarter med sjuvåningshus och

Gångaren (St Görans sjukhusområde) skulle 17 detalj-

lokaler i bottenvåningen.

planer upprättas för bostäder och lokaler. Totalt inne-

Planprogram 2002

19
kv Gångaren
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6

Lustgården 6: bostäder – 400 lgh
Triangeltomten
Stadshagsklippan: bostäder – 400 lgh,
kontor, idrottshall (ej aktuellt)
Hjalmar Söderbergs väg: bostäder
– 90 lgh
Kv Kojan: bostäder – 1200 lgh
Lustgården 10: kontor
Brovakten: bostäder – 200 lgh, kontor
Hotell Kristineberg
Kristinebergsparken

10. Kristinebergshöjden: bostäder
– 230 lgh, kontor
11. SL:s bussgarage: bostäder – 700 lgh,
bussgarage
12. Biovitrum: Oktapharma
13. Kv Glaven: bostäder
– 100–200 lgh, förskola
14. Studentbostäder – 100 smålgh
15. Kv Tjället: bostäder
16. Bensinstationstomten: bostäder
– 100 lgh, kontor

17. Kv Glädjen: bostäder – 110 lgh
Kv Gångaren
Sankt Görans sjukhusområde:
18 Kv Flanören: bostäder – 200 lgh
19 Lindhagensterrassen: bostäder
– 200 lgh, kontor
20 Kv Gångaren 11: kontor
21 Kv Snöflingan: hotell, bostäder
– 200 lgh

Nordvästra Kungsholmen. Flygbild över området från nordväst. Juni 2000.

Förslag till utbyggnad av Nordvästra Kungsholmen enligt beslut 2002.
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den 17 januari 2002 beslöt stadsbyggnadsnämnden att
”Nordvästra Kungsholmen, program för ett stadsutvecklingsområde” ska ligga till grund för den fortsatta
planeringen av kv Kojan mm. Programmet visade hur
hela Nordvästra Kungsholmen avses att utvecklas till
en stadsdel med tät innerstadskaraktär. Här följer ett
utdrag ur den stadsbyggnadsvision som då presenterades.

Nordvästra Kungsholmen
– en stadsbyggnadsvision
LINDHAGENPLANENS STORA MOTIV FULLFÖLJS

UNIKA STADSVÄRDEN UPPSTÅR I FÖRENINGEN AV

En av de sista stora utbyggnaderna av innerstaden

TRADITIONELL STADSKVALITET OCH NYSKAPANDE

fullföljs i huvudsak enligt Lindhagenplanens etthundra-

ARKITEKTUR

trettioåriga huvudmotiv med Lindhagensgatan som

Unika stadsvärden tillskapas genom utblickar och all-

huvudaxel, en rutnätsplan för stadskvarter och en sam-

mänt tillgängliga vattenfronter. De framvuxna stock-

manlänkande strandgata.

holmskaraktärerna förstärks genom skillnader i högplatåernas starkare riktningsverkan och den kontinuerliga

STADSVÄRDEN SKAPAS MED STENSTADENS

stadsväven i de lågläntare områdena. Historiskt fram-

TÄTHET, SKALA OCH BLANDADE ANVÄNDNING

vuxet planmönster och traditionella stadskvalitéer kan

Stadsvärden skapas genom gaturum och stadskvarter i

förenas med ny och framåtblickande arkitektur. Den

stenstadens traditionella skala och täthet och med blan-

höga stadsmässiga tätheten blir möjlig genom ett ljust

dad användning till bostäder och verksamheter med ett

och lätt byggnadssätt samt medveten utformning av

levande utåtriktat nyttjande av bottenvåningar.

gaturum, parker och strandpartier.

ETT NYTT STADSMÖNSTER SKAPAS SOM FÖRENAR

EN NY STOR STADSPARK BALANSERAR

OCH SAMMANLÄNKAR

DEN STADSMÄSSIGA TÄTHETEN

Ett nytt stadsmönster skapas som kan förena och kny-

En stor sammanhängande stadspark skapas som bin-

ta samman områdets olika åtskilt framvuxna årsringar.

der samman Kristinebergs slottspark med vattenfron-

Ett gatunät utformas utan hierarkier med nya länkar

ten vid Ulvsundasjön. Den förenar slottets historiska

till de gamla systemen. Den nya stadsväven präglas av

axelmotiv och parkrum med anslutande ny bebyg-

kontinuitet och klara övergångar mellan tätare och

gelse samt ansluter till den nya stadsfronten utmed

glesare stadsmönster. Det binder samman de bebyg-

Kristinebergs idrottsplats. Den nya stadsparken ges en

gelseöar som legat åtskilda genom industrizoner och

hög standard på grönska och material som gör att den

trafikleder.

tillsammans med strandpartierna kan balansera den
höga stadsmässiga tätheten i området i övrigt. Stads-

NY STADSMÄSSIG KVALITET UPPNÅS GENOM KON-

hagens och Kristinebergs idrottsplatser utvecklas med

CENTRATION OCH NY FORM ÅT TRAFIKPLATSER

nya förutsättningar till attraktiva fritidsanläggningar.

Genom en ny koncentrerad form kan Essingeledens
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på- och avfartssystem vid anslutningen till Lindhagens-

NYA SAMMANHÅLLNA STADS- OCH GATURUM

gatan dras samman till en urban trafikplats med stads-

OCH EN KONTINUERLIG VATTENFRONT

motorvägens prägel. Den ger också förutsättningar för

Nya sammanhållna stads- och gaturum med samordnad

formandet av ett samlat vägrum och en ny stadsfront

gestaltning tillskapas i Lindhagensgatans hela sträck-

ning med en avslutande platsbildning mot strandpartiet

LINDHAGENSGATAN – EN STARK ADRESS MED

och längs hela Sankt Göransgatan med en inledande ny

HÖGKLASSIG FÖRETAGSPROFIL OCH UTVECKLINGS-

platsbildning kring kyrkan. En kontinuerlig stadsfront

POTENTIAL

bildas mot vattnet längs hela strandpartiet med gene-

Utmed hela sin sträckning från Lindhagensplan till

rösa friytor i strandgata och strandpartier.

Hornsbergsstrand ges Lindhagensgatan en stark företagsprofil. Det innebär att verksamheterna med sina

EN NY TYNGDPUNKT I KORSNINGEN MELLAN

huvudentréer, utåtriktade bottenvåningar och repre-

ESSINGELEDEN OCH LINDHAGENSGATAN

sentativa fasader vänder sig ut mot gatan och formar

En ny kommersiell kärna med en stadsmässig marke-

det gemensamma rummet. Nuvarande profilering

ring tillskapas i korsningen mellan Essingeleden och

förstärks med representativa huvudkontor inom elek-

Lindhagensgatan med utmärkt kollektivtrafikläge.

tronik, IT och telekom och motsvarande för forskning,

Centrumfunktioner utvecklas både med utgångspunkt

utveckling och produktion inom läkemedel bioteknik

från boendes och verksammas behov liksom det större

och biomedicin vid Lindhagensgatan. Under miljöan-

upptagningsområde som uppstår. En levande stads-

svar och samexistens med omgivande stadsmiljö med

miljö utgår från att ett rikt utbud finns tillgängligt

bostäder kan härigenom utvecklas ett kluster med

under större delen av dygnets timmar.

flera mindre och nystartade företag inom bioteknisk
och biomedicinsk utveckling.
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Detaljplan för kv Kojan
Utdrag ur planbeskrivningen
Ett preliminärt förslag till detaljplan för kv Kojan var

Det finns också ett mindre grönområde i planområ-

ute på remiss och samråd sommaren 2002 och remissre-

dets nordöstliga hörn vid brofästet. Här har unga ädellöv-

dovisades i stadsbyggnadsnämnden i mars 2003. Efter

träd etablerat sig bland snår av ros, syren och hallon. Invid

bearbetningen ställs planen ut slutet av 2004. Nedan

Ulvsundasjön häckar silltruten.

följer ett utdrag ur planbeskrivningen som medföljer
planen. I övrigt hänvisas till planhandlingarna.

TRAFIK OCH MILJÖ
Området berörs idag av trafikbuller från Essingeleden och
lokalgatorna (Nordenflychtsvägen, Hornsbergsvägen och

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN
PLANOMRÅDE
Detaljplaneområdet omfattar kvarteret Kojan med intilliggande hamnområde och vattenområde i Ulvsundasjön.
Även intilliggande gator och parkmark ingår. Inom kvarteret finns på fastigheten Kojan 7 ett asfaltverk. En del
av Essingeleden passerar över planområdet. Planområdet
sträcker sig österut fram till Ekelunds-bron. Områdets
södra del utgörs av ett naturområde, Hornsbergsparken,
med bergknallar och träd.
Området gränsar i öster till Ekelundsbron och kvarteret
Paradiset på andra sidan Nordenflychtsvägen i sydväst till
kvarteren Lyckan och på andra sidan Lindha-gensgatan
ligger kvarteret Hornsberg. Planområdets sträckning utmed Ulvsun-dasjön går från Elersvägen i väster ända fram
till Ekelundsbron i öster.
JM äger fastigheten Kojan 11 och staden äger fastigheten Kojan 7 och all gatu- och parkmark.
Bebyggelse och verksamheter kring planområdet är i öster i kvarteret Paradiset småindustri och tryckerier, i sydväst
i kvarteret Lyckan, kontor och i kvarteret Hornsberg bedriver Biovitrum sitt forskningsinriktade bioteknikföretag.
GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Marknivån inom planområdet ligger på +2,5 till +18,0 meter över havet. Marken består av lera och fyllnadsmassor
samt berg i dagen eller nära markytan. Inom lerområdet
varierar jorddjupet mellan 1–7 meter. Största djupet är ut
mot Ulvsundasjön. Detaljplanen innebär att en strandgata
och en strandpark samt delar av bebyggelsen ska anläggas
på utfylld mark i Ulvsundasjön.
GRÖNSTRUKTUR
Hornsbergsparken utgörs av en bergspark med hällmark.
Träden är huvudsakligen lind, ask, lönn, alm, ek och tallar.
Buskskiktet är glest men artrikt. Trädskiktet och buskskiktet
har stor betydelse för fågelliv och insekter.
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Lindhagensgatan). Alla har en stor mängd tung trafik och
genomfartstrafik. Inom området finns flera verksamheter
som genererar tung trafik, bland annat asfaltverket, materielförråd och grushantering. Trafiken inom området
ger idag 60–65 dBA ekvivalentnivå vid vägkant. Essingeleden ger ca 60 dBA i marknivå i nordöstra delen av kv
Kojan. Ljudnivån ökar här med höjden över marken på
grund av minskad skärmning från Essingeleden. I resten
av kvarteret avtar ljudnivån med höjden över marknivån
på grund av ökat avstånd från gatan.
BULLER FRÅN VERKSAMHETER
Verksamheterna i och kring kv Kojan och asfaltverket
orsakar trafikbuller och fläktbuller. Dominerande källa är
asfaltverket som ger 55–65 dBA från ca kl 04 på morgonen
(ibland även kvällar och nätter). Störningsrisken medför
att verksamheten vid asfaltverket måste upphöra före första inflyttning i bostäderna. Detta ska säkerställas i avtal
före planens antagande enligt genomförandebeskrivningen. Fläktbuller från de omgivande kvarteren Hornsberg,
Lyckan och Paradiset ger idag ca 48–53 dBA i marknivå
under hela dygnet inom kv Kojan.
KOMMUNIKATIONER
Till Stadshagens tunnelbanestation, Kristinebergs tunnelbanestation samt närmaste busshållplats är det ca 400
meters gångavstånd.
DETALJPLAN DP 2000-08608-54
ALLMÄNT OM PLANFÖRSLAGET
Asfaltverket får ny lokalisering utanför Stockholms innerstad och befintlig bebyggelse inom planområdet rivs
för att ge plats åt nio bostadskvarter. Den föreslagna
bebyggelsen utgör en fortsättning av utbyggnaden på
västra Kungsholmen med samma kvartersstruktur och
hushöjder. Avsikten är att bygga ut stenstaden i modern
tappning som speglar 2000- talet. Målet är en varierad ar-

Illustration till detaljplan för kv Kojan.

kitektur och en blandning av bostäder och verksamheter.

BEBYGGELSENS UTFORMNING

Gaturummen utformas tydligt och med publika lokaler i

Bostadshus

entréplanet för att ge liv åt gatumiljön, företrädesvis mot

Planförslaget medger byggande av ca 1 200 nya lägenhe-

de större gatorna. De privata bostadsgårdarna ges en mer

ter (ca 120 000 kvm våningsyta ovan mark) i nio kvarter.

varierad utformning.

Husen byggs i sex våningar med en indragen sjunde våning och mot Hornsbergs Strand och Lindhagensgatan

NIO NYA BOSTADSKVARTER

en våning högre. Indragningen ska vara minst 1,10 meter

Den nya bebyggelsen föreslås bli ett nytt högklassigt

från fasad. Den översta indragna våningen får byggas ut

bostadsområde med utsikt över Ulvsundasjön. Det är

till fasad upp till 30 % av fasadens längd. Mot gårdarna

JM, Riksbyggen, Familjebostäder, Einar Mattson, SBC och

ges större frihet i utformningen och vad gäller indragning

Botrygg, som avser bebygga området. Allmän gatu- och

av takvåningen. Bottenvåningarna byggs med en högre

parkmark nyanläggs av staden. Detta gäller även de två

takhöjd för att lokaler för handel och kontor ska kunna

torgen och kajparterren.

inrymmas. Husen ska ges en stadsmässig gatusida där

Stranden mot Ulvsundasjön fylls ut för att rymma
en kontinuerlig strandgata, Hornsbergs Strand, utmed

balkonger begränsas och en mer varierad gårdsida med
balkonger och utbyggnader.

vilken bebyggelsen bildar en tydlig stadsfront. Utanför

Två förskolor med fyra avdelningar vardera föreslås

Hornsbergs Strand anläggs en strandpark med strand-

byggas invid Nelly Sachs Park, den ena i kv Fröjden och

promenad. Franzéngatan, som kommer att få busstrafik,

den andra i kv Eden. Fyra gruppbostäder innehållande

förlängs västerut och mynnar i Lindhagensgatan. Kvar-

vardera fem lägenheter ska också inrymmas i planområ-

teren mellan Hornsbergs Strand och Franzéngatan sam-

dets bebyggelse. Tekniska utrymmen förläggs i takvå-

manbinds av smalare gator. Kvarteren närmast den nya

ningarna eller under mark..

parken, Nelly Sachs Park (f.d. Hornsbergsparken), ansluter
direkt till parkmiljön. Nordenflychtsvägen förlängs norrut

Bostadsgårdar

och mynnar i Hornsbergs Strand. Den nya gatudragning-

Bostadsgårdarna ska vara fria från fordonstrafik och par-

en, Pär Lagerkvists Gata, omedelbart öster om kv Lyckan

kering och planeras med träd, buskar och gräsytor och

föreslås också föras ner till Hornsbergs Strand.

utrustas med lekplatser och sittplatser.
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Höghus och Moa Martinsons Torg

enligt nedan vid Hornsbergs Strand, Franzéngatans

I det nordvästra kvarteret byggs ett höghus i 24 våningar
och ett torg, Moa Martinsons Torg. Höghuset förses med

norra sida samt höghuset.
• Vid 12-metersgator och Nelly Sachs Park:

plant tak eller lutande dolt bakom upphöjd taklist. Torget

Utskjutande balkonger tillåts, men högst 0,70 meter

ska vara bilfritt och får ej upplåtas för parkering eller bygg-

utanför fasadliv.

nader, t ex kiosker. Endast framkörning till entréer utmed
torgets södra sida medges. De två nedersta våningarna,

Särskilda förhållanden

som vetter mot torget, föreslås inrymma föreningslokaler,

• Vid Franzéngatans norra sida:

stadsdelsbibliotek, konstgallerier och restaurang.

Balkonger får skjuta ut högst 1,40 meter från fasadliv
och burspråk högst 1,0 meter.

Lokaler

• Vid Franzéngatans södra sida:

Utmed Franzéngatans norra sida och Lindhagensgatan
ska lokaler inrymmas i bottenvåningarna för verksamhe-

Balkonger får ej skjuta ut utanför fasadliv.
• Vid Hornsbergs Strand.

ter, t ex restauranger, butiker, service, föreningslokaler.

Balkonger får skjuta ut högst 1,60 meter från fasadliv

Även mot övriga gator bör lokaler kunna inrymmas.
Takhöjden i bottenvåningen bör därför ges en takhöjd på

och burspråk högst 1,0 meter.
• Vid de korta angöringsgatorna vid kv Hänryckning-

minst 3,0 meter där så är möjligt.

en, Fägnaden och Fröjden: Balkonger får skjuta ut
högst 1,40 meter från fasadliv.

Särskilda utformningskrav

• Höghuset: Burspråk medges ej och balkonger får ej

Området får en hög exploatering, som motsvarar Vasastans
tätaste delar och Södra Stationsområdet. Gator och gårdar

skjuta ut utanför fasadliv.
• Vid Moa Martinsons Torg och Lindhagensgatan:

får sol endast korta tider på året. Därför blir indirekt solbelysning via fasader viktig. Det är också av största vikt att ut-

Balkonger får ej skjuta ut utanför fasadliv.
• Mot Franzéngatan, Pär Lagerkvists Gata och Horns-

byggnader och balkonger begränsas i höjd och utbredning

bergsvägen för kv Lusten och Välgången:

och så att inte ljuset i lägenheterna minskar ytterligare.

Om balkonger endast placeras i gatuhörn får de

Öppningar och portiker till gårdarna är en förutsättning

skjuta ut högst 1,40 meter från fasadliv, i annat fall

för att de inte ska ge en instängd känsla. Begränsningar av

gäller 0,70 meter.

utskjutande burspråk och balkonger är nödvändigt för att
inte gaturummen ska upplevas som alltför trånga.

•

Kv Eden: Balkonger och burspråk får skjuta ut högst
0,70 meter utanför fasadliv/byggrätt mot gata och
park. Balkong som anordnas över hörn intill öpp-

Balkonger och burspråk

ningen mellan gården och parken får skjuta ut högst

Hög exploatering och trånga mått mot både gator och

1,40 meter utanför fasadliv/byggrätt mot park.

gårdar innebär begränsningar vid utformningen av bal-

Snedställda (triangelformade) burspråk mot Norden-

konger och burspråk som anpassas efter förhållandena i

flychtsvägen får sticka ut högst 0,90 meter.

olika lägen. Om möjligt bör de dras in från fasadliv. I flertalet fall kan dock balkonger ordnas åtminstone delvis ut-

GATOR

skjutande utanför fasadliv även vid trånga gator förutsatt

Området utformas som en innerstadsdel med gatuomgär-

att de får en lämplig gruppering och koppling till even-

dade kvarter. Franzéngatan får en fortsättning, 19 meter

tuella burspråk. Allmänt gäller att antalet och längd på

bred, genom planområdet söder om nuvarande Horns-

balkonger mot gata ej bör uppta större yta än att fasadens

bergsvägen och förses med trädplantering utmed dess

vägg/muryta framträder och att balkongerna ej dominerar

norra sida. Här kommer en busslinje att gå och hållplatser

fasaderna mot gatorna. Utskjutande balkonger mot gata

förläggs i centralt läge. Trafikmängden beräknas bli ca

får ej glasas in, undantaget se stycket Miljökonsekvenser.

3 000 fordon/dygn. Hornsbergs Strand får en bredd på
15,5 meter med en dubbelriktad cykelbana utmed norra
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Följande avses gälla för utformning av balkonger

sidan och en fyra meter bred gångbana på södra sidan för

och burspråk:

att ge plats för uteserveringar. Hornsbergs Strand ansluter

Generellt

i öster till Ekelundsbron mot Solna. Gatans beräknade

• Vid bostadsgårdar: Balkonger och burspråk får skjuta

trafikflöde uppgår till ca 3 500 fordon/dygn. Nordenfly-

ut utanför angiven byggrätt. Balkonger får glasas in.

chtsvägen med ca 3 000 fordon/dygn ges en bredd på 16

• Vid gator torg och parker: Burspråk begränsas till till

meter. Pär Lagerkvists Gata, Eyvind Johnssons Gata och

högst 0,70 meter utskjutande från fasadliv. Undantag

Harry Martinsons Gata mellan Franzéngatan och Horns-

bergs Strand får en bredd på 12 meter. För att få större

TILLGÄNGLIGHET

öppenhet och bättre sikt i det tätbebyggda området byggs

Byggherrarna ansvarar för att tillgängligheten för funk-

hörnavskärningar och portiker i kvarteren.

tionshindrade blir god på kvartersmarken och inom byggnaderna. Detaljplanen möjliggör angöring med bil till alla

KOMMUNIKATIONER

entréer. Tillgänglighetskravet på gatumark uppfylls inte

Två busslinjer kommer att trafikera Lindhagensgatan res-

på alla ställen ef-tersom gatulutningen 1:20 överskrids

pektive Franzéngatan.

pga topografins stora nivåskillnader. Handikapparkering
sker då i garagen som har direkthiss till entréplanet/

PARKER

gårdsplanet. I parkerna byggs ramper i möjligaste mån

Norra och södra delen av Nelly Sachs Park bebyggs och

till de olika nivåerna. Byggherrarna ansvarar för att det

omges av gator på västra och östra sidan. Parken rustas

går att nå busshållplats och strandpromenad från alla

upp och bibehåller sin offentliga karaktär. Träd och be-

lägenheter i kvarteren utmed Hornsbergs Strand.

fintlig växtlighet sparas. Parken förses med lekplatser,
gångvägar, sittplatser och belysning. De två förskolorna

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

som förläggs i bottenvåningen på bostadshus intill par-

Bebyggelsen ska anslutas till fjärrvärme och planeras med

ken kan utnyttja densamma.

utrymmen så att källsortering av avfall blir möjlig. Teknis-

Stranden mot Ulvsundasjön fylls ut för att rymma en

ka utrymmen ska inrymmas inom angiven byggnadsvolym

förlängning av Hornsbergs Strand och en strandpark med

förutom hisstoppar. Inom området behövs nya pumpsta-

en strandpromenad. Denna förses med ny vegetation, sitt-

tioner samt nya ledningar för att försörja den nya bebyg-

platser och belysning. Från stranden kan flytbryggor för

gelsen. En telestation placeras under Hornsbergs Strand.

rekreation byggas ut. Strandpromenaden mynnar i väster

En underjordisk elnätstation byggs söder om kv Eden och

vid Lindhagensgatan i en kajparterr som ska ge möjlighet

en placeras i kv Lusten eller kv Lyckolandet. Bostadsnära

för angöring av båtar.

lägen bör undvikas, alternativt ska avskärmning ske, för
att minimera elektromagnetiska fält.

ANGÖRING OCH PARKERING
Bostadsentréerna nås direkt från gatorna. Parkering för

MILJÖKONSEKVENSER

ca 800 bilar, 0,7 platser per lägenhet, sker i underjordiska

Att bygga på redan exploaterad mark i ett bra kollektiv-

garage i kvarteren. Eftersom antalet bilplatser i garage

trafikläge är en bebyggelsestrategi, som väl svarar mot

är större än stadens parkeringstal, som är 0,55, anordnas

ett långsiktigt hållbart stadsbyggande. Marken utökas

ingen boendepar-kering på gatumark. Gatorna kan där-

genom utfyllnader i Ulvsundasjön. Miljökvalitetsnormen

för användas för angöring, korttidsparkering och handi-

för luftföroreningar kan innehållas och förorenad mark

kapplatser.

avses saneras.

Infart till garagen sker för kv Lycksaligheten och kv

För trafikbullret i detta område krävs åtgärder. I första

Sällheten från Hornsbergs Strand, i övrigt från gatorna

hand bör orsaken till bullret avhjälpas med ljuddämpan-

mellan husen. Angöringsgatorna på var sida om kv Fäg-

de skärmar på Essingeleden, minskade trafikflöden och

naden (södra delarna av Harry Martinsons Gata och

minskade hastigheter. I de mest utsatta lägena måste spe-

Eyvind Johnsons Gata) ligger på kvartersmark och utgör

ciallösningar tillämpas för ljudisolering av fönster för att

även gångförbindelse mellan Nelly Sachs Park och Fran-

dämpa ljudnivån inomhus så att ljudkraven kan uppnås.

zéngatan.

Bostäderna måste där ljudnivån utanför fönster överstiger 55 dB(A) utformas genomgående så att minst hälften

KVALITETSPROGRAM

av boningsrummen vänder sig mot en tyst gårdssida. För

Ett kvalitetsprogram för byggnadernas utformning och

enstaka lägenheter i hörn där detta inte är möjligt kan

markens anordnande har tagits fram av staden och

ljudavskärmning ske, t ex i form av glasskärmar på bal-

byggherrarna gemensamt. Kvalitetsprogrammet ska vara

konger. Se vidare separat miljökonsekvensbeskrivning.

utgångspunkt och vägledning vid bygglovgivning för ny-

Byggherrarna får inte genom val av byggnadsmate-

byggnad. Den visar de gestaltningsmässiga principerna,

rial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra

byggnadernas exteriörarkitektur, färgsättning och den

miljögifter.

yttre miljön.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
BYGGNADSTEKNIK

Planens genomförandetid är 15 år efter det att planen

Grundvattendränerande åtgärder får inte göras.

vunnit laga kraft.
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Solstudier
SOLINFALL VID
HORNSBERGS
STRAND
Moa Martinssons Torg
blir solbelyst under
eftermiddagen och
kvällen. Hornbergsstrand har endast
kvällssol.

Vår- och höstdagjämning
kl 15.00

Vår- och höstdagjämning
kl 18.00

14

SOLINFALL
PÅ GÅRDARNA
Endast delar av gårdarna är solbelysta.
Det är därför viktigt att
genom ljusa fasader
reflektera ner ljus till
lägenheter och gård.
Lindhagensgatans
nordöstra sida och
Franzéngatan är i huvudsak solbelysta större
delen av dagen.

Vår- och höstdagjämning
kl 15.00

Midsommar
kl 15.00
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Kv Kojan från norr

Efter samråd och utställning har detaljplanen bearbetats efter inkomna synpunkter. Parallellt har de medverkande byggherrarna utvecklat
sina respektive projekt.
För att kunna samordna projekten både med varandra, mot de offentliga rummen och se helheten i stadsbilden har det gemensamma
arbetet skett i en samlad modell över hela området i skala 1:200.

Modellen som arbetsprocess
Projektet har successivt utvecklats av byggherrarna, deras arkitekter, gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret i en löpande arbetsprocess med modellen som arbetsredskap.
Detaljplanen och detta utformningsprogram utgår från de ställningstaganden som gjorts under detta arbete beträffande anpassning till topografin, hushöjder, volymsuppbyggnad, gatugestaltning,
utsikt, solstudier och portiker. Modellen utgör därigenom en samlad
bekräftelse av det projekt som gemensamt överenskommits och som
detaljplanen ska möjliggöra.
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Kv Kojan från söder
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Kv Kojan från väster
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Kv Kojan från öster

Gestaltningsprinciper
Bostadskvarteren ges sadeltak,
med maximal lutning på 23 grader

Kv Eden – navet
i ekersystemet

Fortsatt front
mot Essingeleden

Gatumynningar
med indragen
översta våning

Horisontellt
markerad
bebyggelsefront

Portiker, öppningar
och slitsar för in- och
utblickar och bättre
solinfall

Fria siktlinjer
mellan park
och vatten

Kvarteren ges hörnavskärningar i entréplan
vid gatukorsningar

Bebyggelsen från norr
Nordenflychtsvägen, Eyvind Johnsons Gata, Harry
Martinsons Gata, Pär Lagerkvists Gata och Lindhagensgatan löper alla strålformat med raka siktlinjer
ner mot vatnet.
Gatumynningarna mot Hornsbergs Strand har indragningar i de översta våningarna för att möta de
smalare garurummen och nivåstigningen upp till Nelly
Sachs Park.
Ett högt hus i kombination med ett torg planeras
vid vattnet i slutet av Pär Lagerkvists Gata och Lindhagensgatan. De två nedersta våningarna av höghuset
ska kunna inrymma diverse kultur- och fritidslokaler
och kafé.
Mot vattnet bildar bostadskvarteren en samlad
horisontellt markerad bebyggelsefront. Höghusets
livförskjutnng förstärker en vertikalitet och utgör en
accent mot vattnet. Torgrummet ramas in av höghuset
och det från vattnet tillbakadragna bostadskvarteret.
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Samlad bebyggelsefront mot vattnet

Högt hus
med
markerad
vertikalitet

Kv Kojan från norr

Ett högt hus markerar avslutningen
av Pär Lagerkvists
Gata

Små radiella kvarter
med öppningar mot
parken i söder

Gavlar som
front mot parken
Öppning i kv
Eden för kontakt
med park och
vatten
Kv Kojan från söder

Bebyggelsen från söder

ning från vattnet med parken i fonden. Pär Lagerkvists

De tre små kvarteren norr om Nelly Sachs Park öppnar

Gatas avslutning mot vattnet markeras med ett högt

sig mot söder och parkrummet för att släppa in sol på

bostadshus.

de små bostadsgårdarna och skapa en kontakt med

En större öppning i det triangulära kvarteret Eden

parkrummet. Gavlarna mot parken är individuellt

medger kontakt med parken och siktsamband från

utformade och bildar tillsammans en front mot park-

bebyggelsen ner till vattnet. Bebyggelsen mot parken

rummet.

följer och accentuerar parkens stora nivåskillnader.

Två smalare 12-metersgator, Eyvind Johnsons Gata
och Harry Martinsons Gata, har sin strålformade rikt-

Utsidan av kv Eden spelar mot och tar upp de olika
karaktärerna i de intilliggande gatorna.

Platsbildning tar upp
nivåskillnader i mötande gaturum

Platsbildning vid kv Eden
Det triangulära mötet mellan Pär Lagerkvists Gata
och Nordenflychtsvägen formas som en traditionell
platsbildning, där de mötande gatornas olika nivåer
tas upp med hjälp av murar och trappor. Platsen har
också rollen som port till området och nod i den nya
kvartersstrukturen.
Kv Eden från söder
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Bostadsgavlar i samma
höjd sluter parkrummet
mot norr och underordnar
sig parkens topografi

Franzéngatans krökning kan avläsas
i bebyggelsefronterna mot parken

Bebyggelsen formar
gräns mellan park och
privata gårdar

Bebyggelsen
öppnar sig mot
parken i söder

Bergspark med
bevarad vegetation
och bergsform

Kv Edens trapppning
accentuerar parkens
topografi
Nivåskillnad mellan
Franzéngatan och
parken tas upp i
bostadskvarterens
nedre våningar

Bebyggelsen kring Nelly Sachs Park
Nelly Sachs Park är en av områdets värdefulla grund-

fentliga parkrummet, medan gårdarna ges en privat

förutsättningar. Stora nivåskillnader och befintlig

karaktär. De formar samtidigt en samlad bebyggelse-

växtlighet karakteriserar parken.

front som sluter parkrummet mot norr. Bebyggelsen

Kvarteret Eden söder om parken accentuerar
genom sin volymsuppbyggnad de kraftiga nivåskill-

anlagda privata gårdarna.

naderna från Pär Lagerkvists Gata upp i parken. Öpp-

Franzéngatans krökning återkommer i den sväng-

ningar under huset och mellan huskropparna förmed-

da bebyggelsefronten mot mot parken. De tre kvar-

lar kontakt med park och vattenrum.

teren tar upp den stora nivåskillnaden från de smala

De tre mindre kvarteren öppnar sig mot det of-
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formar också en gräns mellan naturparken och de

gatorna upp mot parken.

Franzéngatan återger
strandlinjens krökta form

Gatumynning med
indragen översta
våning

Varierad indragen
översta våning

Balkonger mot
söder???
Trädplantering på
gatans norra sida
Gångbanebredd
som medger
uteserveringar

Krökt gaturum
ger variation vid
förflyttning

Franzéngatan
Franzéngatans svängda form återger strandlinjens
krökta form. Bebyggelsen följer gatans topografi,
med en stigning mot öster. Gatan ges på sin norra sida

Kvartershörn indragna
i bottenvåning

Krökningen och taklistens variation håller samman gaturummet

bredare gångbana för att medge uteserveringar i solbelysa lägen. Denna sida trädplanteras också.
Det krökta gaturummet begränsar i sikt men skapar förutsättningar för en variation med nya intryck

Sammanhållen bebyggelsehöjd med
varierad översta
våning

vid förflyttning. Mot gatan är fasaderna slutna med
en varierad indragen översta våning. Balkonger kan
placeras i sydligt väderstreck.

Franzéngatans krökning
återger strandlinjens form
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Höghuset avläses
som en självständig byggnad

Portiker i bostadskvarter för ökad
kontakt gata–gård

Stram kvarters- och
fasadlinje mot LIndhagensgatan

Publika
utrymmen
mot torget
Lindhagensgatan
avslutas mot vattnet
av två platsbildningar
– torget och kajparterren
En strikt svängd
bebyggelsefront möter
en organiskt formad
strandlinje

Torg och kajparterr med tydligt
olika karaktär

Torget fångar genom
byggnaderns placering in
eftermiddagsljuset

Högt hus och platsbildningar
Hornsbergs Strands strikta svängda gatulinje och samlade bebyggelsefront möter en mer organiskt formad
strandlinje med en slingrande gångväg och träd i
friare placering.
Pär Lagerkvists Gata avslutas mot vattnet med en
solitär i form av ett högt bostadshus. Lindhagensga-

En slits frilägger
höghuset från
bostadskvarteret

tan avslutas mot vattnet av två platsbildningar av olika
karaktär – ett torg och en kajparterr. De nya träd som
planteras placeras så att sikten från gaturummen mot
vattnet lämnas fri.
Torget fångar genom sin form och byggnadernas
placering in eftermiddgs- och kvällssolen. Platsen
öppnar sig mot vattnet och avgränsas mot gaturummet av en liten nivåskillnad och låga granitmurar. Utformningen av höghusets nedersta två våningar och
bostadskvarterets nedersta våning, vilka ska inrymma
lokaler, görs så att den publika karaktären förstärks.
Den höga byggnaden ansluter till kvartersbebyggelsen längs Pär Lagerkvists Gata genom att ligga i liv med
det lägre bostadskvarteret. Höghuset ges i sin fasadut-

En livförskjutning
förstärker höghusets
slankhet mot vattnet

formning mot Pär Lagerkvists Gata ett fasaduttryck av

Höghuset formas som två livförskjutna byggnads-

i höjdled olika karaktär, där karaktärsskillnaden växlar

kroppar i olika höjd, vilket förstärker byggnadens

vid bostadskvarterets översta våning. Det är samtidigt

slankhet mot vattnet. En markerad slits frilägger hög-

viktigt att höghuset kan avläsas som en självständig

huset från den intilliggande bostadsbebyggelsen.

byggnad och därför ges en tydlig markering, bland annat i form av en markerad slits mot bostadskvarteret.
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Insidan av kvarteret vidgas för att
ge bättre solinfall

I kv Lyckolandet görs insidan mot söder delvis lägre
och smalare för att medge bättre solinfall till gården.

Välvd och sluten bebyggelsefront mot vattent

Gatumynningar
med indragen
översta våning

Indragen
översta våning

Indragna
kvartershörn

Mötet med vattnet
Hornsbergs Strand karakteriseras av en sammanhållen,
välvd och sluten bebyggelsefront mot vattenrummet.
Hornsbergs Strands svängda gatulinje förkortar siktlinjen längs gatan. Den översta våningen är indragen

Fasadliv och fasadens
murverkan rår över
balkongernas antal
och utbredning

12-metersgatans
lutning avläses i
socklar och taklisters
trappning

från fasadliv. Mindre partier kan nå ut till fasadliv.
Gatornas mynningar mot vattnet tonas ner genom
indragna översta våningar som går över hörn.

12-metersgatan
Pär Lagerkvists Gata, Harry Martinsons Gata och Eyvind Johnsons Gata är alla 12-metersgator som från
den högre belägna parken strålformat löper ner till
vattnet.
Lutningen ska kunna kännas av genom exempelvis
trappningar i sockel och taklist. Trappningen markeras
också genom indragna hörn vid översta våningen mot
vattnet.
Hörnavskärningar i bottenvåningar ska finnas i alla
gathörn.
Balkonger mot gatan får skjuta ut upp till 70 cm.
De kan gärna kombineras med indragningar och vinklas ut mot vattnet.

Balkonger mot gata
kan gärna kombineras med indragning och vinklas för
utsikt mot vattnet

Gatuhörn med
hörnavskärningar i
bottenvåningarna
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Bebyggelsens karaktär
FASADUTFORMNING

ENTRÉVÅNINGAR

Bebyggelsen utformas som stadskvarter med en tydlig

Entrévåningar ges mot Lindhagensgatan, Franzén-

gatu- respektive gårdsida och med en variation i arki-

gatan och Hornsbergs Strand högre rumshöjder för

tektur och färgskala. Kvarteren ges hörnavskärningar

att kunna inrymma verksamheter i gatuplanet. För

i entréplan vid gatukorsningar.

höghuset gäller detta i två våningar. Övriga bostads-

Byggnaderna ges mot gatan en klart definierad
fasadyta. Rytmen hos stenstadens styckebyggda fastig-

kvarter utformas med möjlighet att inrymma verksamheter/lokaler i gatuplanet.

heter står som förebild för skala och färgsättning.

Bottenvåningen/entrévåningen kan gärna gestal-

Fasadindelning kan markeras med hjälp av färgsätt-

tas med från övriga fasader avvikande fasaduttryck.

ning, materialskiften, balkonger, portiker, slitsar och

Stor omsorg ägnas åt material, utformning och uttryck

fönstersättning.

av bottenvåningar. Husen ges markerade entréer mot

Burspråk eller andra utskjutande fasadpartier mot
gata används i begränsad omfattning. Stora glasytor

gatan, gärna som förhöjda entrépartier. Mot gatan
ges husen markerade socklar, gärna i natursten.

mot gaturummen undviks.
En trappning av entrévåningar och socklar eftersträvas utefter de sluttande gatorna ner mot vattnet.
Även byggnadsvolymerna kan med fördel trappas där
så är möjligt.
Portiker, öppningar och slitsar används för in- och
utblickar samt ökat ljusinfall. Undviks i bullerstörda
lägen.
Mot gården lämnas större frihet beträffande utformning av fasad, burspråk och balkonger.
Som fasadmaterial förordas företrädesvis puts eller
natursten, även andra material kan vara möjliga. Fasaderna bör vara släta och utan de horisontella och vertikala indelningar som prefabricerade fasadelement
kan innebära.

Kompletteras med illustrationer
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TAK, INDRAGNA ÖVERSTA
VÅNINGAR

FÖNSTER, BURSPRÅK
OCH BALKONGER

Husen ges sadeltak med en takvinkel på maximalt 23

Mot gata utformas fasaderna relativt slutna. Fasad-

grader (för kv Hänryckningen 30 grader), höghuset

arkitekturen får inte domineras av stora glaspartier.

ges plant tak. En samordning av takens utformning

Variation kan formas av franska fönster eller grunda

i sammanhållna stadsrum är nödvändig. Taklandska-

burspråk och balkonger, som i många lägen kan med-

pets stadsbildseffekt beaktas vid utformning samt vid

ge utblickar ner mot vattnet.
Mot gård kan fasaderna utformas friare, med en

material- och kulörval.
Merparten av kvarteren ges mot gaturummen

större variation i fönstersättning samt balkongers ut-

indragna översta våningar. Räckena på de indragna

formning och placering. Dagsljusinfall och gårdarnas

översta våningarna görs genomsiktliga och dras till-

trånga mått beaktas vid utformning och placering av

baka något från fasadlivet för att förtydliga taklistens

balkonger.
Balkonger placeras huvudsakligen mot gårdssidan

markering.
Den indragna takvåningen dras in minst 1,1 me-

och där är inglasning möjlig. Balkonger mot gatan be-

ter från fasad mot gata och indragningen kan gärna

gränsas såväl i storlek som omfattning. Balkonger mot

nyttjas som takterrass. Utbyggnad av takvåning till

gata eller park får inte glasas in. Undantag kan vara att

fasadliv mot gata får ske upp till 30 procent av fasa-

delar av balkongen av bullerskäl behöver glasas in.

dens längd (undantaget kv Eden). Taklisten bör även

Balkonger kan med fördel kombineras med burspråk. Fasadlivet och fasadens murverkan ska rå över

här markeras.
Tekniska utrymmen ska rymmas under takfallet,
medan hisstoppar får skjuta upp ovanför takfallet.

balkongernas antal och utbredning. Räcken på balkonger mot gata utföres genomsiktliga.

Kompletteras med illustrationer
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Fasadsammanställning
Franzéngatan mot söder

Fasadsammanställning revideras

Fasadsammanställning
Hornsbergs Strand mot vattnet
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Fasadsammanställning revideras
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Färgsättning och material
Området ges en färgsättning som i sin variation tar
upp den äldre stenstadens fastighetsvisa rytmisering
och varierade färgskala.
Färgsättningen samordnas inom varje kvarter och
kvarteren sinsemellan. Speciellt viktigt är detta där
bebyggelsen läses samman, som vattenfronten och bebyggelsen mot parken samt i större samlade gaturum.
En för området framtagen färgkarta bildar underlag för diskussion angående kulörval och samordning

Norrbackagatans fasader respektive Kungsholms Strands

av färgsättningen. Färgkartan är framtagen med

fasader mot Karlbergssjön.

utgångspunkt från de pigment som använts i den tra-

Tak bekläs med plåt i mörkt grå kulör. Alternativt kan

ditionella stenstaden. Kulörerna justeras inom ramen

taken kläs med takpannor.

för samordningsarbetet.

Fönster Fönster betraktas som ”hål i mur” och färg-

Vid färgsättningen eftersträvas att definiera vo-

sätts därför i dämpade kulörer alternativt fasadfärg i

lymer. Vita eller mycket ljusa kulörer undviks mot

de fall spröjsverk saknas.

gaturummen.

Socklar utförs i natursten eller annat slittåligt material.

Fasader mot vattenrummet i nordväst-läge ges

Entrévåningar ges mot de mer offentliga gaturummen

mustigare varma kulörer för att möta det kallare ljuset

en från fasaden avvikande utformning i arkitekturut-

vid vattnet. Mot gårdarna bör ljusa kulörer väljas.

tryck och eller färgsättning.
Entrévåningar i butikslägen utformas som mer glasade
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Fasadmaterial Som fasadmaterial väljs företrädesvis

fasader och gärna i från övriga fasaden avvikande

puts eller natursten. Bearbetad betong och terrazzo

material. Bostadsgator kan ha samma material i hela

är också möjliga. Inslag av material som keramik, te-

fasaden.

gel, plåt, trä och glas, kan användas för ökad material-

Trapphusentréer görs helst i trä, glasade och kan

verkan.

gärna markeras i höjdled.

Fasaderna mot vattenrummet Hornsbergs Strand ligger i nordväst-läge och ges därför mustiga varma kulörer för att möta
det lite kallare ljuset i detta läge.

Franzénsgatan ges en varierad kulört
färgskala med inslag av gröna kulörer, speciellt på södervända fasader.
Gaturum med kulörstarka fasader
behöver behöver inslag av mer dämpade färger för att en bra färgverkan
ska uppnås.

Till Lindhagensgatans bebyggelse
används en svalare och ljusare
färgsättning som anknyter till den
nya bebyggelsen i kv Gångaren och
de nyrenoverade kontorshusen i kv
Lyckan.

Den traditionella stenstadens rytmisering och färgskala, liksom
karaktären av fasader med ”hål i mur” har varit utgångspunkt
för framtagandet av ett färgprogram för kvarteret Kojan.
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FÄRGKARTA FÖR KV KOJAN
UNDERLAG FÖR KULÖRVAL
OCH SAMORDNING AV FÄRGSÄTTNING
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NCS-koderna anger närmevärden.
Exakt kulör tas fram för varje objekt.
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Det offentliga rummet

Hornsbergs Strand, med en 4 meter bred gångbana på den
bebyggda sidan och en dubbelriktad cykelbana längs parken.

GATURUM

HORNSBERGS STRAND

Området planeras med en gatustruktur som bygger

Hornsbergs Strand ges en sektion på 15,5 meter. Ga-

vidare på Kungsholmens befintliga gatunät och följer

tan får en dubbelriktad cykelbana på parksidan och

rutnätsstadens mönster. Gatunätet ska vara lättorien-

parkering på gatans södra sida. Cykelbanan knyts

terbart, där nya gator naturligt ansluter till befintligt

samman med befintligt cykelnät. En trädrad planteras

gatunät. Sikten hålls fri i de gaturum som riktas mot

i parken. Gångbanan på södra sidan ges en bredd som

vattnet. Gator som upplevs som offentliga ska också

medger plats för uteserveringar.

utformas så, oavsett om de ligger på gatumark eller
på kvartersmark.
Sammanhängande gångstråk skapas genom nya
och upprustade gångbanor utmed husfasaderna.
Strandpromenaden byggs ut så att den förenas med
intilliggande strandpartier.
Gångbanorna längs Hornbergs Strands södra sida,
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FRANZÉNGATAN
Franzéngatan ges en bredd på 19 meter. Gatan inrymmer busstrafik, busshållplats och dubbelsidig
parkering. Den norra gångbanan görs bredare för att
rymma trädplantering och möjlighet till uteservering i
soligt väderstreck.

Lindhagensgatans nordöstra sida och Franzéngatans

NORDENFLYCHTSVÄGEN

norra sida ges bredder som medger plats för uteser-

Nordenflychtsvägen har en sektion med 16 meters

veringar.

bredd och angöring på gatans bägge sidor.

Den 19 meter breda Franzéngatan med en 5,2 meter träd-

En av 12-metergatorna, Harry Martinsons gata,

planterad gångbana på gatans norra sida. Linspänd gatubelys-

med gångbanebredder på 2,25 meter och angöring

ning, två armaturer, kompletteras med väggarmaturer och

på ena sidan. Linspänd gatubelysning, en armatur,

belysningsstolpar melan träden. Väggarmaturer är respektive

kompletteras med väggarmaturer.

fastighetsägares ansvar.

PÄR LAGERKVISTS GATA, EYVIND JOHNSONS GATA

PARKERING OCH ANGÖRING

OCH HARRY MARTINSONS GATA

Angöring för handikapp- och besöksparkering sker

Pär Lagerkvists Gata, Eyvind Johnsons Gata och Harry

på gatorna och boendeparkering sker i garage inom

Martinsons Gata är 12 meter breda. Angöring medges

fastigheterna. Ett parkeringstal på 0,7 bilplatser/lgh

endast på gatornas ena sida.

eftersträvas. Parkering behövs för cirka 770 bilar.
Varje kvarter får ett garage med egen infart. Garage-

LINDHAGENSGATAN

infarter ska ligga i fasad och utformas integrerat med

Lindhagensgatan har på sträckan inom planområdet

bottenvåningen utan att dominera fasaden.

en bredd på 30 meter. Den utformas, i likhet med be-

Ambitionen är att det ska gå att stanna för på- och

slutad utformning på övrig sträcka, som en esplanad

avstigning inom 10 meter från husentréer. Gårdarna

med två rader träd i en planteringsyta i gatans mitt.

ska vara bilfria.

Mot sidorna utförs gångbanor och enkelriktade
cykelbanor. Vid gatans norra ände anordnas en bussvändplats för en ny busslinje i Lindhagensgatan.
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GATURUMMENS BELÄGGNING

GRÄNDER

Gaturummen ges en generell utformning efter gatans

De södra delarna av Harry Martinsons Gata och Ey-

funktion. Gaturummen utförs materialmässigt huvud-

vind Johnsons Gata ligger på kvartersmark och utgör

sakligen med normal innerstadsstandard. Körbanorna

angöringsgator till intilliggande kvarter och infart till

beläggs med asfalt. På gångbanorna används grå

parkeringsgarage. Gränderna ska också användas för

betongplattor i standardformat 35x35 cm. Kantsten

allmän gångtrafik till Nelly Sachs Park.

utförs i granit, 15 cm bred. Mot fasaderna används två
rader betongsten i format 17,5x17,5 cm. Gångvägen i
strandparken beläggs med asfalt och avgränsas med
rader av betongplattor.
Platsbildningarna vid höghuset respektive söder
om kv Eden ges särskild utformning beträffande material, belysning och möblering. Kajparterrens hårdgjorda ytor beläggs med platsgjuten betong.
Gränderna upp mot Nelly Sachs Park och platsbildningen vid kv Eden utformas med inslag av natursten
som koppling till den bergiga parken. Trappor utförs i
granit och murar i betong klädda med granit.

Franzéngatan ges på norra sidan en

Normalgata; gång-

bredare gångbana som trädplanteras.

bana med betong-

Utanför trädraden en rad av storgat-

plattor utanför en

stren. I övrigt utformad som normal-

fris av betongplattor

gata.

17,5x17,5 cm, avslutad mot körbanan av
en granitkantsten.
Gatan beläggs med
asfalt.

Gränderna
omarbetas
Nivåskillnaderna mellan gata och park tas i Eyvind Johnsons
Gata upp genom trappor upp mot parken.
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MOA MARTINSONS TORG
Torget består av en plan yta omgiven av en sittbar mur.
Den är sparsamt möblerad för att ge plats för stadens
spontana liv i form av möten och aktiviteter som kommer
av de lokaler som finns i de omgivande byggnaderna. Det
ska finnas plats för såväl uteserveringar som skateboardåkning. Ytan är belagd med granithällar. Mitt på torget
står en dunge med kaukasisk vingnöt.

Illustrationerna på sid 37–41
anpassas till detaljplanen

PLATSBILDNINGEN
VID KV EDEN
Den triangulära platsen i kv Eden ligger i korsningen
mellan Nordenflychtsvägen och Pär Lagerkvists Gata.
Platsen är bland annat utformad för att lösa nivåskillnaden i mötet mellan de båda gatorna. Platsens trappor, murar och beläggningar utförs i granit. En stor ek
planteras som ersättning för den stora befitliga eken
som måste tas ned. En elnätstation placeras under
mark.
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Stranden är smal. Parkens varierade bredd och organiskt formade strandlinje i kombination med slingrande parkstråk och
flytbryggor gör att parkrummet känns bredare.
Längs i väster löper gångstråket på en lägre träbrygga längs
vattnet.

landskaplig tradition med förebilder som Norr Mälarstrand och Kungsholms Strand. Det ska i utformningen
vara tydligt att parken är nyanlagd på utfylld mark.
Från parken sticker ”sittplattformar” ut i sjön.

STRANDENS UTFORMNING

Strandkanten byggs upp av stålspont. Närmast vattnet

Ambitionen för nordvästra Kungsholmen är att skapa

utgörs av natursten, sorterad efter storlek, avslutad

en sammanhållen grönstruktur för stadsdelen. Stran-

mot grönskan av en rad betongplattor.

finns en kant av betong. Den smala strandskoningen

den mot Ulvsundasjön fylls ut för att rymma en för-

En mur skyddar och avgränsar strandparken från

längning av Hornsbergs Strand. En strandpark anläggs

gatan. Muren tar upp de höjdskillnader som finns mel-

med strandpromenad som i öster ansluter till befintlig

lan gata och park. Muren gjuts i betong, mot gatan

naturmark och i väster till en nyanlagd kajparterr. Ut-

och på ovansidan är den klädd med granit. Den sling-

formningen av de offentliga rummen ska förtydliga

rande gångvägen beläggs med slät asfalt kantad med

kontrasten mellan det landskapliga och det urbana.

betongplattor.
Dagvatten tas om hand lokalt på ett synligt sätt i

STRANDPARKEN
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rännor och i en liten damm.
I strandparken planteras träden i grupper om 10–

Strandparken utformas för promenader och vistelse,

12 träd, som dungar av pilar, alar, lönnar, eller askar. I

med ytor för lek och sittplatser. Strandparken ska inte

strandbrynet kan gärna knäckepilen, typisk för Stock-

vara en ”finpark”, utan ett vardagsrum för de som bor

hollms stränder, dominera. I parken planteras buskage

i nordvästra Kungsholmen. Strandparken gestaltas i en

av buskrosor och andra blommande buskar.

Strandparken längs Hornsbergs Strand med strandpromenad, flytbryggor, träd och grönska.
Tre flytbryggor
av trä i strandparken
ger möjlighet att komma
ut till vattnet och få soliga
sittplatser. Ytterst har bryggorna en rund plattform
med fasta sittbänkar.

En strandpromenad följer strandens
mjuka former. Parken avslutas mot
vattnet med en skoning av natursten
nedanför en rad av betongplattor.

På en kortare sträcka nedanför Nordenflychtsvägen löper strandpromenaden
på en träbrygga längs strandkanten för
att runda en berghäll.
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KAJPARTERREN
Kajparterren, i fonden av Lindhagensgatan, utformas strikt och i kontrast till den organiskt formade
strandparken. Den ligger något upphöjd, som en skiva
som svagt lutar ner mot sjön, och avslutar motivet
med Lindhagensgatan. Kajparterren innehåller ytor
av platsgjuten betong och nedsänkta gräsparterrer
omgärdade av låga murar. Här föreslås en grupp av
formklippta lindar. En siktkorridor framför Lindhagensgatan mot Huvudsta Gård lämnas fri. Det ska vara
möjligt att angöra kajen med passagerarbåt.
Överstora gulmålade pollare av stål, cirka 70 cm höga.

Kajparterren med sina hårdgjorda ytor av platsgjuten betong,
pollare och nedsänkta gräsytor omgärdade av låga murar.
Sikten framför Lindhagensgatan mot vattnet lämnas fri mellan
formklippta lindar.
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NELLY SACHS PARK
Norra och södra delen av Nelly Sachs Park bebyggs och
på västra och östra sidan omges parken av gator. Den
norra delen av parken består till stor del av berg i dagen och här når området sin högsta höjd, +18 meter.
Från berget får man via gatorna utblickar ned mot
Ulvsundasjön.
Parkens gångvägar är förlagda så att största möjliga offentlighet uppnås i parken.
Parkens karaktär av naturpark ska behållas. Utformningen av parken ska bevara och förädla parkens
befintliga kvaliteter i form av träd, topografi och

Granitstensklädda låga betongmurar omgärdar små

mark. Tilläggen utformas så att de bildar en brygga

plana utsiktsplatser.

mellan den anlagda marken kring byggnaderna och
naturen i parken. Parken ges hög standard på såväl
grönska som material. .

Två förskolor planeras intill Nelly Sachs Park, en i kv

Träd och befintlig växtlighet sparas där så är möj-

Eden och en i kv Fröjden. Var och en ska innehålla fyra

ligt. Parken förses med lekytor, gångvägar, bänkar

avdelningar på en yta om minst 600 kvm. Förskolornas

och belysning. Tilläggen utförs i stockholmstradition

placering och anslutning till parken med lekplatser

med material och uttryck från vår tid.

kräver en integrering av lösningar. Lekytorna ska vara

Parkens högsta punkt markeras med utsiksplatser.

möjliga att avgränsa och samtidigt vara tillgängliga

En avgränsad yta vid kvarteret Eden används för för-

för alla. På grund av kvarterens små mått kan försko-

skolans behov.

lorna inte disponera bostadshusens gårdar.

Parkens utformning med lekytor på ömse sidor om berget. På berget fyra utsiktsplatser.
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VEGETATION
Strandparken planteras med pilar, alar, björkar och
askar samt buskrosor och andra blommande buskar. I
strandbrynet dominerar knäckepilen, typisk för Stockhollms stränder. Kajparterren planeras med formklippta lindar i grupper, likt kajen vid Kungsholms Torg.
Franzéngatan trädplanteras på gatans norra, solbelysta sida. Här föreslås robinia, ett skirt och luftigt

Knäckepil.

träd. Den intilliggande Lindhagensgatan planeras som
en esplanad med två rader lindar. Gränder och gator
riktade mot vattnet trädplanteras inte.
Träd som planteras i gatumiljö ska ha ett minsta
stamomfång på 30 cm. Artval för trädplanteringen
längs Franzéngatan är anpassad till växtbetingelser,

Formklippt lind.

som avstånd till fasad.
Bostadsgårdarna bör planeras som grönskande
gårdar för lek och utevistelse.
Trygghetsaspekter beaktas vid val och placering av
växtlighet.

Robinia.

GATUMÖBLER
Gaturummen möbleras enhetligt, oavsett ägostruktur.
En parkbänk med armstödsamt ett stamskydd, som
redan använts för Lindhagensgatan, har valts för att
kunna användas hela området. Belysningsarmaturer,
skräpkorgar, pollare, cykelställ och andra gatumöbler
samordnas med det som är karakteristiskt för nordvästra Kungsholmen. Antalet typer och material hålls
nere.
Allt stål målas i samma grå nyans, NCS 8000-N.
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BOSTADSGÅRDAR
Gårdarna som ligger på kvartersmark ska vara gröna
dvs här ska finnas träd, buskar och gräsytor till minst
50 procent av ytan (gäller ej kvarten Hänryckningen,
Fägnaden och Fröjden). Bebyggelsens täthet skapar
höga krav på gårdarnas utformning, uppbyggnad
och hållbarhet. De är små och har begränsad solbelysning. Hög kvalitet på gestaltning och material bör
eftersträvas. Det är viktigt att gränsen mellan privat
gårdsyta och allmänna parkytor är tydlig. Lek- och
rekreationsytor ska finnas på gårdarna.
Kvarterens dagvatten bör utnyttjas lokalt och
användas för bevattning av gårdarnas grönytor. Underbyggda planteringsytor bör ha ett jorddjup som
uppgår till minst 100 cm. Gårdarna ska ges maximalt
gynnsamma betingelser för växtlighet.
Tillgänglighet för människor med olika former av
funktionshinder måste tillgodoses. Detta gäller såväl
utformning och färgsättning av gångvägar, ramper
och trappor mm. Växtval ska göras med hänsyn till
allergirisken.

MURAR OCH TRAPPOR
Muren mot Strandparken utförs i profilerad betong,
mot gata och på ovansida klädd med granit. De låga
murarna tvärs Kajparterren utförs i granit, liksom Moa
Martinsons Torgs låga mur. Trapporna i Nelly Sachs
Park utförs i granit och murarna utförs i betong med
beklädnad av granit.
Betongmur klädd med granit.

En granitstensklädd betongmur avgränsar parken från cykelbanan
och biltrafiken på Hornsbergs Strand. Den dubbelriktade cykelba-

Muren mot Hornsbergs Strand föreslås ha profilerad

nan följer Hornsbergs Strands norra sida intill muren mot strand-

betong mot parken, medan ovansidan och sidan mot

parken. Cykelbanan belyses av en i muren infälld belysning.

gatan kläs med granit.
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BELYSNING

RIKTLINJER FÖR DET OFFENTLIGA LJUSET

Ljussättningen görs enhetlig för hela området och i

• Det generella gatubelysningssystemet ska vara ge-

linje med närliggande projekt på nordvästra Kungstrygg och harmonisk att vistas i. Vägledande för belys-

nomgående för hela området.

���

holmen. Ljussättningen ska bidra till att staden känns
ningsplaneringen ska vara en god fotgängarbelysning
och en tillräcklig trafikbelysning. Fasader och entréer

• Stolpar för gatubelysning ges konisk form.
.
• Gatubelysningen bör i möjligaste mån samspela
med privata gårdar och fastigheter, även med öv-

ska vara tydligt avläsbara. Effektbelysning kan komma

riga aktörer som Vägverket, SL m.fl.
att användas i strandparken och strandparterren.�������������� ���
�������
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• Strandstråk och vattenrum ska inte påverkas av
Trygghetsaspekter beaktas vid placering och val av
�

�

”läckande ljus” från gatubelysning, istället används

armaturer.

��� armaturer för att belysa mötet mellan
nedåtriktade
������
������

Längs Hornsbergs Strand består belysningen av

vatten����
och kajer/strandlinje.

9 meter höga koniska stolpar med enkelarm för armatur. Längs muren vid Hornsbergs Strand monteras
infällda strålkastare med frostat glas som ledbelysning
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• Specifika platser kan ges speciell
ljussättning
efter
70/SE/E27
���
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1x57/Gx24q
arkitektoniska ställningstaganden.

av cykelväg. Samma typ av belysning används vid ka-
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• Optimal färgåtergivning och ljuskvalité
för ljuskäl����
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den i Franzéngatan används belysning på 4 meter
höga parkstolpar. På Franzéngatan kompletteras de
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turer med tillhörande reflektorteknik för gatljuset.
����
Hänsyn tas till störande ljus in mot fasader.

Det är önskvärt att vägghängd belysning och be-

med stadens belysning.

�������� asym

• Energieffektiv teknik för såväl ljuskällor som arma-

med linspänd belysning.
lysning på tomtmark utformningsmässigt���
samordnas

���

lorna.

Inom parkområde, i strandparken och mellan trä-

• Bländfrihet eftersträvas alltid!

���

jens sittbara ytor.

���

För gatusektioner, se sid 34 och 35.
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Linspänd armatur för smala gaturum.

Stolparmatur för Lindhagensgatan och Hornsbergs Strand.

Stolparmatur för Franzéngatan
och strandparken.
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Tillgänglighet

Miljöaspekter

För att öka tillgängligheten och de visuella sambanden

För trafikbullret krävs åtgärder. I första hand ska orsa-

mellan gata och gård kan portiker föreslås i lämpliga

ken till bullret avhjälpas med exempelvis ljuddämpan-

lägen. Kvarteren ges hörnavskärningar i entréplanet

de skärmar på Essingeleden, minskade trafikflöden

vid gatukorsningar. Tillgänglighetsaspekten beaktas

och minskade hastigheter. I de mest utsatta lägena

vid utformning av gårdsrum.

måste speciallösningar tillämpas, för exempelvis ljudisolering av fönster, för att dämpa ljudnivån inomhus

Tillgänglighet

att minst hälften av boningsrummen vänder sig mot

Detaljplanen möjliggör angöring med bil till alla en-

en tyst gårdsida (<55 dBA). I vissa lägen, till exempel

tréer. Handikapplatser för besöksparkering ska finnas

hörnlägenheter, kan speciallösningar behöva prövas.

på gatan. Handikapparkering sker i garage som har

(Se planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning.)

direkthiss till entréplanet/gårdsplanet.
En gatulutning på 1:20, vilket är gränsen för lutning
för att tillgodose tillgänglighetskravet, klaras inte på
alla ställen på grund av topografiska nivåskillnader.
För de entréer i kv Sällheten, kv Lycksaligheten och
kv Eden där tillgänglighetskravet inte uppnås måste
möjlighet finnas att inom kvarteret nå de entréer som
uppfyller kraven.
Tillgänglighetsaspekter beaktas vid utformning av
gaturum och parker. Gångbanor ges ett fritt mått på
minst 2,25 meter. Detta gäller även i anslutning till
uteserveringar.
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till 30 dBA. Bostäderna utformas genomgående så

Bebyggelsens utformning
– byggherrarnas presentationer
På de följande sidorna ges en kort presentation
av utformningen av respektive projekt i kv Kojan.

kv Lycksaligheten

KV KOJAN

kv Sällheten

Riksbyggen / Aros Arkitekter
JM / AIX

KVARTERSINDELNING,

Ho
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kv Fröjden

kv Lusten
Familjebostäder/
Rosenbergs Arkitekter
Familjebostäder/
ÅWL Arkitekter

kv Fägnaden

kv Välgången
Familjebostäder /
ÅWL Arkitekter

Kvarter

Byggherre

BTA-bost

Ho

rg

sv

kv Hänryckningen

kv Eden
JM / White Arkitekter

Antal lgh BTA-lokaler P-paltser

FB

9 700

82

450

-

Lusten (kvarter)

FB

11 460

125

700

84

Välgången

FB

11 830

125

340

94

Lyckolandet

JM

16 791

173

490

70

Lycksaligheten

RB

6 300

62

507

16

Lycksaligheten

JM

14 950

150

650

114

Sällheten

SBC

6 540

64

160

40

Sällheten

BT

7 200

107

310

40

BT

5 800

74

870

40

Fägnaden

EM

5 967

64

542
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Hänryckningen

RB

6 187

65

230
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Eden

FB

11 360

119

1 240

81

114 085

1 210

6 489

670

Summa

rn

e
sb

Botrygg/
SWECO FFNS

Nelly Sachs Einar Mattsson/
Bergkrantz Arkitekter
Park

Riksbyggen/
Södergruppen
arkitektkontor

Lusten (höghus)

Fröjden

Nordenflychtsvägen

kv Lyckolandet

KITEKTER

Eyvind Johnsons Gata

BYGGHERRAR OCH AR-

SBC / Erséus Arkitekter
Botrygg / SWECO FFNS

47

kv Lusten
Familjebostäder / Rosenbergs Arkitekter

Byggnadsvolymen består av två höga skivor, en torg-

Fasaderna på bostadsvåningarna har en vertikal

skiva och en kvartersskiva. Kvartersskivan ansluter till

nyansering. De nedre våningarna påverkas av en av-

kvartersbebyggelsens struktur. Torgskivan är vinklad

vikande planlösning och ansluter till den omkringlig-

för att öppna upp torget och bostädernas utsikt mot

gande kvartersbebyggelsen medan byggnadens övre

vattnet. Uppdelningen i två olika volymer förstärks av

våningar samt torgfasaden relateras till skalan hos det

att skivorna har olika höjd och är förskjutna gentemot

öppna stadslandskapet.

varandra. Den högre kvartersskivan kragar i gatu-

Öppningar i fasad (fönster och loggior) samlas till

plan ut över en portik i anslutning till intilliggande

större horisontella enheter med hjälp av sammanbin-

bostadskvarter. Den lägre torgskivan kragar ut över

dande ytor av fasadglas. I fasaddelar med endast föns-

gångbanan längs Hornsbergs Strand. Genom denna

ter ligger dessa sammansatta glasband helt i fasadliv. I

utformning upplevs byggnaden som slank och högrest

fasaddelar med loggior ligger de i ett indraget liv.

runt om.

Loggians utformning är viktig för byggnadens ut-

Fasaderna är släta, de karakteriseras av en variation

tryck och lägenheternas kvaliteter. I fasad ordnar den

av ytegenskaper och finskaliga förskjutningar i liv. De

in sig i de sammanhängande glasbanden. Loggians

två nedre våningarna med publikt/kulturellt innehåll

bröstning är integrerad i fasaden och vindskyddande

är utformade som en slät glasklädd sockel av screen-

skjut- eller vikbara glas ligger i liv med angränsande

tryckt fasadglas respektive klarglas. Bakom det sam-

fönster- och glasytor.

manhängande glasskiktet finns betongstommen som
bär upp huset.

Rosenbergs Arkitekter

Fasadytan består av lätt slipade infärgade betongelement i vitgrå kulör med bearbetade element- och blindfogar. Fasadytan
präglas på så vis inte av produktionsanpassade elementstorlekar, utan ges en sammanhållen karaktär. Tillsammans ger detta ett
nyanserat fasaduttryck från både korta och längre betraktningsavstånd.
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Loggians ytskikt präglas av trä och varma kulörer
samt generösa glaspartier av trä in mot lägenheten. På så vis blir loggian en förlängning av
interiören – ett tryggt och vindskyddat uterum
som rumsligt, visuellt och kommunikationsmässigt samverkar med den övriga bostaden. Av bullerskäl behöver vissa loggior delvis glasas in.
Rumsligheten kan förstärkas av att samtliga
loggior får en egen belysningsarmatur, en detalj
som kan få stor betydelse för hur byggnaden
upplevs på avstånd.
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kv Lusten och Välgången
Familjebostäder / ÅWL Arkitekter

De två kvarteren blir mellan sju och åtta våningar höga

Fasaderna utförs i huvudsak putsade.

mot gatorna, högst mot den breda Lindhagensgatan.

Lokaler i bottenvåningen planeras mot Lindha-

Mot Franzéngatan är byggnaderna lägre för att skapa

gensgatan och Moa Martinsons Torg. För att fram-

variation i gaturummet och förbättra solinfallet till

häva höghusets tvåvåningars sockelmotiv mot torget,

gatan och gårdarna.

gestaltas kvarterets torgfasad med en lägre sockelvå-

Båda kvarteren har förhöjda innergårdar, vilket ger
gårdarna bättre proportioner. För att bryta ned skalan

ning. Dock betonas hörnet vid Lindhagensgatan av
lokaler i två våningar som avtecknar sig i fasad.

mot gårdarna är vissa byggnadsdelar en till två vå-

I kvartershörnen mot Franzéngatan planeras lo-

ningar lägre än huvudvolymerna. Från Pär Lagerkvists

kaler i två våningar och längs Franzéngatan föreslås

Gata öppnar sig portiker, annars är gårdarna slutna.

skyltfönster framför bostadskomplementen.

Gårdarna utformas som prunkande gröna oaser.
Vid Pär Lagerkvists Gata ansluter kv Lusten till höghuset genom en markerad slits som framhäver höghu-

Balkonger orienteras huvudsakligen mot de tysta
innergårdarna, i vissa fall på gatusidan för att tillvarata vattenutsikt eller soligt väderstreck.

sets volym. Mot Kulturtorget betonas kvartershörnet

Mot Lindhagensgatan och Moa Martinsons Torg

mot Lindhagensgatan av ett ”gavelmotiv” som riktas

utförs balkongerna indragna och samordnas i 2–3-vå-

mot vattnet. Takvåningarna är annars indragna mot

ningsmotiv. Vissa balkonger längs Per Lagerkvists Gata

samtliga gator.

behöver av ljudskäl delvis glasas in.

Fasaderna gestaltas med en tydlig tredelning av

Mot Franzéngatan, Hornsbergsvägen och Pär

bottenvåning, sammanhållet mellanparti och en in-

Lagerkvists Gata är balkongerna ihopkopplade med

dragen takvåning. För att visuellt bryta ned kvarteret

burspråk. Alla balkongräcken ges genomsiktlig ut-

i mindre delar är trapphusen kulörmässigt indelade

formning.

parvis. Variation mellan de två kvarteren skapas med
fönstersättning, kulörer och glasade trapphusslitsar.

ÅWL Arkitekter
Fasad mot Pär Lagerkvists Gata.

Sockelvåningen bekläs med natursten. Bottenvåningarna med
lokaler och bostadskomplement glasas upp med partier av stål
eller trä. De täta delarna kläs med natursten.

Fasaderna utförs putsade. Mot gårdarna putsas fasaderna i
ljusa kulörer, gårdarnas socklar putsas med sockelputs.
Balkonger mot gata utförs med släta undersidor. Yttertak
får ett ytskikt av falsad plåt.
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kv Välgången

Hörnet Pär Lagerkvists Gata och
Franzéngatan.
Kvartershörnen vid Pär Lagerkvists gata och Franzéngatan
förstärks av sammankopplade burspråk och balkonger. Hörnmotivet nyanserar kvarterens i övrigt släta fasader. Balkongerna placeras nära gatukorsningarna, där gaturummet är som
störst.
Längs Franzéngatan koncentreras lokalerna till kvartershörnen. Lokalernas tvåvåningsmotiv och burspråk med balkonger
bidrar till ett varierat stadsrum.

På kv Välgångens fasaddel närmast befintlig bebyggelse mot Lindhagensgatan föreslås

Fasad mot Lindhagensgatan.

skärmtegel som fasadmaterial. Teglet står i kontrast till kvarterets övriga putsarkitektur.
Takvåningen utförs putsad. De indragna balkongerna längs Lindhagensgatan samordnas
i större trevåningsmotiv – en variation på Lustens tvåvåningsmotiv.
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kv Lusten

I kvartershörnen mot Franzéngatan planeras lokaler i två
våningar och längs Franzéngatan föreslås skyltfönster framför
bostadskomplementen.

Indragna balkonger betonar kvartershörnet. Trapphus marke-

tydligt. Lokaler eller butiker lokaliseras till kvartershörnen.

ras genom en vertikal fönsterslits och bostadsentréer markeras

Den indragna takvåningen varieras i höjd. Takvåningen bekläs
med skivmaterial.
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En kraftig putskulör mot torget framhäver höghusets volym.

Balkongerna utförs här av bullerskäl delvis med glasskärmar.

Fasaden samspelar med höghusets skala genom att balkonger

Kvartershörnet vid Moa Martinsons Torg betonas genom ett

samlas till större motiv samt att fasaden har en tydlig mur-

uppglasat tvåvåningsmotiv. Kvarteret delas upp genom olika

verkan. Den indragna takvåningen görs lättare, i ljus puts. Ett

kulörer och olika utformning. Takfoten varieras i höjd.

skärmtak löper längs hela torgfasaden.
Det utskjutande ”gavelpartiet” mot torget bekläs med
skivmaterial, som natursten eller keramiskt material, i ljus ton.

Entrévåningar mot Lindhagensgatan och Moa Martinsons
Torg glasas och täta partier utförs av natursten. Stora glaspartier utförs av trä eller stål med omsorgsfull detaljering.

En tydlig indragen slits mellan kvarter och höghus tydliggör höghusets volym. Entrévåningen når fram till fasadliv.
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kv Lyckolandet
JM / Arkitekturkompaniet

Kv Lyckolandets utformning följer stenstadens grammatik beträffande våningsindelning och fasadvariation längs kvarteret. Fasaderna utförs i putsmaterial,
varierade kulörer samstämda med varandra och i förhållande till gatumiljöer och grannfastigheter.
Ovanför en rusticerad bottenvåning som följer gatans lutning vilar en lätt mellanvåning.
Fönstersättning, burspråk och balkonger i varierad
utformning förtydligar kvarterets fasaduppbyggnad.
De enskilda fasadernas gestaltning avslutas med indragna vindsvåningar med hörnmotiv.
Bottenvåningen mot norr och söder innehåller
lokaler och verksamheter som ges uttryck av publik
karaktär. Längs Harry Martinsons Gata och Pär Lagerkvists Gata rytmiseras fasaderna med portgång och
tydliga entréer till trapphus och hissar. Entréer utfor-

Balkongfront ges livförskjutning och olika utförande för att
visuellt begränsa balkongens utbredning.

mas med genomarbetade detaljer och naturmaterial
som åldras med behag.

Bild byts:
Arkitekturkompaniet

Hörnavskärning i två
våningar
Fasad mot Hornsbergs strand.

Fasad mot Franzéngatan.
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Del av fasad mot Hornsbergs Strand.
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kv Lycksaligheten
Riksbyggen / Aros Arkitekter

Riksbyggens del av kv Lycksaligheten omfattar tre

I gatuplanet i hörnhusen vid Hornsbergs Strand och

sammansatta husvolymer i 6–7 våningar plus takter-

Franzéngatan placeras lokalytor med skyltfönster och

rassvåning. Bebyggelsen löper längs Harry Martinsons

entréer mot gata.

Gata ned till Hornsbergs Strand och avslutas med ett
hörnhus mot vattnet.

Kvalitén i att kunna ha attraktiva och funktionella
balkonger mot Ulvsundasjön är en viktig del i projek-

Två mycket förstorade portiker öppnar gatufasa-

tet. Även Harry Martinsons gata har sammanhängan-

den mot Harry Martinsons Gata för att vidga gården

de element i fasad, här med fönsterpartier, burspråk

med utblickar och ljusinsläpp samt att skapa samman-

och en smalare balkong i fasadliv. Balkongerna riktar

hang mellan gård och gata.

sig mot vattnet, något som är välgörande i det smala

Mot gatorna har byggnaderna ett uttryck och en

gaturummet.

geometri som naturligt går att dela in i fyra olika hus-

Byggnadernas slätputsade fasader avslutas vid

kroppar med olika avfärgningar i puts. Indelningen i

murkrön mot terrass med en tydligt markerad kant i

flera huskroppar ger en stark stadskaraktär. Huskrop-

puts eller sten. Hörnhusen har fönstersättningar som

parna har släktskap i utformning och detaljer.

ger utblickar i gatuperspektiven.

En sockelvåning tar upp nivåskillnaden i kvarteret.

Takvåningens hörn markerar och riktar bebyggel-

Den varieras från två våningar mot Hornsbergs Strand

sen med en utskjutande glasad volym som reser sig

till en våning vid Franzéngatan. Bottenvåningens ut-

något över takfot. Takterassvåningen har förstorade,

formning är varierad. Den nedre delen är av natursten

glasade takkupor som erbjuder lägenheterna ljusa,

alternativt bearbetad betong och den övre av puts.

vackra rum. Mellan takkuporna skapas avgränsade

Entréer till trapphus markeras genom att vara något

skyddade terasser. Taket utförs i falsad plåt.

indragna i förhållande till fasadliv. De tydliggörs även
med överglasningar och omfattningar kring öppningar i avvikande material och kulör. På hörnhuset vid
Hornsbergs Strand ligger ett tunt skärmtak ovanför
stora glaspartier.

Fasad mot väster.

Fasad väst
56

Aros Arkitekter

Hörnet Hornsbergs Strand
– Harry Martinsons Gata.

Burspråk och balkong mot Hornsbergs Strand.

Balkong och burspråk mot Harry Martinsons Gata.

från fasadliv, ger stöd åt balkongerna som i sin tur är något
Kombination av burspråk och balkong. Den djupare används

indragna. Detta för att hålla samman fasaden och ge en bra

mot vattnet och den grundare mot gaturum.

funktion och nyttjandegrad av balkongerna.

Sammanhållna partier av burspråk och balkong integrerade med fasaden i övrigt. Burspråken, som skjuter ut något

Burspråk och balkonger utformas med smala detaljprofiler.
Räcken är transparenta i glas och smide.
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kv Lycksaligheten
JM / AIX

Kv Lycksaligheten avviker genom sin större storlek

balkongsättning. Kvarterssidans konvexa krökning tas

från övriga kvarter i området. Sjösidans fasad och

upp i fasaden som lägenhetsbreda fasetteringar. Bot-

dess motstående sida är svagt krökta parallellt med

tenvåningen utformas lika för de olika fasaddelarna.

strandlinjen. Tillsammans innebär det att kvarterets

Även mot Eyvind Johnsons Gata understryker fasadens

planform mer liknar ett radiellt segment med fokus i

yttre tredjedelar vertikalitet genom täta fasadpartier

Nelly Sachs Park.

och den högre mark- och byggnadshöjden utmed

Kvarterets fasader är vertikalt indelade i tre delar,

Franzéngatan. Gatans lutning står mot en horiston-

generellt markerat genom färgsättning och föns-

tell takfot och mittpartiets vertikalt accentuerade

tersättning, och syftar till att vara såväl individuellt

balkonger.

anpassade till gatu- och landskapsrummens skala som
gestaltningsmässigt sammanhållna.
Mot Hornsbergs Strand är de yttre tredjedelarna

Mot Franzéngatan tas kvarterssidans konkavitet
upp i fasaden som lägenhetsbreda fasetteringar, samtidigt som trapphusen följer gatans lutning.

(Riksbyggens fasad inkluderad) vertikalt accentuerade
genom utskjutande burspråk. Mittpartiet är mer hoAIX

risontellt betonat genom fönsterform och varierande

Fasad mot väster, Eyvind Johnsons Gata.

Bild byts:
Portik saknas
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Bild byts:
Portik saknas
Hörnavskärning i två
våningar

Fasader utförs i slät puts. Kulörer är valda från kulörprogrammet för kv Kojan. Kvarterets yttre tredjedelar och
sockelvåningar utförs i rödbrun kulör. Mittpartier och
gårdsfasader utförs i en varmt ljusgrå kulör och socklar
utförs som låga naturstenssocklar.
Skyddade fasader vid balkonger och terrasser, samt
delar av indragen takvåning, kläs med träpanel.
Fönsterkulör utförs vitgrå i rödbrun fasad och vit i
ljusgrå fasad.
Partier i butiker utförs i grå kulör med inslag av lackerad/
oljad ek. Balkongräcken utförs med aluminiumstomme
och varierande fronter (glas, perforerad plåt och/eller
vertikala ståndare). Aluminium utförs lackerad i grå
kulör.
Takbeläggning utförs mot Franzéngatan som bandtäckt, dubbelfalsad plåt och i övrigt som takpannor.

Bild byts:
Hörnavskärning i två våningar
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kv Sällheten
SBC / Erséus Arkitekter

Kvarterets västra halva sträcker sig från Franzénga-

Lägenheterna

tan, längs Eyvind Johnsons Gata, ner till Hornsbergs

nås från de båda

Strand. Trapphusentréerna orienteras mot de större

trapphusen,

gatorna och en portik i två våningar öppnar sig mot

tingen direkt eller

tvärgatan.

från den loftgång

Den stora nivåskillnaden i kvarteret ger förutsätt-

an-

som binder dem

ningar att på ett naturligt sätt skapa ett tvåvånings-

samman.

motiv i sockelvåningen mot det stora vattenrummet

trapphusen

och ett envåningsmotiv mot Franzéngatan. I dessa

de större lägen-

lägen är uthyrningsbara lokaler förlagda.

heterna

Invid
nås
medan

Hornsbergs Strand är den lägsta nivån för kvarteret

de små lägenheterna nås från loftgången som utfor-

vilket där givit placeringen av den för kvarteret ge-

mas som en spång delvis fritt svävande från fasaden.

mensamma garageinfarten.

Genom denna utformning minskas insyn och den ger

Genom att låta ”insidan” ge ett arkitektoniskt

en bättre förutsättning för ljuset att leta sig ner längs

avtryck i byggnadsgestaltningens yttre form har en

gårdsfasaden. Vid lägenhetsentréerna längs loftgång-

uppdelning i fasaden blivit naturlig. Mot Hornsbergs

en bildar de utskjutande förråden en halvprivat zon

Strand en tvådelning, mot tvärgatan en tredelning

och större yta framför dörren.

och mot Franzéngatan är fasaden återigen tvådelad.
I mötet mellan volymerna ligger trapphusentréer och
gårdsportik.

Fasad mot Eyvind Jonsons Gata, från Hornsbergs Strand upp till Franzéngatan.

Bild byts:
Hörnavskärning i två våningar
60

Erséus Arkitekter

Bild byts:
Hörnavskärning i två våningar
Portik mot grannhuset

Hörnet Hornsbergs Strand – Eyvind Jonsons Gata.

Husvolymerna är putsade
medan de från fasaderna
indragna elementen har ett
avvikande material, alternativt avvikande kulör och
sockelvåningen utförs i sten
eller betong.
Fasadutsnitt mot Eyvind Jonsons Gata.

Bild byts:
Hörnavskärning i två våningar
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kv Sällheten
Botrygg / SWECO FFNS

Denna del av kv Sällheten bildar en sammanhängande

Gårdarna ska vara allas välkomnande, halvprivata

volym som arkitektoniskt ska upplevas som 3 huskrop-

yta. Gröna oaser, kanske med möjlighet till odlingslot-

par och visuellt ge en upplevelse av den traditionella

ter. En stark kontrast till gatumiljön som ska locka till

stenstadens skala och variation. Trapphusen bildar

gemenskap och ge trygghetskänsla. Portik från gatan

”hus” med varierande proportioner, sockelhöjder och

ska ha låsbara grindar.

fönstersättning med kulörer. Mustiga kulörer bryts av

Projektet innehåller yteffektiva lägenheter för

med en ljus på mitt-trapphuset mot Nordenflychtsvä-

mindre hushåll. De flesta lägenheterna är planerade

gen.

för 1–2 personer. Stor vikt läggs på mångsidig möbler-

Den Indragna takvåningen med avvikande fasad-

barhet i rum och att kök ska vara avskiljbart.

material (puts alternativt träpanel) ovan tydligt mar-

Tryggheten med ”eget”, ljust trapphus, som leder

kerad takfot, bildar med sitt stora taksprång och sitt

till gatunivå, gård och garageplan. Strävan är att så

lätta genomsiktliga terrassräcke, ett viktigt arkitekto-

många lägenheter som möjligt har kontakt med den

niskt avslut på de relativt stora huskropparna.

lugna gården. De som ej har balkong mot gården

Sockelvåning kläs med exempelvis natursten och

kompenseras med loggia, fransk balkong mot gatan

glaspartier i exempelvis stål/ek. Där lokaler är lämp-

Lokaler förläggs i bottenvåningarna till större del

liga, mot Hornsbergs Strand och Franzéngatan, glasas

utmed Franzéngatan och Hornsbergs Strand där bo-

fasaden upp med stora glasytor. Där bostadkomple-

städer inte är lämpliga.

ment finns utformas sockelfasaden med fönster lika
bostäderna. Helt täta, slutna ytor undviks. Gatunivån
ska vara intressant att röra sig på.
Gårdsfasaden putsas i ljusa kulörer och är mer öppen med balkonger med genomsiktliga räcken.
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SWECO FFNS

Illustration över hörn
Hornsbergs Strand/
Nordenflychtsvägen
alternativt fasadritningar
önskas

kv Fröjden
Botrygg / SWECO FFNS

Kv Fröjden bildar en sammanhängande volym med

till gatumiljön som ska locka till gemenskap och ge

öppning mot parken i söder. Kvarterets proportioner

trygghetskänsla. Portiken från gatan ska ha låsbara

medger att det arkitektoniskt behandlas som ett hus.

grindar.

Färgsättningen utgår från en varm, ljus gul/röd kulör.

Projektet innehåller yteffektiva lägenheter för

Fasaden varieras genom växelvis användning av två

mindre hushåll. De flesta lägenheterna är planerade

närliggande kulörer. Kulörskiftet sker i trapphusslitsen.

för 1–2 personer. Stor vikt läggs på mångsidig möbler-

Den Indragna takvåningen mot Nordenflychtsvä-

barhet i rum och att kök ska vara avskiljbart.

gen och Franzéngatan, med avvikande fasadmate-

Tryggheten med ”eget”, ljust trapphus, som leder

rial (puts alternativt träpanel) ovan tydligt markerad

till gatunivå, gård och garageplan. Strävan är att så

takfot, bildar med sitt stora taksprång och sitt lätta

många lägenheter som möjligt har kontakt med den

genomsiktliga terrassräcke, ett viktigt arkitektoniskt

lugna gården.

avslut på den relativt stora husvolymen.
Sockelvåning kläs med exempelvis natursten och

Lokaler förläggs i bottenvåningarna utmed Franzéngatan där lägenheter ej är lämpliga.

glaspartier i exempelvis stål/ek. Där lokaler är lämpliga,

I kvarteret planeras för en barnstuga med 4 avdel-

mot Franzéngatan, glasas fasaden upp med stora glas-

ningar. Denna placeras i två plan (gårdsnivå och park-

ytor. Detta ger liv åt gatumiljön och blir inbjudande.

nivå) i flyglarna mot parken och har en förbindelse-

Där bostadkomplement och barnstuga finns utformas

byggnad i souterrängläge mellan kvarterets gård och

sockelfasaden med fönster lika bostäderna. Helt täta,

parken. Denna fasad mot söder behandlas arkitekto-

slutna ytor undviks. Gatunivån ska vara intressant att

niskt som en mur med möjlighet till sittbänkar i soligt

röra sig på.

läge mot söder och parken. Parken har visuell kontakt

Gårdsfasaden är mer öppen med balkonger, puts i

med den privata gården.

ljusa kulörer och genomsiktliga balkongräcken.
Gården ska vara allas välkomnande, halvprivata
yta, utformad som en grön oas. En stark kontrast

SWECO FFNS
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Kv Sällheten och kv Fröjden

Bild byts:
Portik saknas
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Kv Sällheten och kv Fröjden
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kv Fägnaden
Einar Mattsson / Bergkrantz Arkitekter

Med en central placering i planen för den planerade

plåtarbeten såsom avvattning, takfötter och uppdrag.

utbyggnaden av Kojanområdet har, vi trots att det

Takfoten ges en markerad, men inte överdriven vo-

är ett av de minsta kvarteren, kvaliteter likväl som

lym. Taket föreslås täckas med bandplåt.

begränsningar. Ljuset vill vi föra in även på den lilla

Balkonger föreslås få gallerräcken.

gården, genom att ha relativt grunda flyglar, en högt

Mot gården putsas fasaderna genomgående i en

belägen gård och en öppning i fasaden mot parken i

ljus nyans för att ta tillvara den lilla gårdens begrän-

söder. Från lägenheterna med fasad mot författarga-

sade ljusinfall.

torna kan man få en glimt av Ulvsundasjön i burspråken och på balkongerna.
Hörnen och trapphusen accentueras med en asymmetrisk färgsättning som också tar upp Franzéngatans
lutning. Bottenvåningen med butiker utförs i slittåligt
material med möjlighet till strukturer och listverkan.
I butikslägena, främst mot Franzéngatan, är stora
partier glasade med metallpartier, och lägenhetsentréerna utmärker sig med avvikande partiutförande,
till exempel i trä.
Fasaden mot Franzéngatan är fasetterad i fyra delar för att följa gatans kurva. Detaljeringsgraden minskar ovanför bottenvåningen där en putsyta vidtar,
uppbruten i kulörfält för att öka dynamiken i fasaden.
Takvåningen medför ökad detaljeringsgrad i form av

Fasad mot Franzéngatan.
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Bergkrantz Arkitekter

Grön puts med inslag av grå puts. Rödbruna fönstersnickerier.
Genombrutna balkongfronter. Ljusgrå takplåt.
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kv Hänryckningen
Riksbyggen / Södergruppen arkitektkontor

Kvarteret hör till de mindre inom planområdet. För

För att föra in ljus till gården och för att skapa ge-

att samspela med sina större grannar har bebyggelsen

nerösa bullerskyddade uteplatser åt bostäderna har vi

gestaltats som en helhet utan delningar av volymen

här skurit ut hål i ”blocket”. I flera fall är de två vå-

i färg eller i takfotshöjd, men med skilda karaktärer

ningar höga för att tillåta direkt solinfall till gården. I

mot de olika stadsrummen. Bebyggelsen bildar klart

dessa snitt möter gatans slutna väggar och dovt hållna

definierade gränser åt gaturummet, utåt gestaltad

puts gårdens mer uppbrutna fasader i ljusare kulör.

som ett sammanhängande block, mot gården som

Fasadernas reliefverkan ligger på djupet med utskju-

tre sammanlänkade längor. Mot det offentliga rum-

tande partier endast vid hörnen.

met har en sammanhållande enhet eftersträvats, mot

Detsamma gäller parkfasaden som med etagelägen-

gården delning av volymen för rymd och ljus inom de

heter och uterum i två plan får proportioner som till-

begränsade planmåtten.

sammans med den högre marknivån ger ett ”mindre”

Fasaden mot Franzéngatan utgör kvarterets hu-

hus mot grönskan. Den stora öppningen mot gården

vudfasad, dess karaktär av front betonas med en tyd-

kan läsas som en urskärning ur en hel fasad likaväl som

ligt ordnad fasad. Stora skyltfönster i bottenvåningen

ett mellanrum mellan gavlar.

låter lokalerna utvidga gaturummet. Däröver följer

Gavlarna hålls mot parken samman till en hel fasad.

mittdelens fem bostadsvåningar med jämn fönster-

En mindre trappförbindelse medger kontakt mellan

rytm och accentuerade hörn, sammanhållna av den

gård och park. Fasadens utformning markerar att det

enhetliga putsen. Överst den indragna takvåningen

publika rummet går ända fram till fasad. Huset står inte

med framförliggande terrasser.

i parken, det bildar vägg åt det publika grönrummet.

Mot författargatorna är ordningen friare, där får

Den gemensamma gården ligger en trappa upp

putsen fortsätta ner till gatan. För att ge bostäderna i

från gatunivån i visuell kontakt med parken. Bostä-

de bullerutsatta hörnen mot Franzéngatan bullerskyd-

derna har skyddade uterum mot gård, park eller i

dade uteplatser och kontakt med gården är volymen

urskärningar mot gatan.

”urgröpt” i innerhörnen. Det ger ett husdjup på endast fem meter i dessa partier.

Södergruppen arkitektkontor

Fönsterkulör ljust beige,
nära putskulören
NCS 1010-Y30R

Terrakottafärgad slätputs
NCS 2040-Y30R

Fasaderna mot gatan
putsas, alternativt utförds med infärgade

Skärmtak i målad betong
längs Franzéngatan, binder
visuellt samman alla skyltfönster och entreér till en helhet.

betongelement, i
kulör motsvarande
¨bränd jord¨, gårdens
fasader och snittytorna i volymens

Butikspartier med
snickeri av ek.

urskärningar i ljusare
grå kulör. Fönster
mot gatan har kulör
nära putsen.
Täta partier
putsas ljust grå
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Trapphusentré,
snickeri av ek.
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Butiksentré

Kvarteret får mot Franzéngatan sin mest publika sida med butiker/lokaler i bottenplanet och trapphusentréer till de ovanförliggande bostäderna. De sammanlänkande partierna längs författargatorna avslutas uppåt av terrasser där takfotens murkrön
bildar räcke.

Mot Franzéngatan öppnar sig bot-

Stora genomgående urskärningar i voly-

Hörnen mot Franzéngatan accentueras

tenvåningen med butikslokaler och

men släpper in dagsljus till gårdsrummet

med utskjutande och urskurna partier i

entréer. Lokalerna hålls samman av

och skapar intresseväckande möten

volymen som ger plats för balkonger och

ett skärmtak som går runt hörn.

mellan gaturum och gård.

hörnfönster. De skulpturala inslagen står
i kontrast mot enkla släta murpartier.
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kv Eden
JM / White Arkitekter

Kv Eden ligger högt i områdets södra del, avskiljt från

Sockelvåningarna markeras mot gator och torg,

de övriga kvarteren av Hornsbergsparken, med stora

och entréer glasas för att öppna bottenvåningarna.

nivåskillnader. Kvarteret markerar med sin höjd par-

Fasaderna utförs i puts eller tegel, mot Pär Lager-

kens dramatiska resning och avslut samt ansluter höjd-

kvists Gata i svalare toner med fält i grönt, mot tor-

mässigt till de befintliga husen för att binda samman

get skiftar kulören över mot varmare ton för att mot

dessa med den nya bebyggelsen.

Nordenflychtsvägen och parken möta befintliga röda

De stora nivåskillnaderna med det sydvästra hörnet
som lägst och en stigning runt kvarteret har givit en

tegelhus med toner i gulrött. Indragna våningar i vitt
eller gråvitt. Gårdens fasader i ljus kulör.

volym som stegrar sig upp mot parken där en slits
öppnar gården för utblickar mot Ulvsundasjön och
parken, eller omvänt tillåter parken att visuellt fort-

White Arkitekter

sätta in i gårdsrummet.
Genom att vidga öppningen i marknivå ges de
nedersta våningarna mot gården bättre utblickar mot
ljus och grönska, samtidigt som volymen ovan tydligt
tecknar åtskillnaden av den offentliga parken och den
halvprivata gården.
Den högre östra gårdsfasaden reflekterar ner ljus
på den norrvända gården.
Förutsättningarna är olika för kvarterets fyra fasader och går att avläsa i utformningen som ges olika
karaktär.
Mot Pär Lagerkvists Gata samlas balkongerna med
sammanhängande glassidor till hela fasadelement, likt
burspråk, som reflekterar ner ljus i gaturummet. De
två översta våningarna är delvis indragna. Sockelvåningen avslutas med en uppglasad lokalvåning.
Mot torget bryts fasaden för att bidra till att samla
torgrummet. Balkongerna utgör ett nytt fasadliv över
den uppglasde bottenvåningen med lokaler. Takvåningen ges ett tydligt avslut mot torget.
Mot Nordenflychtsvägen är de snedställda burspråken riktade mot vattnet och fönster samlas i en
tvåvåningsrytm.
Mot parken bryts fasaden upp i förskjutna segment
med integrerade balkonger som därmed skyddas mot
buller och vänder sig mot park och sol.

Fasadutsnitt mot Nordenflychtsvägen med burspråk och fönster i tvåvåningsrytm.
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Illustrationen byts ut
mot aktuell

Perspektiv mot torget i hörnet Pär Lagerkvists Gata
och Nordenflychtsvägen.

Illustrationen byts ut
mot aktuell

Balkonger mot Pär Lagerkvists Gata sammanhållna
med glasade sidor till större
fasadelement.
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