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Två karaktärer
De två stråken, med sina olika 
funktioner och olika karaktä-
rer möts i Kv 6:s södra fasad. 
Utan att bryta kontinuiteten 
vill vi förtydliga att det östra 
fasadutsnittet hör till Flyg-
fältsstråket, och det västra till 
Barkarbyvägen.

Utefter Flygfältsstråket, med 
dess parkkaraktär och med 
butiker i centrumhusets bot-
tenvåning, förfl yttar man sig 
långsammare vilket motiverar 
en intimare skala i markpla-
net.
Barkarbyvägens fasadut-
snitt möter däremot i hela sin 
längd och höjd det öppna 
området kring Flygfältstrå-
kets fortsättning i sydväst 
(Flygfältsvägen). Hastighe-
ten utefter Barkarbyvägen är 
snabbare och skalan större. 
Hur ska situationen avspegla 
sig i fasaden mot Barkarby-
vägen? 

Kontinuitet
Läget mellan de två T-bane-
uppgångarna ger fasaden 
mot söder en särskild digni-
tet. Här är solsidan där man 
rör sig. En kontinuitet kan sy-
nas väsentlig men vi behärs-
kar bara det ena av de två 
kvarteren. Hur överbryggar vi 
gatan mellan dem? Kvarteret 
västerut har ett rundat hörn. 
Kan vi möta det?
En ambition om kontinuitet 
utefter kvarterets sydfasad 
kan synas stå i konfl ikt mot 
det tidigare resonemanget 
om olika karaktärer på de två 
fasadutsnitten. Så är det inte, 
men det krävs en subtilare 
variation än vad man kan-
ske initialt tänker sig. Alltför 
stora skillnader i byggnads-
höjd, olika fasadmaterial och 
färger kan ge till resultat att 
anledningen till variationen 
drunknar. 

Sol, skugga och refl exer
Solen har som alltid en stor 
betydelse. Här får vi släpljus 
morgon och kväll; det ena 
fasadutsnittet skuggas mer 
än det andra – men släplju-
set kan också utnyttjas till re-
fl exer. 

Med subtila variationer i fa-
sadmaterialet kan vi uppnå 
en målerisk verkan. 

Hierarki
Det fi nns tydliga motiv kring 
Flygfältsstråket och Barkar-
byvägen som underlag för 
den södra fasadens utform-
ning. I kvarterets inre, utefter 
de andra gatorna saknas  de 
stora motiven; här är skalan 
lägre och därför blir gatans 
lutning påtagligare i relation 
till hushöjderna. 
Variationen behöver en hie-
rarki för att vara meningsfull:

1. Frontbyggnaden mot 
Barkarbyvägen/Flygfälts-
stråket skall tydligt skilja 
ut sig från kvarterets ba-
kre delar där skalan är 
mindre och de yttre moti-
ven inte lika distinkta.
2. I kvarterets bakre bör 
de olika volymerna skilja  
ut sig från varandra ge-
nom att anpassas efter 
gatans höjder och för att 
skapa en intern variation.
3. Frontbyggnaden skall 
hållas samman internt,  
men tydligt möta de två 
olika situationerna mot 
Barkarbyvägen respekti-
ve Flygfältsstråket.

En sockelstrategi
En levande sockelvåning för-
utsätter ett levande innehåll. 
Ett levande innehåll varierar 
över tid - och förutsätter rum 
som kan följa med i föränd-
ringarna.
Vi står inför stora förändring-
ar de närmaste årtiondena; 
mer lokal produktion, ökad 
delningsekonomi, nya sätt att 
resa och transportera både 
oss själva och det vi produ-
cerar och konsumerar. Det 
råder stor enighet om att pri-
vatbilismen kommer att mins-
ka i tättbebyggda områden 
med goda kollektiva kommu-
nikationer. 
Attraktiva ytor kräver mark-
läge och tillräcklig rumshöjd. 
Genom att planera markpla-
net för en fl exibilitet, där ga-
raget succesivt kan komma 
att ersättas av andra verk-
samheter, tar vi höjd för fram-
tida efterfrågan.

Stads- och platsanalys
Det är en vacker plan vi analyserar – två stråk, vitt skilda åt i 
funktion och karaktär, som möts i en fl ack vinkel. 
Men också en vågad plan där risken är stor att mötet fl yter ut 
i ett amorft intet. 
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Takkrönet
Husets möte med marken 
är viktigt, men lika viktigt är 
mötet med himlen. I äldre 
stadsbebyggelse ser man för 
det mesta sadeltak, ibland 
med dubbel brytning men 
kompletterad med takkupor 
för att vindsvåningarna ska 
kunna utnyttjas. Fasaderna 
blir lägre, taken faller undan 
i gatuperspektivet och solen 
når ned på gården utan att 
alltför mycket volym försvin-
ner. 

Vi föreslår en modern tolkning 
av denna sektion, genom att 
skapa en regelbunden vågrö-
relse utefter Barkarbyvägen/
Flygfältsstråket. Genom in-
dragna terrasser i husets övre 
plan varierar gatufasaden 
mellan sex och åtta våningar. 
Med en riklig vegetation på 
terrasserna formas fasadens 
krön. Vågrörelsen, terrasser-
na och en skiftande vegeta-
tion karakteriserar mötet med 
himlen.
Mötet med Barkarbyvägen
En rundad form mot sydväst 
möter det rundade hörnet i 
grannkvarteret i väster. Voly-
men avslutas med en kläng-
växtklädd pergola av tegel 
som manifesterar mötet med 
Barkarbyvägen. Pergolan hör 
till en gemensam takterrass 
för de boende. Här plante-
ras också en dunge träd som 

utmärker sig mer påtagligt i 
gatuperspektivet. I gatunivå 
får den rundade volymens 
sockelvåning en tvåvånings-
skala genom att fasaden 
glasas upp för den bakom-
liggande kontorslokal som in-
ryms här.
En levande sockelvåning
Parkering för bilar och cyk-
lar samt lokaler placeras i 
sockelvåningen och under ett 
upplyft gårdsbjälklag. 
Garageinfarten är indragen 
så att man har klar sikt åt 
båda hållen innan man kör 
ut. Cyklarna prioriteras. Där-
för är cykelparkeringen grup-
perad som en integrerad del i 
bostadens entréhall.
Lokalerna skall (enligt han-
delsutredningen) så långt 
möjligt vara samlade och 
lokaliserade huvudsakligen 
mot Barkarbyvägen/Flyg-
fältsstråket. Om/när bilplat-
ser inte utnyttjas fullt kan de 
cykelparkeringarna som nu 
är föreslagna i fasadläge 
fl yttas in där bilarna tidigare 
var parkerade varefter loka-

lerna kan växa i antal eller 
storlek utefter fasaderna.
Mötet med Flygfältsstråket
I bottenvåningen av huskrop-
pen mot Flygfältsstråket fö-
reslår vi en restaurang eller 
pub, café etc. med uteserve-
ring. Fasaden är glasad för 
att skapa kontakt med gatu-
livet. Här skapas också en le-
vande tavla i ögonhöjd, med 
genomsikt till en hemlig träd-
gård. En lummigt grön nedre 

gård med vattenblänk och 
kvällsol på en uteservering, i 
en avskiljd och intim miljö. 
Den nedre gården skapas ge-
nom att vi innanför huskrop-
pen skär bort ett segment av 
gårdsbjälklaget. 
Inlastning sker från angö-
ringsfi ckorna utefter gatorna, 
men kan också organiseras 
via garaget med bilar typ 
LBm eftersom vi har en invän-
dig fri höjd på drygt tre meter. 
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Flygvy över kvarteret

Kvarteret rymmer 164 lä-
genheter varav 93 är större, 
huvudsakligen fyror; lokaler 
för centrumändamål i bot-
tenvåningen och för kontor  
en trappa upp i det sydväs-
tra, rundade hörnet.
De större lägenheterna är ge-
nomgående, med hälften av 
rummen mot gården för att 
uppfylla bullerkraven. 
Mot gården vänder sig även 
kök och balkonger; här har 
man överblick och kontakt 
med lekplats och de gemen-
samma ytorna. 

Enkelsidigt mot gatan ligger 
de mindre lägenheterna. De 
är huvudsakligen tvårummare 
på 35 kvm (vilket gör att de 
uppfyller bullerkraven), före-
trädesvis för yngre ensamstå-
ende eller par. 
Här får man kontakt med ga-
tulivet men behåller ändå en 
privat sfär genom att bal-
kongerna  mot gatan är in-
dragna i fasaden.
I de två översta våningarna 
fi nner vi etagelägenheter och 
andra udda-lägenheter med 
takterrasser.

Totalt uppgår ljus BTA till ca 
16900 m², varav ca 15400 m² 
avser bostäderna, 1330 m² lo-
kaler för centrumverksamhet 
och 170 m² kontor.
I garaget ryms ca 80 bilar, 
och cykelrummen rymmer ca 
450 cyklar.

Kvarterets innehåll

Gestaltningsprinciper
Skulpterade bostadsvolymer med terrasseringar och indrag. 
En förfi ning av volymerna sker genom en vertikal indelning, 
variaton i kulör och hög detaljering.
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Kvarteret möter himlen genom 
det gröna taklandskapets ka-
raktäristiska vågrörelse, med 
sedumtak och terrasser med 
en riklig vegetation. De grö-
na taken blir inte bara blir ett 
visuellt tillskott, de fördröjer 
dagvattnet, ger en ökad bio-
logisk mångfald samt kräver 
minimalt underhåll.
De goda förutsättningarna 
för terrassodlingen byggs in 
från början; på varje terrass 
placeras två planteringskärl, 
ett runt dimensionerat för ett 
mindre träd och ett rektang-
ulärt för grönsaker, kryddor 
eller blommor. 

När bostadsköparen skriver 
kontrakt väljs samtidigt ett 
träd; japanskt körsbär eller 
silverpäron, kanske en häng-
sälg eller en purpurapel. Vid 
infl yttning är trädet planterat. 
Grönsaker, kryddor och blom-
mor planterar de boende själ-
va. Motsvarande planterings-
låda för egen odling fi nns på 
alla balkonger.
Den stora rundade sydväst-
vända terrassen är gemen-
sam för kvarteret. Här fi nns 
plats för umgänge i solen 
både på dagen och kväll-
en. Genom att plantera en 
hel dunge med träd skapas 
ett grönskande tak, som si-
lar solljuset genom lövverket. 

Klängväxter som klättrar på 
tegelpergola och fasad kom-
pletterar vegetationen. 
Den stora gården lutar svagt 
diagonalt mot sydväst, med 
en lutning som i princip föl-
jer de omgivande gatorna. 
Marken skulpteras till mjuka 
kullar som rymmer tiillräckligt 
jorddjup för större träd. I det 
nordöstra hörnet, med det 
bästa solläget, fi nns plats för 
gemensam uteplats och små-
barnslek.  Privata uteplatser 
ramar in gårdens mjuka for-
mer. Här fi nns också inkast till 
sopsug.
Ett segment av gårdsbjäl-
klaget skärs ur och skapar 
en nedre gård i gatunivån, 
med plats för uteservering 
där kvällssolen tittar ned. På 
gården planterar vi ett större 
vårdträd. Mot den rundade 
fasaden som utgörs av sock-
eln till den övre gården plan-
teras klängväxter. 

Under den nedre gården pla-
ceras också det fördröjnings-
magasin som tar hand om 
kvarterets dagvatten som för-
dröjs på gårdar och tak. Delar 
av dagvattenhanteringen blir 
här synlig i form av en damm.

De de gröna ytornas ekoef-
fekter ger en GYF på min 0,6

Skala 1:400

VVVV

IIIIIIVVV

VVVVVVVVVV

VV

VVV

VI

IIIIIIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

V

V

VVVVV

VVVV

VVV

IVIVIV

IVIVV

IIVVVVVV

VV

VV

VI

VI

VVVVII VIII

VVVVVVVIIIIIIII
VVVVVVIIIII

VII

VVVVVIIIIIIII
VVIII

VII

VII

VVVVVVVIIIIIII

VVVIIIIIIII

VIII

VIII

VII

VVV
VI

VI

V

VVVV

VVVVVVVVVVVVVVVV

IIIIIVV
VVII

VVVVIIIIIIII

IIVV
VV

IVIV

Sopnedkast

Lekplats

Gröna ytor

Kv 6  
Barkarbystaden

Tak-/gårdsplan



Skala 1:400

I den viktiga södra fasaden 
utnyttjas subtilt det murade 
teglets materialitet. 
Tegel i ljusgrå nyanser håller 
ihop byggnadskroppen mot 
Barkarbyvägen och Flygfälts-
stråket, men samtidigt utnytt-
jas den möjlighet till variation 
som murningsteknik, ytbe-
handling och fogar rymmer. 
Genom att variera fogarna, 
med släta fogar mot Bar-
karbyvägen och tryckta mot 
Flygfältsstråket, får vi i det 
senare fallet en större skugg-
bildning och helhetsbilden av 
den färdiga muren blir mörka-
re.
I brottet mellan de två fa-
sadutsnitten möts teglet i en 
”söm”. Solen tecknar skug-
gan av de mötande stenarna 
i ”sömmen”; med enkla medel 
kan detaljarbetet förtydliga 
avsikten med den arkitekto-
niska helhetslösningen.
Vid entréerna samt på gaveln 
mot öster går teglet ned och 
möter marken i form av ett 
murat raster. Rastermurning-
en ger möjlighet att variera 
transparensen, och kan vid 
behov utnyttjas till att inte-
grera t ex ventilationsgaller i 
fasaduttrycket
Fasautsnittet mot Barkarby-
vägen som i hela sin höjd och 
längd öppnar sig mot den 
öppna platsen i sydväst kom-
pletteras med inslag av glase-
rade tegel som refl ekterar sol-
ljuset och ger ett rikt färgspel, 
som skiftar glans efter väder 
och årstid.

Grådämpat gulbrännande tegel

Exempel på på tegelsöm

Tegelraster, exempel från 

Inslag av glaserat tegel
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Materialval och färgsättning

Slät resp. tryckt fog, exempel från 
Kv Notskriften, Joliark

Fasad åt söder, mot Barkarbyvägen 
och Flygfältsstråket
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Mot lokalgatorna följer bo-
stadsvolymerna gatans lut-
ning. De olika volymerna put-
sas i olika nyanser; mustiga 
jordfärger, som harmonie-
rar med det grågula teglets 
mineraltoner. Samma kulör 
används i respektive sockel-
våning, men där med en gröv-
re struktur, vilket ger en en ex-
tra dimension åt fasaden. 
Vid lokalerna är fasaden 
uppglasad. Även i cykelrum, 
miljörum etc är fasadmateri-
alet glas men då delvis opakt 
eller screentryckt så att interi-
ören inte blir för påtaglig. 
Glasfasaden kan sedan lätt 
transformeras när/om utrym-
mena konverteras till lokaler. 
På samma sätt som teglet 
alltid går ner till mark kring 
bostadsenréerna i kvarterets 
tegelfasader, återkommer all-
tid den grövre putsen i anslut-
ning till entréerna på de put-
sade fasaderna.
Både glasfasaderna och de 
putsade resp murade ytorna 
möter marken genom en låg 
granitsockel.
Bostädernas entrépartier ut-
formas i ek. Övriga entréer 
som sitter i glas utgörs av stål-
partier.
Mot gården hålls de olika 
volymerna samman med en 
enhetlig ljus puts, som både 
bidrar till att gårdsrummet 
upplevs som ljust, och utgör 
en lugn bakgrund till gårdens 
grönska.
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Materialval och färgsättning, forts

Fasad åt norr, mot lokalgata

Exempel på putskulörer; 
samma kulör med slät resp.

grov puts
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Fasad åt väster

Entréprincip  bostäder

Portar och entréprinciper

Bostadsentréerna sitter in-
dragna i en grund entrénisch, 
medan själva entrérummet 
går fram till fasadlivet, med 
möjlighet till utblick och sitt-
plats. Väl upplysta annonse-
rar de sig tydligt i gaturum-
met.
Lokalernas entréer sitter i det 
glasade fasadlivet, med tyd-
lig, enhetlig skyltning, företrä-
desvis integrerad i entreparti-
erna. 
Motsvarande princip gäller 
för de glasade cykel- och mil-
jörummen.
Inga sekundärutrymmen, i 
form av teknisk service etc har 
entréer mot gatan, utan nås 
konsekvent inifrån huset.

Entréprincip  garage

3

Fasad åt öster
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Sektion A - A, gårdsfasad mot söder
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Gårdsfasad mot öster

Gårdsfasad mot norr
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Med Västra Järvafältets na-
turreservat tätt inpå knuten, 
och i direkt anslutning till det 
nord-sydliga parkstråket som 
löper genom Flottiljområde II 
i Barkarby ligger Kv Flottiljen.
Husets särprägel är dess 
skulpturala form som omfam-
nar den gröna gården i en 
uppåtstigande rörelse som 
annonserar Ålsta torg. Flot-
tiljens byggnadsvolym stiger 
från fyra våningar i nordväst 
till sex våningar mot torget i 
sydväst. Med sitt skulpturala 
tak accentueras en arkitek-
tonisk rörelse i byggnaden. 
Genom att reducera den ex-
teriöra färgskalan blir huset 
ännu starkare i sitt uttryck 
och mer stadsmässigt. 
Fönsterkarmar, puts, träpa-
neler och balkongfronter har 
alla en varm vit kulör som 

håller samman och förstärker 
form och rörelse. 
Lika viktigt som den unika 
formen är husets möte med 
torget – entrén till Flottiljom-
råde II. Genom att låta bygg-
naden landa med en granit-
sockel på torgets stenmönster 
vävs materialen samman och 
huset blir en stolt portal till 
området och parken. 
Detta sammanhållna yttre är 
tänkt att stå i kontrast till en-
tréernas färgstarka inre som i 
skymningen lyser likt kulörta 
lyktor. 
Längs fasaderna på gården 
ligger en krans av privata 
uteplatser och entréer till lä-
genheterna i bottenvåning-
en. Våningarna ovanför har 
entrébalkonger som skapar 
både en horisontell och en 
vertikal rytm i huset.

Balkongerna är korta med 
plats för utemöbler. Ambitio-
nen har varit att ta tillvara 
loftgångens möjligheter att 
bli en extra balkong, korta in-
synsskärmar ger möjlighet till 
ett privat hörn och man pas-
serar aldrig mer än en lägen-
het för att komma till sin dörr. 
Endast köksfönster vetter mot 
loftgång.
Bostadsgården ligger omslu-
ten av kvarteret men öppnar 
sig i väster mot parken. Den 
svepande centrala grönytan 
viker undan och breddar upp 

det omgärdande gångstrå-
ket där funktioner som cy-
kelparkering och handikap-
pangöring behövs. Lekytor 
och gemensamma sittplatser 
integreras i den centrala for-
men. Parkens grönska i form 
av träd rinner in över gården 
från väster.

Utmärkelser:
Järfälla kommuns byggnadsmär-
ke 2015 – ”för god och hållbar 
byggnadskultur vid nybyggnad”
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Referensprojekt 1
Kv Flottiljen

Innehåll: Bostäder, upplåtelseform bostadsrätt
Plats:  Flottiljområde II, Barkarby
Färdigställt: 2015
Arkitekt:  Joliark, genom Per Johanson 
Byggherre: Byggnadsfi rman Viktor Hanson
Entreprenör: Byggnadsfi rman Viktor Hanson
Kontakt:  Peter Nilsson peter.nilsson@viktor-hanson.se



Vid Husarvikens vatten och 
Norra Djurgårdens grönska 
ligger bostadsprojektet Stora 
Sjöfallet. Strukturen är enkel 
och tydlig - horisontella och 
vertikala betongelement ut-
gör ramverket för 30 lägen-
heter i olika storlekar. Stora 
glaspartier, från golv till tak, 
synliggör husets uppbyggnad 
och suddar ut gränsen mellan 
den egna bostaden och na-
turen utanför.
Betongen är rå och obehand-
lad. Som varm kontrast står 
glaspartiernas träramar och 
omgivande grönska. Betong-
ens egenskaper och element-
byggandets förutsättningar 
har styrt designprocessen. 
Resultatet är ett renodlat och 
konsekvent genomfört pro-
jekt, från helhet till detalj. 
Det karaktäristiska takland-
skapet skapas genom att - 

konceptuellt - snitta och vika 
upp takbjälklaget. De triang-
ulära takvingarna riktas mot 
solen och förses med solpa-
neler för att fånga energin. 
Vingen fungerar också som 
naturligt ljusschakt till lägen-
heten nedanför och som en-
tré till den privata takterras-
sen.
Den långsmala volymen har 
delats i två, mellanrummet 
blir en gemensam foajé med 
cykelparkeringsplatser inom-
hus och hisskommunikation 
till alla entréplan.
Bostäderna nås antingen från 
en entrégång i suterräng, 
från gårdsnivån eller från en 
entrébrygga på gårdssidan. 
Lägenheternas storlek och 
utbredning avslöjas i söder-
fasadens balkongindelning 
och mönstret blir ett starkt 
motiv med mindre lägenheter 

i markplan, större enplans-
bostäder ovanpå och eta-
gelägenheter med takterrass 
högst upp. Längs den norra 
fasaden kan fönsterpartier-
na utföras i trä tack vare sitt 
skyddade läge under tak. 
Gården är utformad med 
mycket grönska och ett dag-
vattensystem med utjäm-
ningsmagasin för fördröjning 
av regnvatten. Sedum på de-
lar av takytorna bidrar också 
till fördröjningen. 

Gårdsrummet är gestaltat 
som en naturmiljö, karakteri-
serat av en körsbärslund och 
en öppen ängsmark. Här ryms 
även en uppklippt gräsyta 
med plats för picknick och 
bollspel, samt en sandlåda 
för de minsta barnen. Går-
dens pergola kan erbjuda en 
skuggig plats och utgör även 
plats för insektshotell. Sitt- 
och klätterskulpturer i massivt 
trä liksom stockar för balans-
lekar gömmer mulmdepåer 
för skalbaggar. Vildvin och 
annan grönska klättrar via 
växtnät upp på fasaderna, 
där det även fi nns holkar för 
både fåglar och fl addermöss. 
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