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Inledning

Referensbilder från 
kulturmiljöer i Knivsta

Knivsta stationshus i trä (1865), 
ursprunget till Knivsta 
stationssamhälle och kommun. 
Husets varma färger (ockragul och 
engelskt röd) är den ursprungliga 
färgsättningen som återskapats.

Fd apoteket på Apoteksvägen. 
Målat tegel ger levande fasad. 
Brutet sadeltak med lertegel. 
Bearbetad takfot och takutsprång.

Småskalig folkhemsarkitektur 
Smalhus på Gästgivarevägen 
1955-57. Fasader i varma 
jordfärger och sadeltak med 
lertegel. Huskropparna 
trapphusvis lätt förskjutna till 
varandra, utan helt räta vinklar 
vilket skapar trivsamma platser 
framför huset och ett bra gaturum. 
Husen fint inpassade i terrängen.

Apoteket 1919

Stationshuset 1865 Gästgivarvägen 1957Gästgivarvägen 1957,  Källa: Jan RydénApoteket 1919,  Källa: Jan RydénStationshuset 1865,  Källa: Jan Rydén

Knivsta stationshus i trä (1865),
ursprunget till Knivsta stationssam-
hälle och kommun. Husets varma 
färger (ockragul och engelskt röd) är 
den ursprungliga färgsättningen som 
återskapats.

Referensbilder från Knivsta
I arbetet med Gestaltningsprogrammet har även vissa 
kulturmiljöer i Knivsta tjänat som inspirationskällor. Vi 
har exempelvis tittat på skala, proportioner, material, 
färgsättning och placering.

Fd apoteket på Apoteksvägen. Målat tegel ger levande fasad. 
Brutet sadeltak med lertegel. Bearbetad takfot och takutsprång.

Småskalig folkhemsarkitektur. Smalhus på 
Gästgivarevägen 1955-57. Fasader i varma jord-
färger och sadeltak med lertegel. Huskropparna 
trapphusvis lätt förskjutna till varandra, utan 
helt räta vinklar vilket skapar trivsamma platser 
framför huset och ett bra gaturum. Husen fint 
inpassade i terrängen.

Syfte

Gestaltningsprogrammet syftar till att samordna 
gestaltningen av den kommande bebyggels-
en och stadsmiljön. Dokumentet ska klargöra 
ambitionerna för tillkommande byggherrar men 
även för nuvarande och tillkommande grannar. 
Gestaltningsprogrammet utgör ett underlag till 
detaljplanen Alsike Nord etapp 2a och ska vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen, 
exempelvis illustreras hur planbestämmelser 
ska tolkas vid bygglovsprövning. 

 Vision: Människor, myller och målpunkter

Stadsdelen ska formas som en modern småstad 
med en varierande arkitektur. Den tillkommande 
bebyggelsen är en del av utvecklingen i närhe-
ten av det framtida stationsläget. Bebyggelsen 
ska ha en gemensam arkitektur som skapar en 
helhet bland de olika hustyperna i stadsdelen.  
Stadsmiljön ska utgå från den mänskliga skalan 
och den gåendes upplevelse. 
 

Området ska ge förutsättningar för ett gott 
stadsliv med miljöer som bidrar till möten mellan 
människor.  Att de prioriterande trafikslagen är 
gående och cyklister har en tydlig inverkan på det 
offentliga rummets möblering. Platser och stråk 
inom stadelen ska upplevas gröna och bidra till 
levande grannskap och ekosystemtjänster. En 
park centralt i stadsdelen fungerar som en grön 
mötesplats nära hemmet för lek och rekreation.
 
Gestaltningsprogrammet beskriver riktlinjer för 
det offentliga rummet och kvartersmarken.
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Det offentliga rummet

parker och torg Illustrerad plan  Alsike Nord bebyggelse
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lilla torget

torget

brunnbyvägen

Parkrummet

Övergripande struktur

Det offentliga rummet innehåller platser som bidrar 
till möten mellan människor och planeras utifrån 
barn och ungas perspektiv samt behov. 

I gaturummen är fotgängare och cyklister det prior-
iterade trafikslaget. Bilen har tillträde överallt, men 
på de gående och cyklandes villkor. Gaturummets 
möblering, vegetation och körbaneutformning mot-
verkar genomfartstrafik. Att möjliggöra för gång, 
cykel och kollektivtrafik är  en  central  del i stads-
delen.  Det ska vara närmare  eller lika nära att gå 
till kollektivtrafiken som till bilparkeringen. Parke-
ringar samlas i mobilitetshus utmed Brunnbyvägen, 
vid skol- tomten samt på parkeringsytor väster om 
stora allén/bussgatan.

Gaturummet innehåller vegetation som bidrar till 
ekosystemtjänster, omhändertagande av dagvatten 
och estetiska värden. Gatorna är  planterade med 
lämpliga växter och träd på ena eller båda sidorna 
och gaturummen är medvetet gestaltade med fond-
motiv i gatans siktlinje. 
Stadsdelen är uppbyggd med en huvudgata som 
kopplar samman stadsdelen med Brunnbyvägen i 
söder och Björkkällevägen i väster. Huvudgatan har 
en tydlig stadsmässig karaktär och har en viktig 
flödesfunktion för fordonstrafik, men ger samtidigt 
goda möjligheter för cyklister och gående att röra 

sig i det offentliga rummet. Huvudgatan möjlig-
gör även för att kollektivtrafik ska kunna passera 
området. 

Vegetationen i den mindre huvudgatan funger-
ar som en spridningsväg som länkar samman 
mikroparken med naturen runtomkring området. 

Från norr till söder korsas stadsdelen av flera min-
dre lågfartsgator. Lågfartsgatorna utformas med 
hänsyn till att de också är en del av boendemiljön. 
De svagt krökta lokalgatorna är optimerade för gång 
och cykeltrafik, men även låga trafikhastigheter för 
biltrafik. 

Även belysningen speglar att gaturummen är 
planerade utifrån de gående och cyklandes villkor. 
Gaturummets belysning bidrar till en tryggare plats 
när det är mörkt utomhus. 

Det är enkelt att ställa ifrån sig cykeln i gaturummet 
och cykelparkeringar finns i anslutning till entréer 
och viktiga målpunkter. 

Centralt i stadsdelen ligger en mikropark som 
fungerar som en grön mötesplats och som en del av 
en spridningsväg i öst-västlig riktning. 

I det offentliga rummet återfinns även mindre torg 
och platsbildningar som skapar mötesplatser. 
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Gator
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Huvudgata

Huvudgatan har en tydlig stadsmässig karaktär och funge-
rar som ett viktigt stråk för samtliga trafikslag. Karaktären 
förstärks genom trädplanteringar på båda sidor av gatan. 
Huvudgatan är utformad för att fungera som ett kollektiv-
trafikstråk. Breda gång och cykelvägar finns på båda sidor av 
gatan. Längs med huvudgatan finns planteringar, men även 
möjligheter till möbleringszoner med exempelvis sittplatser, 
cykelparkering och kantstensparkeringar. Markbeläggning 
speglar gatans offentliga karaktär och ger en tydlighet för de 
olika trafikslagens plats i gaturummet. 

Mindre huvudgata

Den mindre huvudgatan kopplar an till huvudstråket. Gatu-
rummets planteringar och växtbäddar utgör, förutom ytor för 
dagvattenrening, en viktig grön spridningsväg i öst-västlig 
riktning mellan den centrala mikroparken och mot Björk-
källevägen. En allé längs gatan får gärna bestå av tallar som 
bidrar till att förstärka barrskogsambandet. 

Lågfartsgata

Lokalgatorna utformas som lågfartsgator där motorfordo-
nen kör på cyklistens och fotgängarens villkor. Utformningen 
prioriterar en trygg miljö för barn och ökar deras möjlighet 
att röra sig på egen hand. Körbanans bredd upplevs som va-
rierande då regnbäddar och planteringar anläggs på  gatans 
båda sidor. Planteringarna syftar till att förstärka känslan av 
ett lågfartsområde men även för att ta hand om dagvatten 
och leverera andra ekosystemtjänster. Markbeläggning ska  
tydliggöra att gatan är en lågfartsgata och att gång- och 
cykeltrafik är prioriterad. Gaturummet ska locka till vistelse 
till exempel genom sittplatser.

Lågfartsgata vid skola

Lokalgatan som löper norr om skolområdet ska utformas 
som lågfartsgata och ha tydlig separerad gång- och cykelväg 
för att uppfattas som en trygg skolväg. Utformningen priori-
terar en trygg miljö för barn och ökar deras möjlighet att röra 
sig på egen hand. Gatan ska formas för att även fungera som 
hämta/lämna-zon. Planteringarna syftar till att förstärka 
känslan av ett lågfartsområde men även för att ta hand om 
dagvatten och leverera andra ekosystemtjänster. Markbe-
läggning ska  tydliggöra att gatan är en lågfartsgata och att 
gång- och cykeltrafik är prioriterad.

referens lågfartsgata med 1m förgård och planteringszon, 

Tübingen, Tyskland  Källa: Jan Rydén

referens lågfartsgata, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta 
kommun
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Torg

Alsike Nord Etapp A 26/11/2019Torg

referens torg, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta kommun

Längst med huvudgatan skapas ett triangelfor-
mat torg. Torget är en viktig flödesnod där många 
människor passerar på väg in och ut ur området. 
Torget kopplar an till huvudgatans offentliga 
karaktär och smyckar gaturummet. Ett uppvuxet 
träd planteras centralt på torget för att ge ka-
raktär. Här finns även sittplatser - både formella 
och informella. Platsen har goda möjligheter till 
sol under dagen, vilket tas tillvara på när rummet 
möbleras. Marken ges en beklädnad som avviker 
mot beläggningen på anslutande gator.  
Torgets karaktär förstärks av närliggande 
byggnad och dess portik tillsammans med den 
markerade takutformningen.

torget perspektiv från sydväst

torget  plan
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Lilla torget

Alsike Nord Etapp A 26/11/2019Torg

Ett mindre torg utformas som en lummig och 
stillsam plats som bryter upp bebyggelsen. 

Torget  utformas med träd och planteringar  som 
är vackra och ger lövskugga. Sittplatser placeras 
bland träden, intilliggande verksamheter kan 
med fördel använda möbleringen. Installation 
finns på torget som kan fungera som offentlig 
konst men även som lekyta för unga. 

lilla torget  perspektiv från sydväst

lilla torget  plan

referens lilla torget, Köpenhamn,  Källa: Planenheten, Knivsta kommun
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torget perspektiv från sydväst

parken  perspektiv från väst
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Park

Alsike Nord Etapp A 14/11/2019Parkrummet

parken  perspektiv från väst,   (parken kommer i verkligheten att vara mer kuperad än vad bilden visar)

parken  plan

Centralt i området skapas en mikropark som fungerar 
som en grön mötesplats nära hemmet. Parkens stomme 
utgörs av de befintliga tallarna i den mån det är möjligt 
och grönskan kompletteras med omsorgsfullt utformade 
planteringar. Platsens nuvarande kuperade terräng är en 
kvalitet som beaktas i detaljutformandet av parken. Sikt-
linjer skapas över området tack vare parkens höga läge. 

Möbleringen inspireras av naturen i sitt materialval och 
uttryck. Parken innehåller platser för rekreation, möte, 
lek och ro för alla åldrar. Vissa träd kan vara effektbelysta 
och stärker på så vis gaturummets belysning i syfte att 
skapa en trygg plats. 

I parken finns en tydlig koppling mellan de två gångarna 
som vetter mot entrén till naturen. Ett gångstråk löper ge-

nom parken och mot de rumsliga öppningar i bebyggelse-
strukturen som tillgängliggör naturen österut. Intill detta 
stråket kan ytor för dagvatten hantering anläggas. 

Parken utformas för att stärka den öst-västliga sprid-
ningsvägen för barrskog, som återfinns från den mindre 
huvudgatan till naturen och omkringliggande natur. 

Parkens terräng ställer krav på en anpassad höjdsättning 
av omgivande byggnader. 

Ulleråker, Uppsala. 

Källa: Planenheten, Knivsta kommun
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Portar mot naturen

Alsike Nord Etapp A 14/11/2019Portar mot naturen

Rumsliga öppningar mellan bebyggelsen i öster 
fungerar som entréer till naturen och i området 
är det enkelt att hitta till dem. Den östra porten 
till naturen fungerar även som en spridningsväg 
för ett större barrskogssamband i öst-västlig 
riktning. En stig från den centrala mikroparken 
fortsätter att slingra mot naturen. Även en del av 
gaturummets möblering såsom belysning kopp-
lar an till portarna i naturen. 

I naturen i öster återfinns ett mindre småvatten 
där en population av mindre vattensalamandrar 
finns. Naturområdet behåller sin vilda karaktär 
och de strukturer som utgör salamandrarnas 
livsmiljö bevaras. Skolbarnen i närliggande skola 
kan lätt röra sig från skolområdet till naturmar-
ken och på så sätt kan naturmiljön användas i 
undervisningen. 

portar mot naturen perspektiv från väst

portar mot naturen  plan
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Kvartersmark

villa 2v villa 2v 4 familjehus
2v med inredd vind

flerfamiljshus 3v med inredd 
vind och mansardtak

flerfamiljshus 3v med inredd 
vind och sadeltak

flerfamiljshus 4v med mezzanin 
och kungsbalkong

gavel
radhus 
2v

gavel
radhus 
3v

radhus 
2v

radhus 
3v

parhus 2v

Övergripande struktur

Stadsdelen kännetecknas av en modern små-
stad med en bibehållen småstadskaraktär. Inom 
stadsdelen finns blandade hustyper som utgår 
från det offentliga rummets kvaliteter. Höjd-
sättningen i området avspeglar bebyggelsens 
placering i det offentliga rummet. Högsta tillåtna 
våningshöjd varierar från fyra våningar till två. 
Flerfamiljshus, par- och radhus men även villor 
finns i stadsdelen.  Arkitekturen är urban och ger 
utrymme för variation.  

Bebyggelsen vid huvudgatan samspelar med 
huvudgatans stadsmässiga karaktär. Huskrop-
parnas placering skapar ett tydligt avgränsat 
gaturum. Förgårdmarken upplevs som en del 
av gaturummet och är ordnad med planteringar 
som kopplar an till gatans grönska. Bebyggel-

sen utformas från den gåendes perspektiv och 
skapar på så sätt ett upplevelserikt gaturum 
bland annat genom en förhöjd bottenvåning med 
en omsorgsfull gestaltning. En förhöjd botten-
våning skapar också en flexibel våning med 
förutsättningar för lokaler för handel, service och 
kontor. Lokaler i bottenvåningen stödjer gatuliv 
och därmed även stadsliv. Släpp och portiker i 
fasaden ger förbipasserande möjlighet att glimta 
in på gården och skapar smitvägar för de boende. 
Portiken mot torget längst med huvudgatan 
samspelar med torgets utformning. 

Längs med lågfartsgatorna trappas bebyggelsen 
ner mot naturen. På så sätt kopplar området an 
med såväl befintlig son kommande bebyggelse. 
Förgårdmarken ska även här utformas som en 
del av gaturummet och förstärker lokalgatans 
identitet. I anslutning till naturmarken finns 

stadsdelens lägsta bebyggelse som består 
främst av par- och radhus, men villabebyggelse 
möjliggörs också. Mot naturen och den centrala 
mikroparken finns en tydlig struktur - där det 
offentliga rummet slutar ska det privata ta vid för 
att skapa en ökad förståelse för skötselansvar 
men även för att skapa trygghet och orienter-
barhet. Detta kan bland annat skapas genom 
häckar, staket och belysta stigsystem. 

principskiss kvarterselevation skala 1:500  A3
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Arkitektonisk grammatik

Alsike Nord Etapp A 2019-09-17Entré portar med mått 2m

6 m

2
 m

1 m2

Alsike Nord Etapp A 2019-09-16Entré portar med mått 1m

6 m

1
 m

Alsike Nord Etapp A 16/10/2019entreritning

referens förgårdsmark,  Källa: Jan Rydén

2m djup förgårdsmark  skala 1:50  A3

1m djup förgårdsmark   skala 1:50  A3

förgårdsmark, Stockholm, 
Källa: Jan Rydén

En gemensam arkitektonisk grammatik vad 
gäller fönstersättning, färgsättning, markera-
de entréer och  takutformning ger en harmoni i 
området. 

Förgårdsmark

Förgårdsmarken ska vara utformad för att ge 
möjlighet till omsorgsfulla planteringar. På för-
gårdmarken ställs blomkrukor, stolar och bord ut 
för att skapa liv och rörelse i stadelen men även 
för att skapa gynna ekosystemtjänster. Förgård-
smarken formas för att underlätta för cykelpar-
keringar. Parkeringar för bilar kan förekomma. 
Förgårdmarken varierar i stadsdelen mellan 1-5 
meter och ska vara en del av gaturummet. För-
gårdsmarken syftar till att öka trivseln för den 
gående i gaturummet.

Entréer

Entréerna är tydligt markerade och enkla att 
identifiera. Entréerna har en omsorgsfull utform-
ning med rik detaljering. Något som bland annat 
kan skapas genom en förhöjd vertikal markerad 
entré, alternativt en profil runt entrén i avvikande 
material och/eller med avvikande färgsättning. 
Omsorgsfulla planteringar och möblering med 
sittmöbler och cykelparkeringar förstärker upp-
levelsen att entrén är tydligt markerad. Belysning 
vid entréerna bidrar till gaturummets ljusmiljö 
och syftar till att skapa en tryggare plats när det 
är mörk utomhus. 

fasadritning entré i förhöjd 3.5m sockelvåning  skala 1:75 A3

En förhöjd vertikalt 
markerad bostadsentré på 
skapar ett tydlig identifierbart 
element i gaturummet. 

Den höga höjden tillsammans 
med hållbara material och 
omsorgsful detaljering ger en-
trén ett mer bearbetat uttryck, 
tillskillnad från mer standard-
iserade lösningar. 

hög entrédörr i trä

möjlighet till sittplatser 
på förgårdsmark framför 
entré

vegetation hjälper till 
att rama in entrén

profil runt entré i 
avvikande material

möjlighet till cykelpark-
ering på förgårdsmark 
framför entré
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lågfartsgata med 2 våningsradhus, 
kvarter 6, perspektiv från sydväst 

kvarter 14, perspektiv från 
brunnbyvägen 
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Alsike Nord Etapp A 16/10/2019Fasadritning
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Bottenvåning 

I samtliga kvarter är detaljeringen och materi-
alvalen extra viktiga på bottenvåningen. Detta 
för att skapa ett upplevelserikt gaturum för den 
gående. 

På byggnader som är tre eller fyra våningar 
markeras bottenvåningen med särskild omsorg 
beträffande detaljering och arkitektonisk kvalité. 
Sockelvåningens fasad skiljs från ovanliggande 
genom exempelvis variation i kulör, materialval 
och/eller genom en tvärgående list som place-
ras i underkant på den andra våningens fönster. 
Detta förhöjer det visuella intrycket av sock-
elvåningen, samt skapar ett skyltutrymme för 
verksamhetslokaler.

Kravet gäller inte för byggnader mellan en till två 
våningar. 

Fönstersättning 

En jämn fönstersättning eftersträvas. I stads-
delen är fönstren nästan uteslutande vertikalt 
orienterade och jämt fördelade över fasaden. 

Balkonger 

Balkonger mot gatan får kraga ut maximalt 1 m 
mot gatan. Djupare balkonger kan skapas genom 
indrag i fasaden. Större balkonger förläggs istäl-
let mot gården. 

balkong mot gård, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Källa: Jan Rydén

markerad sockervåning, Köpenhamn  Källa: Planenheten, Knivsta kommun balkong mot gata, Köpenhamn  Källa: Planenheten, Knivsta kommun

fasadritning skala 1:200 A3

3.5m hög sockelvåning ger 
generös takhöjd för både
lägenhet och kommersiella 
lokaler markerad och förhöjd

huvudentré

generös våningshöjd med 
höga vertikala fönster ger 
goda ljusförhållanden i 
rummen. Våningshöjden ger 
även utrymme för potentiell 
träkonstruktion. 
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Alsike Nord Etapp A 10/09/2019byggnadshöjder
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

mansardtak

sadeltak

kungsbalkong

kungsbalkonger, Danderydsgatan, Stockholm
Källa: Jan Rydén

Portiker, plank och grindar

Släpp i fasaderna ger spännande glimtar in på 
innergårdar och trädgårdar,  och ger samtidigt 
mer dagsljus till gårdarna. Gränsen mellan privat 
och offentligt rum hålls skarp med staket, plank 
och grindar som placeras i liv med fasaden. På så 
sätt blir gaturummet lätt att uppfatta. Innanför 
plank planteras träd eller buskar så de syns i 
gaturummet.
 
För att lätta upp den högre bebyggelsen längst 
med huvudgatan placeras en stor portik mot 
torget, portiken fungerar också som ett fondmo-
tiv till den södra infarten till stadsdelen. Portiken 
samspelar med torgets karaktär och ökar rörlig-
heten till och från torget.

Ytterligare en portik placeras längre norrut mot 
huvudgatan. Portiken syftar till att öka genom-
släppligheten till bostadsgården bakom och att 
skapa en variation i den långa byggnadsfasaden.

Färgsättning och fasadmaterial 

Stadsdelen färgsätts i varma ockratoner för att 
skapa kontraster under det mörka vinterhalvåret 
vid molniga och gråa dagar.  Majoriteten av fasa-
derna målas i varma jordfärgande ockrafärger i 
en gulorange till rödbrun färgskala. Ett mindre 
antal putsfasader har svalare färger i brutna 
gröna, blå och rosa toner. Dessa fungerar som 
kontrastpunkter och ger mer färg åt omkring-
liggande fasader i varmare färger. Vita fasader 
tillåts men skall utgöra en mindre del av färgsätt-
ningen av byggnader. Gråa fasader ska undvikas. 

Fasaderna är i puts, trä, tegel och slammat tegel.

Takutformning

Taken utgör en viktig del av stadsdelens små-
stadskaraktär. Taklandskapet är utformat med 
eftertanke och ses som en del av byggnadens 
gestaltning. Husen ska därför ha olika former 
av sadeltak (brutet, valmat) eller mansardtak. 
Platta tak, pulpettak eller är endast tillåtna på 
förråd och andra komplementbyggnader såsom 
cykelgarage och förråd. Vind får inredas.

Delar av bebyggelsen har den översta våningen 
indragen för att minska intrycket av byggnads-
höjd mot allmän plats. De indragna våningarna 
hjälper således till att skapa känslan av ett mer 
generöst gaturum. 

Taken kläs med fördel i rött taktegel. Plåttak kläs 
företrädesvis med tegelröd, koppargrön eller 
gråsvart falsad slätplåt. Sedum ska i första hand 
användas på förråd och andra komplement-
byggnader. Installationer och funktioner på tak 
integreras väl i taklandskapet.

plank, Mariefred,   Källa: Jan Rydén puts i varma färger,   Källa: Jan Rydén

grovt slammat tegel,  Källa: Jan Rydén

tegel munkförband varierad färg,  Källa: Jan Rydén

exempel, färgsättning,   Källa: Jan Rydén träfasad,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun

grind till bostadsentré, Vadstena
Källa: Jan Rydén
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Alsike Nord Etapp A 17/10/2019Innergårdar 1:500

Gårdar och trädgårdar

Gårdarna kan stärka spridningssamband genom 
och runt den bebyggda strukturen. Gården har 
stort utrymme för grönska och platsbildningar 
för rekreation, möten, lek och ro och småskalig 
odling. Gång- och vistelseytor kan gärna beläg-
gas med grus, kompletterat med plattor för att 
säkra tillgänglighet. Planteringar, regntunnor, 
klängväxter, buskar och trädval bidrar till både 
sociala och ekologiska värden. Gården är väl 
solbelyst och här finns platser för sol men även 
skugga. 

Mot gården kan byggnader och uthus formas 
med stor frihetsgrad - livfullt och informellt med 
uteplatser, balkonger, bodar och planteringar. 
Komplementbyggnader kan förses med grönska 
exempelvis genom klätterväxter, spaljerande 
träd eller gröna tak. 

På gården är det enkelt att ställa ifrån sig cykeln, 
och här återfinns parkeringar för olika typer av 
cyklar. 

Det finns en tydlig struktur – där det offentliga 
rummet slutar tar det privata ta vid för att skapa 
en ökad förståelse för skötselansvar men även 
för att skapa trygghet och orienterbarhet. Mot 
naturmarken och mikroparken är detta extra 
viktigt och betonas genom bland annat häckar 
och staket. 

Småstadskaraktären ges och förstärks av staket 
och plank. 

bostadsgårdar, Tübingen, Tyskland,  Källa: Jan Rydén

bostadsgård plan  

referens cykelförråd,  Källa: Jan Rydéngårdshus, Mariefred,  Källa: Jan Rydén
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Alsike Nord Etapp A 2019-09-16Halvmånsformade hus

Alsike Nord Etapp A 17/10/2019Skolgatan

Möjlig bebyggelse

1. halvmåneformade hus perspektiv från norr
Kring parken i norr möjliggörs för ett halvmåneformat motiv bestående av radhus placerade i en obruten båge med 
ett sammanhängande sadeltak som förstärker den organiska byggnadsvolymen. Det bågformade motiven står i 
kontrast till den strikta rektangulära for men som omringar parken.

halvmåneformade hus  plan

2. perspektiv av lågfartsgata från skoltomten i söder
Gatan som löper vinkelrätt norrut från den nya skolan i områdets södra kant flankeras av symmetriska 
byggnader med kungsbalkong på översta våningen. Byggnaderna har alla markerade hörn med gavel-
motiv som tillsammans med en generös förgårdsmark på båda sidorna hjälper till att rama in och defi-
niera ett nytt omslutande gaturum. Detta är en gata som blir en ”plats”. Det nya rummet ger möjlighet 
till individuell utformning av förgårdsmark för att skapa mer intima miljöer i ett storskaligt stadsmotiv. 
Med fler entréer mot gatan kommer förgårdsmarken befolkas mer än om det bara blir ett fåtal portar.

Lågfartsgata  plan

1

2
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tvåvåningsradhus i trä, Köpenhamn,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun tvåvåningsradhus i tegel, Poundbury, Storbritannien, 
Källa: Jan Rydén

trevåningsradhus i tegel, Köpenhamn,   Källa: Planenheten, Knivsta kommun

flerfamiljhus i fyra våningar med kungsbalkong, Danderydsgatan, Stockholm 
Källa: Jan Rydén

flerfamiljhus i tre våningar, falugatan, Stockholm,   Källa: Jan Rydén
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Höjder och våningsantal

Alsike Nord Etapp A 10/09/2019byggnadshöjder

3,
50

0

12
,4

00

18
,4

00

5,
00

0

13
,9

00

19
,9

00

45°

45°

1500

1500

3,
00

0

8,
10

0

14
,1

00

3,
00

0

14
,1

00

8,
10

0

45° 45°

1500 1500

5,
00

0

13
,9

00

19
,9

00

3,
00

0

8,
10

0

14
,1

00

3,
50

0

18
,4

00

12
,4

00

45°

45°

45°
1500

1500

1500

Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.
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Trevåningshus med inredd vind.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak eller sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2
meter i förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med sadeltak.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak eller sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot gata.
Översta våningen indragen minst 2 meter i förhållande till
underliggande våningars fasadliv.

Tvåvåningshus med inredd vind.
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd mot
gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd vind med
sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata.
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande 
avmezzaninvåning. Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket 
av höjd mot gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i 
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind
Sockelvåningshöjd regleras för att möjliggöra inrättande av
mezzaninvåning. Byggnadshöjd är reglerad för att sänka
intrycket av höjd mot gata men samtidigt möjliggöra
inrättandet av inredd vind med mansardtak.

Tvåvåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inredd
vind med mansardtak.

Tvåvåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inre-
dd vind med sadeltak.

Fyravåningshus med kungsbalkong mot gata
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i
förhållande till underliggande våningars fasadliv.

Trevåningshus med inredd vind
Byggnadshöjd är reglerad för att sänka intrycket av höjd
mot gata men samtidigt möjliggöra inrättandet av inre-
dd vind med sadeltak.

Trevåningshus med kungsbalkong mot gata
Byggnadshöjd regleras för sänka intrycket av höjd mot 
gata. Översta våningen indragen minst 2 meter i förhål-
lande till underliggande våningars fasadliv.

Höjder är kopplat till våningsantal där de mer 
urbana kvarteren mot huvudgatan in väst är 
fyravåningar medan de lägre kvarteren i norr och 
öster har max trevåningar. 

I vissa kvarter krävs ett 2m indrag av översta 
våningsplanet för fasad mot allmän plats. Denna 
bestämmelse har syftet att minska intrycket 
av byggnadshöjden för fotgängare och skapa 
en mer småskalig bebyggelse. Detta gäller för 
bebyggelse i kvarter 1–4 längs gatan som löper 
norrut från skoltomten i söder. 

För kvarter 1-4 regleras även sockelhöjd på 
minst 3.5m fritt mellan bjälklag för att möjliggöra 
lokaler och kommersiell verksamhet i bottenvå-
ningen. 

Följande höjdregler gäller för området: 

Totalhöjd 25m

4 våningar -  5m sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 19.9m
Byggnadshöjd mot gata – 13.9m

4 våningar - 3.5m sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 18.4m
Byggnadshöjd mot gata – 12.4m

3 våningar med inredd vind - 5m 
sockelvåningshöjd
Nockhöjd – 19.9m
Byggnadshöjd mot gata – 13.9m

3 våningar med inredd vind
Nockhöjd – 18.4m
Byggnadshöjd mot gata – 12.4m

3 våningar med kungsbalkong mot gata
Nockhöjd – 14.1m
Byggnadshöjd mot gata – 8.1m

2 våningar med inredd vind
Nockhöjd – 14.1m
Byggnadshöjd mot gata – 8.1m
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Parkering och mobilitet

Alsike Nord Etapp A 13/11/2019Garage sektion 1:200
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referens cykelförråd, Köpenhamn 
Källa: Planenheten, Knivsta kommun

sektion genom parkeringshus  kvarter 4 skala 1:200 A3förslaget parkeringshus under kvarter 4

entréplan parkeringshus kvarter 4 skala 1:1000 A3 bostadsgård ovenpå parkeringshus kvarter 4 skala 1:1000 A3

I stadsdelen är fotgängare och cyklister det pri-
oriterade trafikslaget. Bilen har tillträde överallt, 
men på de gående och cyklandes villkor. 

Boendeparkering för bilar anordnas på kvar-
tersmark i mobilitetshus och garage inom 
stadsdelen, samt på tillfällig markparkering i 
detaljplaneområdets gräns. Mobilitetshus och 
parkeringar gestaltas för att passa väl i den 
bebyggda miljön. Parkeringar kan samlokaliseras 
med verksamhetslokaler, mobilitetstjänster och 
bostäder. 

Parkeringen byggs för framtida flexibilitet vad 
gäller användning: genom takhöjden 2,4m. Bjäl-
klaget mellan våningar kan potentiellt tas bort 

Bilparkering, Kv Wahrenberg, Stockholm
kombination av parkeringshus inklätt i bostäder, grön 
upphöjd gård samt verksamhetslokaler i levande 
bottenvåning.  Källa: Jan Rydén

för att skapa verksamhetslokaler av p-ytorna.

I stadsdelen är det enkelt att ställa ifrån sig cy-
keln för såväl boende och besökare.  Byggnaden 
och gården är formad för att förenkla och gynna 
användningen av cykel. Cykelparkeringar är ord-
nade i anslutning till entréer och målpunkter. En 
anpassad andel av cykelparkeringen ska möjlig-
göra uppställning av lastcyklar och cykelkärror.
Parkeringsplatser möjliggör laddning av elfordon 
såväl bil som cykel. 

Mobilitetshus

Ett parkeringshus har placerats under kvarter 
4. Huset är i två våningar och rymmer totalt 145 
parkeringsplatser. Den höga våningshöjden i 
entréplan ger möjlighet för inredning av både 
kommersiella lokaler och mezzaninlägenheter. 
Detta motverkar en inaktiv fasad mot gatan. 
Bostadsgården har placerats ovanpå parkerings-
huset i form av ett grönt tak som ger möjlighet till 
plantering av växter och små träd.
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Alsike Nord Etapp A 13/11/2019Garage sektion kv 14  1:200
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sektion genom parkeringshus  skala 1:200 A3

entréplan parkeringshus  skala 1:1000 A3 bostadsgård ovenpå parkeringshus  skala 1:1000 A3

förslaget parkeringshus under kvarter 14

Ytterligare ett parkeringshus har placerats under 
kvarter 14. Huset är i två våningar och rymmer 
totalt 186 parkeringsplatser. In och utfart till 
parkeringshuset sker från huvudgatan. 

Mobilitetshus och parkeringar gestaltas för att 
passa väl i den bebyggda miljön bland annat 
genom val av fasadmaterial och välutformad 
förgårdsmark. 

För parkeringshusens fasader bör trä eller 
tegel användas som fasadmaterial. Träfasader 
hjälper till att skapa en mjukare upplevelse av 
bebyggelsen för de gående och med tiden nöts 
det organiska materialet av väder och vind och 
skapar ett fint och levande uttryck. Tegel som fa-
sadmaterial används fördelaktigt i olika förband, 
färger och mönstersättning. Detta skapar en 
subtil variation i fasaderna och motverkar en kall 
och monoton upplevelse. 

Förgårdsmark kring parkeringshusen planteras 
med träd och buskar. Sittplatser och trappor 
till bostadsgården ovanför hjälper till att skapa 
aktivitet i fasadlivet och bryter också upp långa 
väggpartier. 
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Skoltomten
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Skola
INPLACERINGSSKISS

Utgångspunkter;
- All angöring (gång, cykel, bil, tung trafik) sker från lokalgata i norr.
- Angöring för gång och cykel ska separeras från biltrafik, sopbil och inlastning.
- Handikapparkering ska kunna ordnas max 25 m från skolans och sporthallens entréer.
- För tillgänglighet, för att begränsa schaktning/sprängning samt bevara värdefull natur -
mark placeras byggnader på den centrala relativt plana delen av tomten.
- Rörelser från skolans entré till tomtens östra och västra delar ska ske utan att korsa 
angöring för bil och tung trafik.

Parkeringsytorna i skissen är dimensionerade efter skola med 630 elever.

Utformning enligt skiss ger en friyta om 22,8 kvm/elev vid skola med 630 elever. Vid 
skola med 420 elever blir friyta ca 35 kvm/elev.
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Sektioner
SKOLTOMT 1

A

A

B
B

C

C

D

D

E
E

Skoltomt 1

Skoltomt 2

Sporthall

SPORTHALLEN sektion E-E

SPORTHALLEN sektion D-D

SKOLTOMT 2 Sektion C-C

SKOLTOMT 1 Sektion B-B

SKOLTOMT 1 Sektion A-A

Berg i dagen, 
branta lutningar

Berg i dagen

Adolfsbergs-
skolan

Bef. ParkeringBerg i dagen

Dagvattendamm

Berg i dagen, 
branta lutningar
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Sektioner
SKOLTOMT 1

A

A

B
B

Skoltomt 1

SKOLTOMT 2 Sektion C-C

SKOLTOMT 1 Sektion B-B

SKOLTOMT 1 Sektion A-A

Berg i dagen, 
branta lutningar

Berg i dagen, 
branta lutningar

Skoltomten rymmer en större skola för ca 600 
elever och idrottshall alternativt en mindre skola 
med plats för förskola i skolbyggnaden samt en 
idrottshall. Byggnaderna placeras för att skapa 
en god anslutning till lokalgatan och till angö-
ringen. Utemiljöer skapas med förutsättningar 
för aktiv lek, lugn lek, återhämtning och pedago-
gisk verksamhet. På gården finns generöst med 
belysning, gärna lekfullt. I den mån det är möjligt 
bevaras uppväxta träd på tomten. Det är enkelt 
att ta sig från skoltomten till naturmarken i öster 
för utomhuspedagogik. 

Till skolan är det också enkelt att röra sig till fots 
och cykel, och goda parkeringsmöjligheter finns 
för cyklar. Parkeringsbehovet uppfylls inom fast-
igheten. Inlastning och sophantering ska döljas 
bakom väl gestaltade plank, häckar eller andra 
vegetationsridåer, alternativt bakom fasad. 

skoltomten planskiss,   källa  White Arkitekter

sektion AA,   källa  White Arkitekter

sektion BB,   källa  White Arkitekter
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Solstudier

20 Mars 09:00

20 Juni 09:00

20 Mars 12:00

20 Juni 12:00

20 Mars 15:00

20 Juni 15:00 20 Juni 18:00
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Alsike Nord Etapp 2

Spridd AB
Åsögatan 169
116 32 Stockholm
Telefon +46 8 673 03 80
info @spridd.se
www.spridd.se
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