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Inledning
Gestaltningsprogrammet är ett komplement till detaljplanen och upprättas av staden i samarbete med berörda byggherrar för att samordna utformningen av den yttre miljön.
I de exploateringsavtal respektive avtal om exploatering
som träffas mellan exploateringsnämnden och byggherrarna förbinder sig båda parter att verka för att programmet
följs. Gestaltningsprogrammet utgör också ett underlag för
projektens bygglovshantering.
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Passage för gående
Torgyta / platsbildning

Utvecklat park- och
naturområde
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kvalitetsnivå som staden och byggherrarna enats om, för
de enskilda byggprojekten, liksom för den mark och anläggningar som staden ansvarar för. Meningen är att det
ska vara möjligt att göra mindre förändringar med bibehållen kvalitetsnivå inom ramen för programmet. Genom
att klargöra den gemensamma ambitionen för utförandet,
ökar möjligheten att säkerställa kvalitetsnivån på genomförandet.
Denna version av gestaltningsprogrammet har tagits fram
parallellt med de formella detaljplanehandlingarna inför
plansamråd.
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Flygbild Blackeberg till höger i förgrunden och Södra Ängby på andra sidan Blackebergsvägen.
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Etapp 1, Islandstorget

Innehåll

Bakgrund
Programmet för Blackebergsvägen var på samråd under våren 2013 och godkändes
av stadsbyggnadsnämndeni oktober 2013.

Översiktsplanen

I översiktsplanen utgör Brommaplan och Vällingby
tyngdpunkter i ytterstaden. Bergslagsvägen utgör ett
samband mellan dessa tyngdpunkter som ska utvecklas
för att koppla ihop stadsdelarna.
Blackebergsvägen utgör gränsen mellan Brommas
villabebyggelse, som i översiktsplanen benämns som
gles stadsbebyggelse, och den täta stadsbebyggelsen i
Blackeberg. En strategi i översiktsplanen är att pröva
lämplig markanvändning i gränszonerna mellan olika
områden, så som i snittet mellan Blackeberg och Södra
Ängby.
Grundläggande i översiktsplanen är att Stockholms
naturliga förutsättningar och de kvaliteter i den
stadsbebyggelse som vuxit fram under århundradena är
utgångspunkt när staden växer. Stockholms närförorter
ska utvecklas med en sammanhållen, tät och levande
stadsmiljö.
Förändringar som innebär att marken utnyttjas så
effektivt som möjligt och att den nya bebyggelsen
infogas med omsorg om stadslandskapets helhetsverkan
ska prioriteras. De regionala gröna kilarna ska bevaras,
sambanden med den omgivande bebyggelsen förbättras
och svaga avsnitt stärkas.

Program för stadsutveckling
Områdesprogrammet för Blackebergsvägen(Dnr
2011-04726-53 )gäller för området. Följande
stadsbyggnadsstrategier beskrivs i dokumentet:

Blackebergsvägen - en ny stadsgata
Stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg skiljer sig åt
på många sätt. De är planerade i olika tidsåldrar och med
olika intentioner. Bebyggelsestrukturen, gatustrukturen,
det arkitektoniska uttrycket och upplåtelseformerna
är olika. Men de två områdena har även några starka
gemensamma drag. De är bägge inbäddade i en luftig
grönska då stadsbyggnadskaraktärerna bevarat naturen
mellan husen. Båda områdena har även förhållit sig
till den naturliga topografin på platsen vilket skapar
en dynamisk miljö. Idag markerar Blackebergsvägen
gränsen mellan de två stadsdelarna och fungerar
även som en barriär då den på många ställen är svår
att korsa. I programförslaget föreslås bebyggelse av
ny stadsbyggnadskaraktär som bygger vidare på de
omgivande stadsdelarnas kvaliteter, såsom grönska och
bebyggelsestruktur. Här kan invånare från Blackeberg
Utsnitt från plankartan till ”Promenadstaden - Över
och Södra Ängby mötas. Blackebergsvägen omvandlas
från genomfart till stadsgata.

Utsnitt från plankartan till ”Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm”.
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Rumsliga faktorer i programförslaget
Genom att förstärka kopplingar i området underlättar
programförslaget för människor att röra sig.
Kopplingar kan vara både gång- och cykelvägar samt
bilvägar (Se punkt 2, 4, 5 och 7). Programförslaget
skapar nya och utvecklar befintliga mötesplatser.
Mötesplatser kan vara både offentliga rum och
föreningsverksamheter (Se punkt 1, 3, 4 och 6).
Sociala mervärden som fås genom en
integrerad stadsmiljö
Den nya bebyggelsen tillför området en ny
stadsbyggnadskaraktär där det finns en variation av
lägenhetsstorlekar och upplåtelseform. Det ger nya
boendealternativ för de som vill bosätta sig här och för
de som vill bo kvar i området men förändra sitt boende
(Se punkt 8). Hur man utformar den fysiska miljön
påverkar trygghetsupplevelsen. Med alternativa vägval,
orienterbarhet, överblickbarhet, social kontakt och en
väl balanserad belysning kan den upplevda tryggheten
stärkas. Social kontakt ökas till exempel genom
målpunkter som skapar mänsklig närvaro, att vända
fönster och entréer mot viktiga stråk, samt att placera
gångvägar längs bilvägar. Trafiksäkerhet genom sänkta
hastigheter och förbättrade passager över bilvägar är
också viktigt för en trygg stadsmiljö.
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Beskrivning av Etapp 1 i områdesprogrammet

Byggnaderna i området föreslås vara fem till sex våningar
höga. Ängby kyrka kopplas visuellt samman med
tunnelbaneentrén med en öppen platsbildning i form
av ett terasserat torg. Intill det nya torget föreslås två
publika byggnader som utformas med framsidor åt alla
håll. I byggnaderna närmast tunnelbaneentrén föreslås
lokaler för handel i bottenvåningarna. Lilla Ängby
gårds byggnad bevaras inom det nya bostadskvarteret
och den synliggörs genom ett släpp i bebyggelsen mot
Blackebergsvägen. Norr om Holbergsgatan, upp mot
Kyrkan föreslås en grön inramning av kyrkan där det
även finns utrymme för en tillgänglighetsanpassad
gångväg upp till Ängbykyrkan och Drachmansgatan.
Per Ekströms väg flyttas lite österut för att ge plats åt
den nya bebyggelsen. Befintlig vegetation finns kvar
som en grön kuliss kring riksintresset Södra Ängby. Det
fornminne i form av så kallade älvkvarnar som finns på
ett stenblock i skogsdungen intill skolan föreslås flyttas
till en ny plats. Infart, parkering och leveranser till Södra
Ängby skola får studeras vidare i detaljplaneskedet.

1.Nya Islandstorget En plats av urban karaktär skapas som visuellt
kopplar samman kyrkan med tunnelbanestationen.
2.Holbergsgatan-ZorngatanGatorna sammankopplas i samma punkt vid
Blackebergsvägen.
3.Fotbollsplanen Verksamheten bevaras och utvecklas.
4.BlackebergsstråketStråket förstärks genom upprustning och utveckling
av nya målpunkter.
5.Blackebergsvägen-BlackebergsbackenGatornas möte utformas för att markera entrén till
det nya området och för att dämpa bilarnas hastighet
så passage underlättas för gående.
6.Tyska botten Befintliga naturvärden tillvaratas och platsen
utvecklas för rekreativa ändamål. Området
tillgängliggörs genom förstärkta stråk och tydliga
entréer. Nya målpunkter och aktiviteter som får
människor att uppehålla sig på platsen skapas.
7.Blackebergsvägen Gatans karaktär utvecklas mot ett levande gaturum
med generösa gång och cykelbanor. Vid viktiga
kopplingar ska passage för gående underlättas
genom dämpning av bilarnas hastighet.
8. Ny bebyggelse Bebyggelsen föreslås vara av ny stadsbyggnadskaraktär
som bygger vidare på de omgivande stadsdelarnas
kvaliteter, såsom grönska och bebyggelsestruktur.
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Strukturella huvuddrag- Etapp 1
Området kring Islandstorgets tunnelbanestation planeras utvecklas med bebyggelse
och nya gator som tydligare kopplar samman de två stadsdelarna Södra Ängby och
Blackeberg. En viktig del av detta är att strukturellt knyta ihop Zornvägen och Holbergsgatan.

Målbild
Området kring Islandstorget utvecklas till en tätare
stadsdel belägen mellan Blackeberg och Södra Ängby,
och fungerar på så vis som ett kitt som länkar de två
stadsdelarna. Det centrala området vid Islandstorget och
tunnelbaneuppgången utvecklas till ett välkomnande
och vistelsevänligt område.

Anpassning till platsen
Blackeberg och Södra Ängby karaktäriseras av
bebyggelse vackert inpassat i naturmark. Den nya
stadsdelen för den byggnadstraditionen vidare. De
områden där bebyggelse möter naturmark måste
därför gestaltas omsorgsfullt och med stor respekt för
naturmarkens former. Björkar och tallar, berg i dagen
och förkastningsbranter karaktäriserar Mälardalens
landskap i Blackeberg och Södra Ängby. Ny bebyggelse
placeras in efter befintlig bebyggelses princip med

hänsyn till terräng och vegetation. I de mer urbana
delarna av området stiliseras denna Mälardalsnatur för
att accentuera mötet mellan stad och natur.

Bebyggelse
Vid Islandstorgets tunnelbanestation föreslås en tätare
kvartersstruktur av flerbostadshus som på strategiska
platser innehåller handel i bottenvåningen. Vid det nya
torget föreslås ett studenthus med avvikande gestaltning
som fungerar som en solitär vid torget. Kulturhistoriskt
värdefulla byggnader såsom Ängby Kyrka, Lilla Ängby
gård införlivas i den nya strukturen.
BLACKEBERG
NYA ISLANDSTORGET
SÖDRA ÄNGBY
Området s funktion som ett grönt kitt.
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STRUKTURELLA SAMBAND
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Utformning av allmän plats
Inom första etappen ingår mötesplatsen islandstorget vid tunnelbanestationen,
som både är ett torg och en park. Dessutom skapas en trädgård kring Lilla Ängby
gård och ett nytt klubbhus med omgivning iordningsställs. En helt ny gata skapas och
Holbergsgatan dras om. Blackebergsvägen utvecklas till stadsgata och Zornvägens
läge justeras något.

Offentliga gröna rum
Islandstorget
Torget är utformat med terrasser och ramper. I dessa
breder större ytor ut sig och fylls med olika funktioner, så som uppehåll, lek, skate, grill etc. Ramperna
möjliggör också en tillgänglighets-anpassad rörelse
upp för backen. På så vis skapas en rörelse mellan
platser arrangerade på ett pärlband, som länkar samman stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg. En
gångväg med trappor utgår från torgets hjärta (med
siktlinje mot kyrkan) och länkar torget med kyrkbacken och “Nya gatan”. Torget har en hårdgjord karaktär
närmast Blackebergsvägen, men övergår i en grön
parklik karaktär upp emot kyrkan. Torgets hårdgjorda
yta gestaltas med ett grafiskt och identitetsskapande
mönster som definierar ytan.

Bottenvåningarna ska öppna sig in mot torget så att
verksamheter i lokalerna blir en del av aktiviteten och
livet i rummet

BLACKEBERG

Inspiration: Ramper med
breddade ytor för uppehåll.

Inspiration: Storskaligt mönster i
smågatsten ger identitet till platsen.

SÖDRA ÄNGBY

Inspiration: granitmur, tall och björk.
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Ängby kyrka
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Illustrationsplan Lilla Ängby Gård

Lilla Ängby gård
Intill ”Nya gatan” bevaras Lilla Ängby gård med
närmaste omgivning. Byggnaden ska omges av en
omsorgsfullt gestaltad trädgårdslik miljö. Materialen kännetecknas av kvalitet och tradition för att
knyta an till byggnadens uttryck. Entréerna till huset
tydliggörs och fasadernas möten med marken tas om
hand på ett bearbetat sätt. Hårdgjorda ytor beläggs
med förslagsvis granit och grus och växtbäddar med
blommande traditionella trädgårdsväxter markerar
entréerna. Marken närmast Holbergsgatan får
däremot ett öppet uttryck som ansluter till förgårdsmarkens karaktär med klippt gräs med stora solitärer
av tall och björk.
I gränsen mot de nya bostadshusen går en liten lokal
väg för anslutning till bostadsentréerna för rörelsehindrade. Entréplatsen utanför Lilla Ängby korsar vägen för att inte uppmuntra genomfart. Utmed vägen
finns möjlighet för uppställning av handikappfordon
och utrymme för uppställning av brandfordon.
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Referensexempel
Fruktträd, perenner och möjlighet till stadsodling.
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Illustrationsplan skala 1:1000
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Nytt klubbhus
Det nya klubbhuset till Ängby södra bollplan placeras i slänten ovanför fotbollsplanen. Byggnaden
byggs i suterräng och innehåller omklädningsrum,
teknik samt rum för domare i bottenvåningen. På övre
plan finns klubbrum, kök och toalett samt en stor
balkong vänd mot fotbollsplanen. En tillgänglig g/c
väg anläggs så att klubbhusets båda sidor lätt kan
angöras av rörelsehindrade. Stigen mellan Nya gatan
och Drachmanngatan är en viktig länk mellan den nya
stadsdelen och befintlig bebyggelse, och ska därför
gestaltas med omsorg. Befintliga stora träd i god kondition ska skyddas och bevaras. Byggnaden placeras in
så att vegetation och landskap störs i minsta möjliga
mån. Platsen framför klubbhuset är dimensionerad
så att en kranbil kan köra in på fotbollsplanen. Sammantaget är detta ett lite större utrymme än vad som
finns idag med en ökning av ytterligare två omklädningsrum. I förslaget finns plats för lyftbord för att säkerställa
tillgängligheten inne i byggnaden.

Svängradier för driftfordon vid den nya infarten.
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Gator
Befintliga gator planeras utvecklas och en ny gata
skapas när området bebyggs.
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Blackeberg och Södra Ängby kopplas samman genom
att Zornvägen och Holbergsgatan länkas ihop vid det
nya torget. Även förgårdsmarkens karaktär föreslås blir
ett sammanlänkande grönt kitt mellan stadsdelarna.
Gatorna i Blackeberg och Södra Ängby karaktäriseras
av att ha en generös förgårdsmark bestående av främst
gräsytor med stora solitärer av tall och björk. Denna
karaktär tas tillvara i det nya området.

Befintlig förgårdsmark Holbergsgatan
• Större träd i klippt
gräsmatta. Tall är huvudkaraktären, med
inslag av bl a björk.

Ny sträckning av Holbergsgatan
• Fortsättning med större träd i gräsmatta:
ALT 1: Bara tallar.
ALT 2: Blandning av tall och
björk. Björk främst på Holbergsgatans norra
sida för att få in mer ljus i lägenheterna som
vänder mot söder.

Ny förgårdsmark i början av Zornvägen
• Fortsättning med större träd i gräsmatta:
ALT 1: Bara björkar.
ALT 2: Blandning av tall och björk.

Hela nya området karaktäriseras av bebyggelse med
en välkomnande och generös förgårdsmark. Materialhanteringen relaterar till den ursprungliga karaktären i
Södra Ängby och Blackeberg. Växtmaterialet består av
solitärer av björk och skogstall. Granit , grus och asfalt
dominerar de hårdgjorda ytorna och räcken mm består
av svart smide. En enkel och välkomnande gestaltning
av förgårdsmarken eftersträvas.
Utmed Blackebergsvägen planteras en ny ekallé som
ersätter den äldre och utdömda askallén. Eken relaterar till Mälar-dalens många ekalléer som bildar linjära
element och tydliggör riktningar i landskapet. Eken är
också ett bra val utifrån ett ekologisk perspektiv, för
att stärka det bristande eksambandet som har identifierats i området. Allén gör att gaturummet upplevs mer
intimt samtidigt som den kopplar ihop staden med det
omgivande landskapet. Gång-och cykeltrafiik prioriteras för att underlätta rörelsen till och från T-banan och
pendelcykelstråket längs Bergslagsvägen.
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Befintlig förgårdsmark
Zornvägen
• Större träd i klippt gräsmatta. Björk är huvudkaraktären, med inslag av
bl a tall.
Utmed Zorngatan och Holsbergsgatan plantera större solitära träd.
Dessa träd plaseras in på ytor där de tillåts utveclas till fullstora exemplar som har relation till byggnadens höjd och knyta ihop vegitationskaraktären i Södra Ängby och Blackeberg

Sektion A-A
Skala 1:400

Nya bostäder, 6 vån

Ornäsbjörk c-c 10 m

Ornäsbjörk c-c 10 m

B

A

Sektion A-A
Skala 1:200
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Förgårdsmarken utmed Blackebergsvägen skall bidra
till en skalförskjutning av gaturummet, som ger upplevelse av en mänsklig skala i gaturummet. Förgårdsmarken bidrar även till att skapa en mer välkomnande
och detaljerad gestaltning av gaturummet. Förgårdsmarken utmed Blackebergsvägen är 2-3 m bred och
gestaltas med en urban och grönskande karaktär. Få
och robusta markmaterial med hög bearbetingsgrad
används i materialmöten och i detaljer. Entréerna gestaltas som generösa och inbjudande entréplatser med
sittmöjlighet och med plats för cyklar.

skolgård

gångbana

körbana

angöring

träd- och
belysningszon

entréplats
med plats
för cykelparkering.

N

Blackebergsvägen är områdets viktigaste transportnerv.
Gång- och cykelbanor prioriteras på bägge sidor av vägen. Den befintliga askallén är i dåligt skick och ersätts
med en allé av björk alternaitvt ek. Allén anläggs för att
skapa ett intimare gaturum som bryter ned upplevelsen
av gatans bredd. I slänten mot fotbollsplanen behålls
däremot de befintliga askarna då de bedöms livskraftiga och värdefulla för gaturummet.

cykelbana

Blackebergsvägen

gångbana

förgårdsmark

20,8 m

Planutsnitt A-A, skala 1:400

Sektion C-C
Skala 1:400

Ornäsbjörk cc 10 m

Skola

Bollplan

2

gångbana

fastighetsgräns

2

N

Utmed Blackebergsvägen ges möjlighet till angöring.
Denna zon avgränsas med en rad av storgatsten och ett
kantstöd med en höjd på 6 cm mot körbanan.

2

cykelbana

6,5
18,0 m

träd och
belysningszon

1

körbana

2

cykelbana

2
gångbana

slänt med
befintliga träd

En separat cykelbana med en bredd på 2 meter löper på
bägge sidor av Blackebergsvägen. Cykelbanan beläggs
med asfalt och med friser av storgatsten som avgränsar
mot träd- och belysningszon samt gångbanor. Gångbanorna som är placerade närmast entréerna beläggs
med betongplattor och med en fris av storgatsten i granit som gräns mot entréer, förgårdsmark och cykelbana.

belysningszon

Skolgård
Sektion B-B
Skala 1:200

Planutsnitt B-B, skala 1:400
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Sektion C-C
Skala 1:400
Nya bostäder, 6 vån

nNya
åv 6bostäder,
,redätsob6avån
yN

Nya bostäder, 6 vån

Studenthuset ,5 vån

nåv 5, tesuhtnedutS

C

C

4,2

5

3,25
5,2

2

5,75 57,5

2

2,5
52,3

4,2
5

2,4

3,25

5,75

Förgårdsmarken är fyra till fem meter bred och består
av gräsmatta med stora solitärträd såsom tall och björk.
Entréplatserna är enkla men tydligt utformade.
Granit, kalksten och smidesdetaljer är material som
återfinns i båda gators förlängning. Vid uppförande av
stödmurar, räcken eller andra detaljer ska dessa material användas. Gestaltningen hålls enkel och sammanhållen längs hela sträckan och endast där nivåskillnader
kräver det placeras stödmurar med eventuella räcken
in. Gestaltningsprincipen gäller både kvartersmark
och allmän platsmark för att ge gatan ett sammanhängande och enhetligt uttryck och för att koppla ihop den
visuellt med både Blackeberg och Södra Ängby.
Gångbanor beläggs med asfalt likt området i övrigt.

Platser där nya solitärträd planeras planteras.
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Fasadliv

solitärar träd

förgårdsmark m.

gångbana

13,5 m

angöring

körbana

gångbana

solitärar träd

Den nya dragningen av Holbergsgatan och Zornvägen
ska fungera som ett sammanlänkande element mellan
Blackeberg och Södra Ängby. Zornvägens läge justeras
även något i öster. Förgårdsmarken ska gestaltas med
väl tilltagna, klippta gräsytor med större solitära tallar
och björkar.

förgårdsmark m.

Holbergsgatan och Zornvägen

Fasadliv

13,5 m 5,31

entréplats
med plats
för cykelparkering.

Planutsnitt C-C, skala 1:400

Asfaltsytan avgränsas mot förgårdsmark och körbana
med en rad av gatsten.
Utmed både Holbergsgatan och Zornvägen ges
möjlighet till angöring på ena sidan gatan. Denna zon
avgränsas mot körbanan med en rad av storgatsten.

N
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Sektion D-D
Skala 1:400
Nya bostäder,
6 vån
Nya bostäder,
5 vån
D

E

E

D

2,5 m

2m

5,75 m

3,25 m
Fasadliv

förgårdsmark

gångbana

körbana

angöring

gångbana

Fasadliv

Nya gatan

förgårdsmark

13,5 m

Nya gatan gestaltas som en intim och småskalig lokalgata. Här finns möjlighet för de boende att ta förgårdsmarken i anspråk och själva bestämma karaktär. En
brokighet eftersträvas; uteplatser, balkonger, entréplatser och sittplatser samsas i en grön förgårdsmark. Då
gatan ej har gatuträd planteras mindre träd på förgårdsmarken.
Förgårdsmarkens bredd och utbredning varierar, där
utrymme finns ska träd planteras. Vegetationen får
gärna inspireras av Lilla Ängbys trädgårdskaraktär.
Gångbanor beläggs med asfalt likt området i övrigt.
Asfaltsytan avgränsas mot förgårdsmark och körbana
med en rad av gatsten.

Planutsnitt D-D, skala 1:400

Sektion E-E
Skala 1:400
Nya bostäder,
5 vån

Utmed gatan ges möjlighet till angöring på ena sidan.
Denna zon avgränsas mot körbanan med en rad av
storgatsten.

Bollplan
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2

5,75

3,25

FGM

Fasadliv

förgårdsmark

körbana

gångbana

12,5 m
angöring

Sektion E-E
skala 1:200

stödremsa

Mot fotbollsplanen planteras en rad blommande träd
i gräsytan för att avgränsa visuellt mot planen och för
att skapa en mer trädgårdsliknande karaktär utmed nya
gatan. Se sektion E- E .

Nya bostäder,
6 vån
Nya bostäder,
5 vån
N

Planutsnitt E- E , skala1:400
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Tillgänglighet
Gator, torg och platser utformas så att de blir tillgängliga för alla med utgångspunkt från Stockholms stads
riktlinjer för utformning av allmän plats och Boverkets
riktlinjer för tillgänglighet för bostäder. Markbeläggningar av olika slag används för att underlätta orienteringen och främja tillgängligheten och kompletteras med
ledstråk, konstrastmarkeringar och ledstänger. Lutningen utmed tillgängliga stråk överstiger inte 5 %.
Vid Islandstorget samsas trafikslag och intressen i gaturummet samtidigt som korsningspunkter är utformade
med tillgänglighet och trafiksäkerhet i åtanke. Med en
genomtänkt gestaltning minskar Blackebergsvägens
barriäreffekt samtidigt som kontakten tvärs gatan
stärks.
Tillgänglighetsparkering ska anordnas och placeras så
att längsta avstånd mellan p-plats och målpunkt är 25
m. På allmän plats finns handikapp-parkering i anslutning till det nya klubbhuset samt möjlighet till en plats
vid Lilla Ängby.
Belysningen inom området utformas med god tillgänglighet i åtanke.

Träd som tas bort
Träd som ersätts
Befintliga träd
Nya träd
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N

Södra Ängby

Klubbhuset

kyrka
P
P

lilla

Ängby
P

T-bana
Nytt tillgänglighetsanpassat
stråk (<5%)
Bef. stråk. Tillgänglighetsanpassat efter rådande standard
vid tidpunkten för byggnation. (<8,3%)

Stora träd
En inventering av solitärträd har gjorts och bebyggelsen ligger inpassad i naturmarken med ambitionen
att spara träd i god kondition som är karaktärsskapande
i området. Träden är bedömda efter en vitalitetsskala
1-4; där 1=bra, 4=riskträd.

Belysningsplan
Belysningen inom området gestaltas med principer
och material som harmonierar med och framhäver
områdets varierande karaktärer; från Blackebergsvägens relativt hårt trafikerade gaturum via Islandstorgets
terrasseringar och platsbildningar till Lilla Ängby Gårds
trädgårdsmiljö.
Torgytan belyses för att framhäva den öppna sammanhållna ytan med dess mönstrade beläggning.
Ljusnivåerna måste enligt kraven hållas höga och jämna
på och närmast gatan då detta är en konfliktzon med
stundtals stora trafikmängder, tung trafik och mycket
oskyddade trafikanter i rörelse. Mot torgytan med dess
cykelparkeringar & parken avtar ljusmängden något för
en intimare upplevelse.
Parkdelen av Islandstorget gestaltas med en relativt
lågmäld belysning på stolpar, med fokus på det genomgående stråk som förbinder Södra Ängby och
tunnelbanan med det högre belägna Blackeberg.
Vistelse- och lekytor belyses för att inbjuda till vistelse
även kvällstid. Utanför stråk och vistelseytor hålls
ljusnivåerna låga för att skapa djup och rumslighet
genom att kontrastera mot delarna av parken där
ljusnivåerna är högre. Några av de stora träd som sparas
lyfts fram med ljus riktat mot dess kronor och stammar.

Ljusplan för Islandstorget. Illustration: SWECO

Lekplatsen ljussätts med riktat ljus från en högre mast.
För att lyfta fram topografin och leda blicken upp mot
Södra Ängby Kyrka har antalet högluminanta objekt/
armaturer i blickriktningen minimerats. Siktlinjen från
tunnelbaneentrén upp mot kyrkan bibehålls även efter
mörkrets inbrott.
Belysningen för gaturummen planeras med fokus på
gående, cyklister och andra oskyddade trafikanter.
Gång- och cykelstråk längs gatorna ges en jämn och väl
avbländad belysning för att göra gaturummet tryggt &
överskådligt. Vid Blackebergsvägen läggs extra vikt vid
att belysa övergångar för att skapa trygghet för gående
och cyklister. Trafiksituationen längs Blackebergsvägen resulterar i en miljö som kräver relativt många
stolpar och armaturer. Genomgående används diskret
utformade belysningsarmaturer och -stolpar. Där så är
möjligt placeras dessa i trädraderna.
Trädgårdsmiljön vid Lilla Ängby Gård belyses med
traditionellt utformade parkarmaturer på stolpar som
placeras längs den nyanlagda gång- och angörningsvägen. Torpets entré, som blir synlig från Blackebergsvägen, framhävs med ny belysning i form av en opal glob
som pendlas från förstukvistens tak.

Utformning av allmän plats \ 19

Utformning av kvartersmark, gestaltningsprinciper
För att området ska få en sammmanhållen karaktär som helhet är det väsentligt att slå fast
vissa bärande principer. Dessa har tagits fram ihop med berörda arkitekter och byggherrar
och utgår från devisen ”Skönt att komma hem”, som är den gemensamma målbilden för det
nya området. Kv B avses dock bli en solitär i sammanhanget och ska därmed i sitt uttryck kontrastera mot dessa principer. Följande principer föreslås vara vägledande för utformningen
av ny bebyggelse i området, och bevakas i samband med detaljplanering och bygglov.

Gestaltningsprinciper
1. Fasader
Områdets kvarter ska hållas samman av en varm färgskala
om sex färger som spänner från en mörkt faluröd till en
ljust gult kulör. Färgernas ordningsföljd bildar en fördriven färgskala från rött till gult vilket gör att kvarteren hålls
samman till en helhet samtidigt som varje trapphus får en
egen identitet med en till två färger. Färgpaletten har tagits fram av Tuva Lilliemarck och den består av kulörerna
1040-Y30R, 2040-Y40R, 3050-Y60R, 4040-Y70R, 5040Y70R, 0510-Y30R , 6030-Y80R.
En vertikalitet eftersträvas för att skapa en rytm som ger
variation när man rör sig längs gatorna. Detta är särskilt
viktigt längs Blackebergsvägen där kvarteret har en lång
fasad.
2. Taklandskap
Fotplåtar, hängrännor och stuprör hålls föreslagsvis i en
gemensam kulör som harmoniserar med fasadernas färgskala, exempelvis kopparmetallic.
3. Möte kvartersmark/naturmark
Där kvartersmark möter allmän platsmark tas särskild hänsyn till befintlig vegetation och topografi, detta syns både i
förslagets utformning och det ska även prägla genomförandet. Stora träd med högt bevarandevärde ska skyddas under och efter byggnation. Enskilda träds värde ska ställas
mot andra typer av intrång i naturmark, såsom bergschakt.
Höga bergsskärningar bör i största möjliga mån undvikas.
4. Förgårdsmark
Islandstorgets nya bebyggelse och dess placering har en
sammanlänkande funktion mellan stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby. Gemensamt för dessa stadsdelar är
dess medvetna förhållande till naturmarken samt upplevelsen av känsligt insprängd grönska. ”Det gröna kittet” samt
känslan av att det ska vara ”skönt att komma hem”, har
därför varit ledorden i framtagande av gestaltningsprinciper för utformning av bostadskvarterens förgårdsmark.
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Holbergsgatan/Zornvägen
Förgårdsmarken ska gestaltas med väl tilltagna, klippta
gräsytor med större solitära tallar och björkar. Detta gestaltningsgrepp ger gatan ett sammanhängande och enhetligt intryck. Förgårdsmarken ska bestå av klippt gräs med
stora tallar(Pinus sylvestris) och björk mot Södra Ängby.
Dessutom ska entréplatserna ha hög bearbetningsgrad i
material och detaljer. Räcken ska vara i smide och stödmurar i granit. Plats för cyklar kan ordnas i anslutning till
entréer.
Blackebergsvägen
Förgårdsmarken ska bidra till att ”ta ner” skalan för de gående längs gatan. 3 meter förgårdsmark, inte mindre än 2
meter vid utstickande fasadpartier. Få, robusta markmaterial med urban karaktär som knyter an till Islandstorgets gestaltning. Entréplatserna ska vara generösa och inbjudande
med hög bearbetningsgrad och där stor omsorg läggs vid
detaljer och materialmöten. Sittmöjlighet samt plats för
cyklar ska finnas. Stora sammanhängande planteringsytor
och vegetation med årstidsvariation samt uppstammade
mindre träd ska prägla förgårdsmarkens karaktär.
Nya gatan
Nya gatan gestaltas som en intim lokalgata. Här finns möjlighet för de boende att ta förgårdsmarken i anspråk och
själva bestämma karaktär. En brokighet eftersträvas - uteplatser, balkonger, entréplatser, sittplatser samsas med en
grön förgårdsmark. Då förgårdsmarken har varierad bredd,
ska träd planteras där utrymme finns. Stor omsorg läggs
vid gestaltning av entréplatser. Vegetationen får gärna inspireras av Lilla Ängbys trädgårdskaraktär.
5. Bottenvåningar
Känslan av att det ska vara ”skönt att komma hem” har
även varit ledorden i framtagande av gestaltningsprinciper
för utformning av områdets bottenvåningar. En omsorgsfull behandling av detaljer och material, liksom tydligt
synliga entréer är viktigt för att uppnå detta.

Färgskalan består av En ljusare färgskala som möter Södra
Ängby på ett mjukare sätt, den andra med men mörkare
mer mustig färgskala som anknyter mer till Blackebergs
karaktär.

Studenthuset i kv B är placerad centralt och ska i sin avvikande gestaltning förstärka mötet med Ängby kyrka och
Södra Ängby gård.

Färgpalett
samt
flygperpektiv

Fotomontage som visar de nya byggnaderna med omgivning.
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Ny bebyggelse
Kvarter A
Siffersammanställning:
			49 Lägenheter
			20 Garageplatser
			1 Lokal
			BOA: 2542m2
			Ljus BTA: 3455m2
			
P-tal: 0,6 för bil (100m2/lght)
Kvarter A står vid Ängbykyrkans park med sina fasader
mot Blackebergsvägen och Cederströmsvägen. Kvarteret
består av två volymer kring ett trapphus. Trapphuset fungerar som en välkomnande länk mellan den gröna parken
och gatan. En sydvästorienterad svalgång kopplar trapphuset med lägenheterna. I svalgången får varje lägenhet
ett halvprivat område för umgänge, odling och utevistelse.
De stora lägenheterna på gavlarna har utbyggda entréer
med privata balkonger. Svalgången saxar i orientering för
varje våning vilket ger balkongerna bättre ljusförhållanden. Husets form skyddar gården och de andra kvarteren
från buller. Mot Blackebergsvägen och Cederströmsvägen
är fasaden uppdelad i olika gula och röda nyanser för att
förstärka vertikaliteten.
KvA består av 49 lägenheter i varierande storlekar. De
flesta lägenheterna är två rum och kök. På gavlarna är lägenheterna större. Kök och vardagsrum orienterar sig mot
sydväst vilket ger bra ljusförhållanden.
Mot gatan är fasaden putsad och på svalgången är fasaderna i t ex trä för att ge ett omhändertaget entrérum. Svalgångarna och balkongerna har transparenta räcken i varmtonad metall. För att förstärka variationen i gaturummet
ges sockeln varierad höjd runt huset.

Kvarter A sett från taket på kvarter B.
I kvarterets sydöstra hörn finns en lokal som har direkt
koppling till både gatan, torget och parken. Söderläget ger
möjlighet till en attraktiv uteservering. I gatuplanet mot
nordost finns två tvättstugor och ett miljörum som gestaltas med god kontakt mot gatan.
Taket tydliggör med sin organiska form en fortsättning av
trädkronornas silhuett i Kyrkparken. Taket når sin högsta
punkt vid kvarterets nordöstra hörn och markerar korsningen mellan Cederströmsvägen och Blackebergsvägen.

Kärnfrågor för kvarterets gestaltning
1. Gårdens koppling till parken
2. Organiskt taklandskap som speglar
trädkronornas siluett i kyrkparken.
3. ”Vertikal förgårdsmark” på entrébalkongerna mot sydväst

Taket tydliggör med sin organiska form en fortsättning av trädkronornas silhuett.
22 / Ny bebyggelse

Islandstorget kvarter A+B, 2015-09-03 - Underlag gestaltningsprogram

P

ANGÖRING

HOLBERGSGATAN

+16.8

3

21.2+

VI

+20.8

V
+19.60

LASTPLATS

2%

Sopkassun
+19.60

ca +1

6,0

VI

V
16,60+

+16,39

LASTPLATS
Mobil sopsug kv A
dockningspunkt

+19.75

+15.8

BLACKEBERGSVÄGEN

Kvarter A angränsar till Blackebergsvägen, kyrkbacken och till Cederströmsvägen.

Situationsplan, kvarter A och B

Fasaden mot Blackebergsvägen.
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Kvarter B
Siffersammanställning:
			18-60 Lägenheter
			(beroende på kombinationer)
			1 Lokal
			BOA:1770m2
			Ljus BTA:2508m2
			P-tal: 0,0 för bil, 2,5 för cykel
Studenthusets tomt sträcker sig längs den planerade förlängningen av Holbergsgatan och är en del av det som idag
kallas för Kyrkbacken. Byggnaden är tänkt att uppfattas
som en del av parken och förstärka det nya parkstråket från
Islandstorgets tunnelbana upp mot Ängby kyrka.
Utformningen avviker medvetet från gestaltningsprinciperna, då byggnaden är tänkt att vara en solitär. Placeringen kräver att byggnaden inte har några baksidor och
öppnar upp sig mot omgivningen i bottenvåningen. Gestaltningsidén är att ta upp teman som redan finns i området som lamellhusen i Blackeberg, Södra Ängbys ljusa
volymer med en ridå av grönska och Norra Ängbys egnahems hus.
Projektet består av en lamellbyggnad i sex våningar som
ligger inskjuten i backen. Bottenvåningen är utformad som
en transparent kil mellan mark och bostäder. Byggnadens
entré, lokal och gemensamma ytor är placerade här för att
skapa ett trevlig och välkomnande park/gaturum. Taket är
byggnadens gemensamma gård. Där finns plats för t ex
odlingslådor, växthus, festlokal och olika typer av skyddade uteplatser. Takterrassen är utformad med inspiration
från Norra Ängbys egnahems struktur, små husvolymer
inbäddade i grönskande trädgårdar. Konceptet kallas för
Kompishuset och är ett modernt studentboende som bygger på en kombination av kollektivt- och enskilt boende
med omsorgsfullt utformade gemensamma ytor.

Kvarter B är en lamellbyggnad som är inskjuten i backen.
Baslägenheterna består av tre olika enheter: 1-kompisboende, 2-kompisboende och 4-kompisboende.
Varje enhet består av 1,2 eller 4 privata zoner som innehåller, badrum, sovplats, arbetsplats och förvaring. Till de
privata zonerna adderas kök och vardagsrum. I enheterna
för 2 och 4 kompisar är kök och vardagsrum gemensamt
men då större och generösare än i 1-kompis enheterna.
Kompishuset är en byggnad som kännetecknas av den
ljusa metallspaljén, i galvat stål som under delar av året
är täcks av grönska som följer årstidens skiftningar. Byggnaden signalerar innovation med en touch av industriarkitektur, där materialen stål, plåt, betong och trä utgör basen.
Den kalla nyansen kontrasterar mot den varmt färgade
omgivande husen. På så vis förstärks byggnadens solitära
uttryck. Gavelfasaderna och fasaden mot Kyrkbacken bakom spaljén består av till exempel infärgade vita betongelement för att ge en ljusreflekterande yta som spaljéns
grafiska skuggor kan framträda på.
Mot Holbergsgatan i söder bildar spaljén räcke framför
entrébalkongerna. Entrébalkongens fasad är klädd med t
ex trä för att ge ett omhändertaget entrérum. Fasaden har
generösa ljusintag mot lägenheternas kök och vardagsrum
för att ge ett samband mellan ute och inne. Mot Kyrkbacken och på gavlarna ska fasaden utgöras av burspråk, klätt
i plåt. Varje burspråk har en odlingslåda där de boende har
möjlighet att ha sin privata odling.

Kärnfrågor för kvarterets gestaltning

Studenthusets bottenvåning ska vara transparent.
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1. Inga baksidor och genomgående
transparens i bottenvåningen i öster.
2. Husets gård och uteplatser ligger på
taket.
3. Egen unik identitet i förhållande till
omgivningen.

Islandstorget kvarter A+B, 2015-09-03 - Underlag gestaltningsprogram
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Kvarter B ligger
längs Holbergsgatans nya dragning.

Skala 1:400/A3

Den transparenta lokalen ger ett mjukt möte med torget.

Ny bebyggelse \ 25

Siffersammanställning:
			140 Lägenheter
		
varav 10 för gruppboende
			1 Gemensamhetslokal
			88 st P-platser
			BOA: 8127 m2
			Ljus BTA:10308 m2
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Kvarter C

C

HOLBE
RGSG
ATAN

P-tal: 8,5 för bil

Kvarterets våningsantal är 5-6 våningar. Färgskalan är
varm, mustig och klar, från mörkare faluröd till ljust gul
kulör. Fasaden delas upp i ett flertal olika ytor, där varje
trapphus avtecknar sig med olika kulörer på varje sida av
trapphuset. Detta ger liv till fasaden och skapar en rytm
längs den långa byggnadskroppen. Både gavlar och horisontella takfötter i varierande höjder skapar ett spännande
taklandskap. Fotplåtar, hängrännor och stuprör hålls i en
gemensam kulör som harmoniseras med fasadkulörerna.
Fasadlivet illustreras med en mångfald av förskjutningar
som förstärker rytmen längs Nya gatan.
Förgårdsmarken längs Holbergsgatan består av klippt gräs,
väl gestaltade entréplatser, plats för cyklar i anslutning till
entréer. Längs Nya gatan skapas en brokighet- uteplatser,
balkonger, entréplatser, sittplatser samsas med grön förgårdsmark. Bottenvåningarna ges en omsorgsfull behandling av detaljer och material
Blackeberg är till stora delar uppbyggt av gårdar. Husen
runt dessa gårdar är enkla och oftast sammanhållna i form
och färg. Ambitionen är att byggnaden anpassar sig till den
lugnare befintliga bebyggelsen, samtidigt som den har den
nya stadsbyggnadskaraktär som ges av gestaltningsprinciperna.
Huvudidén är ett hus som upplevs som en enda sammanhållen byggnad. Den rytmiseras och ges en behaglig skala
genom en mångfald av färger, fasadliv och takfotshöjder.
För att åstadkomma upplevelsen, har huset ett gemensamt
tak som varierar i höjd. Taket täcker även husets två gavlar. Genom olika takfotshöjder som förbinds med vertikala
taksprång förstärks denna upplevelse. Gavlarna får fönster
och öppningar mot balkonger. Över balkonger förlängs
takfötter generellt och bildar tak för att förstärka det sammanhållande, livfulla taket.

26 / Ny bebyggelse

Taket som viker ner över gaveln sedd från Holbergsgatan.

JM AB/Islandstorget kv C/2015-06-01 / Perspektiv C

Utförandet av framför allt gavlar och vertikala taksprång
är viktigt för att byggnadskroppen verkligen ska upplevas som en sammanhållen byggnadskropp. Den mångfald
av former och färger i uppbyggnaden av fasaderna, ställs
mot en enklare fönsterutformning. En enhetlig storlek på
fönstren med strikt placering råder. Detta kombineras med
enstaka större fönster som med sin placering på olika våningsplan spelar mot de varierande fasadhöjderna.
Balkongfronterna är tänkta form- och färgmässigt enhetliga i förslagsvis sträckmetall. Denna sträckmetall återkommer som inklädnad av delen mellan mark och uteplatser
vid nya gatan. Räcken på dessa uteplatser är tänkta som
enkla glesa metallprofiler. Enkelheten i uteplatsernas räcke
tas upp i de branta ståltrappor som förbinder uteplatsen
med marken. Entréerna utförs indragna i fasad utan extra
skärmtak och markeras med sin extra höjd.

Kärnfrågor för kvarterets gestaltning
1. Rytmiserad, sammanhållen byggnad
2. Gemensamt tak som varierar i höjd
3. Strikt placerade fönster, i kombination med större fönster placerade i varierade våningsplan.
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Kvarter
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Hörnet mot Holbersgatan sett från kyrkparken

.05

+25

00 1 1 22
METER
METER

55

10
10

1515

20
20

Ny bebyggelse \ 27

Kvarter D1
Siffersammanställning
			69 Lägenheter
			
1 Lokal
			48 Garageplatser
			BOA: 4901m2
			Ljus BTA: 6654m2
			P-tal: 0,7
Lilla Ängby är en identitetsmarkör centralt i området och
ger med sina faluröda fasader ett anslag till områdets färgsättning. Varje hus är indelat i två färger och tillsammans
med en tydligt markerad entré känns det” skönt att komma
hem.” Sockelvåningen markeras med annan kulör på ena
sidan entrén för att ytterligare förstärka den och skapa visuell variation när man rör sig i gaturummet samtidigt som
det blir lätt för det boende att identifiera var just de bor.
Kvarteret hålls samman av en varm, mustig och klar färgskala från den lite mörkare faluröda över terrakottaorange
till en ljust gul kulör.
Kvarteret är uppdelat i tre huvudvolymer med länkar
emellan. Det omfamnar en sydvästvänd gård som har ett
öppet samband med det södra grannkvarteret och Lilla
Ängby. Hörnvolymen i korsningen Blackebergsvägen/
Holbergsgatan har indragna längsgående balkonger som
tillsammans med taket förstärker riktningen och hörnläget.
Kvarteret har en lokal placerad i bottenvåningen.
Volymerna är var och en i sin tur uppdelade vertikalt i kulörtoner med tydliga trapphus. Länken mot Blackebergsvägen är upplyft från gatuplanet och öppnar upp en portik
som bildar entré till gården och skapar visuell kontakt med
Lilla Ängby gård.
Fasaden mot Holbergsgatan följer i sin uppdelning gatans
nivåskillnad och ”klättrar” upp för backen. Lägenheterna
varierar i storlek från 1-5 rok. De enkelsidiga lägenheterna
är placerade mot gården.

Längs Holbergsgatan klättrar byggnaden upp för backen.
28 / Ny bebyggelse

Kvarteret och Lilla Ängby gård sett från Kyrkbacken.
Fasaderna är putsade i områdets gemensamma kulörskala.
Länkar mellan volymerna utförs med t ex förzinkad plåt.
Trapphus och fasad till allmänna utrymmen förstärks i uttryck genom att till exempel skivbeklädas i kopparmetallic.

Kärnfrågor för kvarterets gestaltning
1. Ett tydligt hörnmotiv.
2. Volymernas klättring längs
Holbergsgatan.
3. Visuell kontakt med Lilla Ängby gård
från Blackebergsvägen.

Islandstorget kvarter D, 2015-09-03- Underlag gestaltningsprogram
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Hörnet mot korsningen Holbergsgatan/ Blackebergsvägen ges särskild omsorg.
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Kvarter D2
Siffersammanställning
			143 Lägenheter
			74 Garageplatser
			BOA: 7755 m2
			LOA: 705 m2
			
Ljus BTA: 10805 m2
			
P-tal: 0,7 per 100 kvm
Husen i kvarter D2 och E ges olika karaktär, lägenhetstyper och boendekvaliteter beroende på vilken gata de
förhåller sig till. På så vis vill man skapa tydliga identiteter och variation inom området.
LÄNGS BLACKEBERGSVÄGEN
Blackebergsvägen utgör en tydlig skiljelinje mellan stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg. Den nya bebyggelsen längs med gatan suddar ut denna gräns och istället för
en barriär blir Blackebergsvägen en inbjudande och sammanbindande gata med uppbrutna husvolymer, grönskande förgårdsmark och välkomnande entréer.
Bebyggelsen längs Blackebergsvägen är indelad i fyra hus
kring varsitt trapphus – tre på gatans västra sida och ett på
den östra.
Bebyggelsen spänner mellan en fyravåningsskala som
förhåller sig till Södra Ängby skolans höjd och en sexvåningsskala. Skalorna flätas samman i en skulptural upprepning med riktning västerut mot vattnet. Vertikaliteten förstärks genom lodräta balkongrader, fönstrens grupperingar
och murpelare ovan entréerna. Halvt indragna/ utstickande
balkonger, terrasser, entréelement och livförskjutningar
skapar skuggspel och visuell variation när man rör sig
längs fasaden.
I kvarter E öppnar upp sig huskroppens bottenvåning mot
Zornvägen och torget. Här finns en lokal i hörnläge.

Tegelfasaden relaterar till Södra Ängby skolas volymer.

Bostadsentréerna är omsorgsfullt bearbetade och ges en
tydlig inramning. Här integreras ett antal cykelparkeringsplatser och möjlighet att sitta ner utanför sin port. Entrén
blir visuellt framträdande i gaturummet och känslan av
komma hem är närvarande.
Med tegel som genomgående material hålls bebyggelsen
längs Blackebergsvägen samman och relaterar till Södra
Ängby skolas tegelvolymer. Teglets robusta karaktär förstärker volymernas uttryck och tegelkulörerna går i varma
toner som samspelar med den framtagna paletten.

Kärnfrågor för kvarterens gestaltning
1. Tegel - för att binda samman gatan
2. Två sammanflätade höjdskalor 4 och 6 våningar
3. Livförskjutningar - med hjälp av indragna balkonger, terrasser och murar

Sektion genom kvarteret D2, där Nya gatan kan ses till
vänster och Blackebergsvägen till höger i bild.
30/ Ny bebyggelse
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Perspektiv som visar fasaden längs Blackebergsvägen, Södra Ängby skola syns till höger i bild.
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8C

Kvarter D2 omsluts av Nya
gatan om Blackebergsvägen.
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FÖRSKOLAN
Förskolan är placerad i souterräng ungefär mitt i kvarter D
nära lilla Ängby gård, med en våning mot Nya gatan och
två våningar mot kvartersgården. Förskolan är ca 700 kvm
stor och består av fyra avdelningar.
På varje plan finns två avdelningar vardera och utöver det
finns det på det övre planet personalytor, kök och miljöFösrkolans läge i kvarteret
rum och på det nedre planet finns kapprum, teknik- och
förrådsutrymmen. Planen sammanbinds med hiss och en
invändig trappa.
Personalens entréer samt inlastning och sophantering sker
från Nya gatan och barnens entré ligger på det nedre planet, där man går in via förskolegården.
Fösrkolans läge i kvarteret

Förskolans lokaler utgörs av två våningar i sutteräng.

Sektion genom förskolan
17
Förskola

Sektion genom förskolan
17
Förskola

Möjlig utformning av förskolegård.
32 / Riktlinjer för hela utbyggnadsområdet

LÄNGS NYA GATAN
Nya Gatan har en mer informell karaktär än de övriga
gatorna i området. Lilla Ängby gård med sin omkringliggande park, träden i förgårdsmarken samt det gynnsamma
sydvästläget gör gatan full grönska.

bottenvåningarna innehåller bostäder med uteplatser. I delen närmast Lilla Ängby gård finns dock en förskola med
förhöjd takhöjd i markplan. De olika takhöjderna samt gatans lutning gör att de tre delarna trappar i förhållande till
varandra.

Husvolymerna längs Nya Gatan har ett nedtonat uttryck
och en regelbunden fönstersättning. Här är det istället livet
utanför huset – på uteplatser, balkonger och gata – som är
det centrala. Bostäderna spiller ut i gaturummet och man
kan tydligt se var man bor då man tillåts sätta sin egen
prägel på sin uteplats. Den lugnare gestaltningen hjälper
också till att framhäva Lilla Ängby gård.

Fasaderna mot Nya Gatan putsas i tre olika nyanser av en
varm röd kulör. Indelningen mellan färgerna följer volymernas trappning och kulörerna agerar som en lugn bakgrund till balkongernas grönska.

Uteplatser och balkonger är väl tilltagna och vertikala
”växtstråk” binder dem samman och skapar en helhet.
Växtstråken, eller skärmarna, kan bestå av nät eller vajrar
på vilka växtlighet kan klättra. De stora balkongerna möjliggör också privat odling.
Bebyggelsen är indelad i tre delar, två som vetter mot nordväst och kvarter C och en mot bollplanen. Största delen av

Kärnfrågor för kvarterets gestaltning
1. Förskjutning i plan, höjd - skalan
bryts ner mot Södra Ängby
2. Tegel - för att binda samman gatan
Holbergsgatan och Zornvägen
3. Sociala rum åt söder, privata åt norr

Perspektiv längs Nya gatan in mot fotbollsplanen.
Ny bebyggelse \ 33

Kvarter E
Siffersammanställning
			62 Lägenheter
			39 Garageplatser
			BOA: 4901m2

			LOA: 95 m2
			
			

Ljus BTA: 4375 m2
P-tal: 0,7 per 100 kvm

LÄNGS ZORNVÄGEN
Zornvägen är den sammanbindande länken mellan Södra
Ängby och Blackeberg. De nya byggnaderna här hjälper
till att förstärka denna kontakt.
Bebyggelsen längs Zornvägen är indelad i tre huskroppar
som till följd av gatans kurvatur förskjuts i plan. De tre
huskropparna följer också gatans lutning genom att förskjutas i höjd, med minskning mot Södra Ängby. Ambitionen är att skapa ett mjukt möte genom att få ner höjden
på volymen närmast villaområdet. För att förstärka detta
grepp sker en terrassering av det översta planet på varje
huskropp. Sammantaget skapar förskjutningen i plan, förskjutningen i höjd och terrasseringen ett intressant volymspel, liksom karaktär.

sydfasaden och runt hörnet på den östra gaveln, vilket ger
ett omhändertaget och bearbetat avslut. Sovrummen vänds
mot norr, vilket ger en mer stram fasad mot gatan. När man
rör sig längs Zornvägen varierar djupet på förgårdsmarken
och avståndet till husfasaden, vilket ger en variation i upplevelsen. Bottenvåningarna är växelvis slutna respektive
öppna beroende på vad som återfinns innanför - trapphusentréer, bostäder, cykel- eller miljörum.
För att hålla ihop kvarteret med skolan och Blackebergsvägen utförs dessa hus i tegel. Tegel är ett återkommande
material både i Blackeberg och högre upp på Holbergsgatan vilket hjälper till att binda samman Blackeberg med
Södra Ängby.

Kärnfrågor för kvarterets gestaltning
1. Stram fasad framhäver Lilla Ängby gård
2. Ett yttre liv - grönskande balkonger
och uteplatser mot gatan
3. Tre nyanser av röd kulör – färgsättning som förstärker husens trappning.

Husen innehåller större lägenheter som öppnar upp sig
mot gården i söder med stora glaspartier och balkonger.
Balkongerna länkas samman och sträcker sig längs hela

Sektion som visar hur bebyggelsens höjd följer marknivåerna längs Zornvägen.
34 / Ny bebyggelse
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Kvarter E ligger mellan Södra Ängby skola, Blackebergsvägen och Zornvägen.

Mot Södra Ängby trappas byggnadshöjden ner för att följa markhöjden och möta villornas skala.
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