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Kista Äng
Fasadskisser  2016.09.12

Skala 1:500/A3
JM / HMXW arkitekter

”ENKELHET...
Enkelhet i materialval. Tegel, plåt...
Stadsbyggnadsprinciper för
Kista Äng:
”Hög materialitesgrad”
”Mörka dämpade jordfärger”
”Horisontalitet”

”...MED TWIST”
Kista:

”Högteknologiskt”
”Spetskompetens”

”Forskning”
”Framtid”

Inspiration: kretskort, diagram

Idékiss över hörn

”Enkelhet med twist”
....är mottot för Kista Äng.
Med ett kretskorts mönstring lö-
per tegelfasaden över hörn och 
omfamnar kvarteret. En gedigen 
fasad med hög materialitetsgrad 
i ett så traditionellt material som 
tegel - men med överraskande 
inslag som i sin association  till 
kretskortens och diagrammens 
mönstring flörtar med det hög-
teknologiska Kista. I enlighet 
med stadsbyggnadsprinciperna 
för Kista Äng förstärker mönst-
ret horisontaliteten och delar in 
blocket i löpande band. I hörnen 
bryts skalan ned mot intilliggan-

de kvarter i öst och den gröna 
parken i väst i form av grönsk-
ande takterrasser - ”de gröna hör-
nen”. Sockelvåningen och topp-
våningen ges en ljus kulör som 
ger kvarteret ett lättare intryck. 
Mot parken och det ”inre rum-
met” av Kista Äng råder en små-
skalighet med vertikalt uttryck 
som tar ner kvartersblocket till 
den mindre mer intima skalan 
med fasader i  en mjuk ton. Dock 
knyts kvarteret samman genom 
gröna sedumtak, materialval och 
färg med de varma  brunröda 
tonerna som går igen i både den 
lilla och i den stora skalan.

Fasad nordost mot Torshamnsgatan

Fasad sydost

Fasad sydväst mot parken
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Ny bebyggelse
Kvarteret inrymmer, förutom 
bostäder även en gemensam-
hetslokal för boende i servi-
celägenheter i området. De får 
en egen uteplats  men kan även 
nyttja gårdens aktiviteter och 
samlingsplatser.

B

B

AA
Potentiellt läge
för bolokal/lokal

Entré

Grovsoprum
Cykelrum
Garageinfart

Potentiellt läge för
gemensamhets-
lokal för servicelgh

Lägenheter

Garage

Garage

Sektion A-A

Sektion B-B

Funktionsplan mot gata
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Omfamnande formelement över hörn med 
takterrasser som tar ner skalan mot omgiv-
ningen

- en länk och öppenhet mellan det offentliga och det privata rummet i den lilla skalan

Kvartersvolym

Den trevliga gränden att hänga i

Kvartersvolymen knyts samman till en helhet med sitt omfamnande band som förstärks av 
den lättare ljusa sockel- och toppvåningen

En lägre skala och ett varmt uttryck mot områdes inre - Kista Ängs hjärta 
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