Kvarter 8

Byggherre: Index Residence
Arkitekt: Arkipol
Fakta:
207 Lägenheter
101 Bilplatser
423 Cykelplatser

Kvarteret från söder

Kvarter 8 ligger mellan Torshamnsgatan och parkgatan, näst
längst upp från torget. Läget
mellan boulevarden och parken
innebär att kvarteret utgör en
dramatisk övergång från bred
allé till en mindre gata som utgör
gräns direkt mot parken. Detta
avspeglas i kvarterets volymer
genom att våningshöjden går
från åtta våningar till tre. Tack
vare att Torshamnsgatan ligger i
nordost och parkgatan med de
låga husen i sydväst så får gården
gynnsamt och soligt läge. Det
följs även upp genom att material, fasadbehandling och uttryck
konsekvent anpassas till placeringen och förutsättningarna i
varje del av kvarteret.

FASAD MOT TORSHAMNSGATAN
MED KRAFTIG RELIEFVERKAN

Åtta- och sexvåningsdelarna
utförs med betongstomme och
fasader av sandwichelement i
betong. Mot gatorna utförs elementen med omfattningar och
profileringar som förstärker den
staplade och strukturerade tyngden i byggnaderna.
Mot gården används släta betongelement i två olika kulörer.
Balkongerna skapar ett djup och
överlagring i fasaduttrycket även
på gårdssidan.
Mot parkgatan och kvällssolen i
sydväst sänker sig kvarteret, och

SMÅLÄGENHETER 3 PLAN
LOFTGÅNG MOT GÅRD

"AKUSTIKBALKONGER"
FÖR HÖRNLÄGENHETER
HÖRNLOKAL

DUBBELHÖGA
BOSTADSENTRÉER
HÖRNLOKAL
DUBBELHÖJD

Vy mot söder

en lägre lättbyggnad markerar
gräns mot gatan. Gårdsnivån
framstår som ett plant podium
mot de sluttande gatorna. Gårdsytan ligger i nivå med trottoaren
i västra öppningen i kvarteret.
Där kommer man in tillgängligt
till studiolägenheterna i lågdelen. I den andra öppningen mot
söder finns en trappa upp på
gården. Förgårdsmarken till lättbyggnaden gestaltas som en del
av gårdspodiet genom att samma
material används för ytor, trappor och lägre murar.
Fasaden mot Torshamnsgatan
har en kraftig relief som bildar ett nätmönster framför den
tyngre innanförliggande byggnadsvolymen. Lokaler och höga
bostadsentréer dominerar i
gatuplanet och ger ett urbant
och öppet intryck. Ovanför arkadmotivet i de första två planen
finns ett femvåningsmotiv med
förskjutna ramar som bildar ett
detaljprofilerat nät. Nätet är kraftigare och mer profilerat längst
ned och tunnas ut gradvis uppåt.
Översta delen utgörs av den inre
mörka volymen som släpps upp
en ytterligare våning.
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Ny bebyggelse
nelfasad och ståldetaljer. Den
radhusliknande längan med studiolägenheter sluter inte kvarteret helt, utan det finns två öppningar som ger inblickar och där
man kan gå in på gården. I södra
hörnet uppstår en mötesplats där
man har överblick och kan ses
när man kommer från eller till
kvarteret, ett ”gårdstorg”. Gården
möbleras med ett växthus, en
upphöjd pool, en lekplats och ett
antal cykelställ varav några under skärmtak, samt uteplatser till
marklägenheterna.

6- OCH 8-VÅNINGSHUS
AV BETONGELEMENT.

BALKONGER
ca 1,5x2m

KÄLLSORTERING

SMIDESBALKONGER STÅR
PÅ FÖRGÅRDSMARK
GARAGEINFART

TEGELSOCKEL TILL LÅGA LÄNGAN
OCH GÅRDSÖPPNINGARNA
VY MOT GÅRDSMILJÖ
GAVEL MED FRANSKA BALKONGER

Den ljusa gården utförs som ett
gemensamt vardagsrum för umgänge och rekreation. På gården

Vy mot norr

står den låga loftgångsbyggnaden som en lätt volym med pa-
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Sektion genom gården

Fasaden mot Torshamnsgatan
utförs av betongelement med
profileringar och ramverk som
framträder som ett yttre ljust nät
utanpå en mörkare ”kärnbyggnad”. Betongelementen är målade eller infärgade och delarna
utförs med en materialverkan
som tydliggör kontrasten mel-

Fasadprincip Torshamnsgatan
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Sektion genom gården

SKALA 1:500
lan den innanförliggande mörka
volymen och den utstickande re0
5
liefen.
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Mot parkgatan skjuter bara en
gavel på betongelementdelarna
fram. Den öppnar sig med ett
fönsterparti av franska balkonger på varje våning. Lågdelen är

10

placerad på gårdspodiet av tegel
och utförs som en lättare bygg50
nad. 20Vertikaliteten förstärks
av
takutformningen och av balkongkonstruktionerna framför.
Fasadytan innanför balkongelementen målas i avvikande kulör
för att förtydliga rumsligheten
under balkongerna.

Fasadprincip Stadsradhusgatan

Vy från Torshamnsgatan

Vy från Torshamnsgatan

Vy från Stadsradhusgatan

Vy från Gården

Vy från Gården
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Kvarter 9

Byggherre: JM AB
Arkitekt: HMXW arkitekter
Fakta:
172 Lägenheter
95 Bilplatser
500 Cykelplatser

”Kista Science City – vision och
strategi 2010-2020: Kista Science
City ska genom fortsatt tillväxt
inom näringsliv och akademi i
en kulturellt levande stad vara
en av världens ledande science
cities”.
Stockholm växer och varje dag
flyttar folk till Sveriges huvudstad. Och likt andra storstäder
behövs starka och attraktiva
områden även utanför innerstadens kärna. Kista är ett sådant
område; ett väl etablerat område med stark framtidspotential.
Här finns redan både bostäder,
arbetsplatser, service och handel
vilket ger ett rikt liv åt stadsdelen
alla tider på dygnet.
Och Kista kan växa. Etableringar
av företag med arbetsplatser och
närheten till Stockholms centrum gör Kista till ett högattraktivt bostadsområde. Här planerar JM ett kvarter i området Kista
Äng med bostäder för ”unga
vuxna”, den ”moderna barnfa-

miljen” och ”mitt i livet”. Yteffektiva lägenheter alltifrån små
1RoK till 4RoK– allt för att täcka
in de olika skeden i en människas liv. Vi tror på en stadsdel med
blandad ålder på befolkningen i
olika faser av livet, att detta bidrar till mer liv åt området och
berikar utbyten av idéer och livserfarenheter. I JMs kvarter ryms
”den lilla staden”. Här kan du flytta in i din första ”minietta”, bilda
familj och sen på ålderns höst
flytta till en ”minitvåa”. En stor
gemensam gård tar till vara på
olika intressen i olika faser av livet och låter dem interagera med
varandra och inbjuda till möten
mellan generationer. Här finns
lekplatsen för de yngsta, boulebana för de äldre, odlingslotter
och grillplatser för gemensamt
umgänge. Kista har en kontinental anda där olika generationer
och kulturer samspelar och denna anda vill vi ta till vara på och
främja även inom kvarteret.
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