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Projektbeskrivning

”Projektidén utgår från ett 
kvarter som skapar välbe-
finnande och bidrar till det 
aktiva livet.”

Med dess unika läge intill Stinstor-

get och tunnelbanan utgör kvarteret 

en central punkt i Veddesta. Utöver 

torget med tunnelbanan angränsar 

kvarteret till flera publika högkvali-
tativa ytor som parkstråk, torg och 

gator med starka gångflöden. Kvarter 

5 är helt omgärdat av publika ytor och 

offentlig rörelse. Mötet med omkring-

liggande publika ytor är helt unikt för 

Veddesta. Detta ger kvarteret en möj-

lighet att bli något alldeles speciellt 

med ett innehåll som är anpassat till 

platsen och Barkarby i stort. 
 Dock är vissa siktlinjer viktigare än 

andra – därför anpassar sig byggnads-

kroppen till stadsrummet och bildar 

fondmotiv och accentpunkter i 

stadsrummet. Syftet med kvarter 5 är 

att skapa inbjudande stadsrum, fram-

sidor och insidor samt skapa förutsätt-

ningar för ett rikt och aktivt stadsliv. 

Vi uppnår detta genom att öppna upp 

fasaderna och tydliggöra byggnadens 

innehåll i stadsbilden. Staden, torget 
och parkerna kommer in i byggnaden 

och skapar en symbios med Veddesta.

Totalt så omfattar projektet 13 000 

kvm BTA ovan mark.

Material och färgval
Byggnadens fasader är stadsrummets 

väggar och fondmotiv vid viktiga 

siktlinjer. För att skapa en upplevel-

serik och intressant miljö för männ-

iskorna i staden är det viktigt att om-
sorgsfullt gestalta och arbeta med 

högkvalitativa material. 
 En sammanhållen rörelse runt 
kvarteret, både på nära håll och från 

en längre distans, så ges byggnadens 

innehåll en mångfald i upplevelsen 

över dygnets timmar. Stora generösa 
glaspartier reflekterar omgivningen 

under dagtid och lyser upp innehåll-

et under dygnets mörka timmar, lik 

en lykta, krönets glaspartier är svagt 

vinklade för att skapa tydligare krön-

motiv.
 Volymen upplevs som en helhet 
som samtidigt är uppbruten i skala 

och volym. En promenad i staden 

och runt kvarteret så ändrar sig bygg-

nadshöjd och funktioner i bottenplan. 
 Den övergripande färgskalan är 
i en mättad och dämpad rödaktig 
kulör vilket ytterligare förstärker 
byggnadens läge i staden och bidrar 
till annonsering av torgrummets och 

Stinsparkens karaktär.  Sockelvåning-

en är byggnadens huvudmotiv som 
utformas inbjudande och med hög 

detaljeringsgrad och en taktil lång-

varig känsla; grovhuggen natursten 

(alternativt grovt format tegel). Stora 

öppningsbara pivåhängda glaspartier 
utan bröstning möter det offentliga 

rummet, samtliga glaspartier utförs 

i anodiserad metall med en rödbrun 

ton som ger ger en subtil reflektion 

och blänk i den annars matta däm-

pade fasaden. Fasaden ovan sockel-

våningen utförs med keramisk ter-

rakotta och ges en svag välvning och 

vinklas som skapar ett skuggspel och 

variation över dygnets alla timmar. 
 Elementskarvar är oläsbara och 

utgör en medveten del av gestaltning-

en. Fönster är generösa och går från 

golv till tak, och är placerade med en 

regelbunden rytmisk känsla och bild-

ar en reflektion och kontrastverkan i 

fasad. Ett fåtal fönsterlittera ger föns-

tersättningen en lugn och rytmiskt 
effekt. 
 Fondmotivet och byggnadens höjd 
artikuleras genom en subtil föränd-

ring i fönsterproportioner i det ver-

tikala ledet; fönster blir större för att 

förtydliga byggnadens krön. Byggna-

dens krön, mötet med himlen som ge-

staltas med ett tvåvåningsmotiv, som 

genom svagt snedställda glaspartier 
ger en ändrad reflektion av omgiv-

ningen. En svag rundning av takfoten 
förtydligar volymens avslut och knyter 

samman bottenvåningarna. All metall, 
fönsterkarmar, entréer och räcken har 

samma ytbehandling. Takterrassernas 

grönska skapar en tydlig harmoni till 
fasadens röda uttryck och knyter ihop 

det övergripande konceptet; 

Stadens tredimensionella 

aktiva torg!

Välkommen till Kvarter 5 i Veddesta - stadens tredimensionella aktiva torg

Gestaltningskoncept
Konceptet är att skapa en modern 

tolkning av den traditionella stensta-

den, tydlighet till byggnadens place-

ring i stadsrummet som ramar in och 

accentuerar byggnadens relation till 

park och stad. Byggnadsens innehåll 

speglar sig i fasadens uttryck med det 

klassiska begreppet ”sockel, kropp 
och krön” som utgångspunkt. En-

trévåningens tvåvåningsmotiv med 

möjlighet att öppna upp fasaden 

och låta park, torg och byggnad bilda 

en helhet adderar till den traditionella 

stenstaden med ett unikt och innova-

tivt koncept. 
 Volymen anpassar sig till viktiga 
siktlinjer och höjderna relaterar till 

staden och kvalitetsprogrammet med 

huvudgatan och den inre staden som 

blir förtydligade i skulpteringen av 

volymen. Detta skapar i sin tur terras-

ser med grönska och funktioner för 

ett aktivt stadsliv genom volymens ar-

tikulering.  Accentpunkter i siktlinjer-

na skjuter upp i höjden medan bebyg-

gelse mot lokalgator och parken får en 

lägre mer mänsklig skala. 
 För att definiera volymens karak-
tär varieras fasadens uppdelning i re-

lation till höjden och avslutas med ett 

krönmotiv. Fasaden är öppen med 

ett uppglasat tvåvåningsmotiv som 

tillför högkvalitativa lokaler till torget.  
Entrélägen accentueras genom mate-

rial och fasaduttryck. Sockelvåning-

arna ges högre detaljeringsnivå och 

variation i funktion som ger förutsätt-

ningar för ett aktivt stadsliv. 

Koncept för levande bot-
tenvåningar och dyna-
miskt innehåll
Kvarter 5 innehåller flera olika funk-
tioner för ett aktivt stadsliv och en le-
vande stad. Målgruppen för kontor är 
riktat för den aktiva livsstilen, t.ex 
företag inom sportutrustning, hälsa 
och friskvård som varvas med häl-
sosamma caféer och deli´s.  Botten-
våningarnas högkvalitativa lokaler 
och kontorsplanens grundstruktur är 
anpassningsbara för att kunna nå 
en variation av storlekar och företag. 
Mötet med torg och stad  i  bottenvå-
ningarna ska upplevas så offentligt, 
transparent och öppet som möjligt, 
stora uppglasade partier utan bröst-
ning gör så de högkvalitativa lokalerna 
med extra generös rumshöjd blir en 
integrerad del av torg, park och stad. 
De stora glaspartierna är pivåhängda 
och öppnar upp fasaden i bottenvå-
ningarna.
 Hela byggnaden utgörs av ytor för 
möten i vardagslivet med caféer, gym, 
möjlig restaurang, takterrasser och 
co-working i högkvalitativa lokaler.  
Co-working lockar människor under 
arbetstimmarna, caféer, gym och mö-

teslokaler befolkar kvarteret på kvälls 
– natt och helgtid. 
 Eftersom gården delas med kvar-

ter 6 så är det enkelt att skapa ett sam-
spel med båda kvarteren. Ett stort an-

tal mindre lokaler kan användas av de 

boende vilket ytterligare berikar och 

befolkar kontorshuset över dygnets 

alla timmar t.ex kan konferensrum an-

vändas av de boende, takterrasser för 

sociala tillställningar, den extra efter-

traktade arbetsplatsen vid hemarbete 

osv.  
 Bottenvåningarna och kontorsvå-

ningarna kan delas av till flera hyres-

gäster eller ha en stor hyresgäst vilket 

ger kvarteret en resiliens; en förmåga 

att anpassa och hantera förändringar. 
 Detta dynamiska samspel av 

varierade funktioner kommer locka 
människor under dygnets alla timmar 

och starkt bidra till en levande och 

trygg stad. En sammanhållande röd 

tråd är parken och torget som fortsät-
ter in i byggnadens entréplan, upp på 

terrasser och taklandskapet. 

Som en extra bonus så går det att 
klättra upp på huset genom atriumet. 

Nästa steg av innovativa rörelser i 
stadsrummet.
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Stadsdelsanalys

Aktivitetshub.

Kv 5 är Veddestas centrala punkt.

Angränsar till publika och aktiva plat-

ser - tunnelbanan, torg, park, försko-

legård, huvudgatan, stråk.

Ansluter till Veddestavägen och gång-

fartsgator.

Veddestavägen kopplar till tunnelba-

na, pendeltåg och bussar.

Stora publika torg och parkytor i di-

rekt koppling till kvarteret.

Två zoner från gestaltnings-program-

met; Zon 1 Huvudgata/Centrum och 

Zon 3 inre stad.

Veddestavägen

Gångfartsgata

Zon 3 Inre stad

Zon 1 Huvudgata Centrum

Siktlinjer och fondmotiv Det offentliga rummet Offentlig rörelse

Kvarter 5 i stadsdelen - den naturliga mötesplatsen

Mot Barkarby handelsplats och pendeltåg

Villabebyggelse och park
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Kvartersanalys

Volymen som obearbetad kub Skulpteras utifrån zonindelningen Anpassar sig till staden, omgivningen och siktlinjer

Parken klättrar upp på byggnaden och skapar ett tredimensionellt parkrum.Bottenvåningen öppnas upp och bjuder in torg, parker och det offentliga rummet Fylls med högkvaltativa lokaler och verksamheter som aktiverar staden, kvarteret 
och byggnaden
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Den aktiva och dynamiska staden återspeglas i byggnadens innehåll och aktivering av hela byggnaden. Kvarteret 
innehåller ett flertal funktioner som bidrar till en levande stad. Co-working lockar människor under arbetstimmarna, 

den levande bottenvåningen och terrasser tillsammans med funktioner för en aktiv livsstil befolkar kvarteret kvälls- 

och nattid samt helger. Ett dynamiskt samspel av varierande funktioner lockar männinskor under dygnets alla 
timmar vilket bidrar till en aktiv och levande stad.

Takterrasser för co-working och kontor

Publik takterrass för utsikt

Café

Restaurang, café och publika verksamheter

Aktiva terrasser med utomhusgym

Klättring upp för fasaden

Co-working

Innovativa lösningar: Mer än bara ett kontor 

Den aktiva byggnaden
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Gestaltningskoncept

1. Fasaden delas upp i sockel, 
kropp och krön

2. Sockel öppnas upp till 
gator, torg och park

3. Krönet skulpteras och 
artikuleras med en ökad 

detaljeringsgrad

4. Byggnadens kropp gestaltas 
med vertikal indelning som 

förstärker vertikaliteten

5. Sockelns tvåvåningsmotiv 
förtydligas och bottenvåning-
ens glaspartier öppnas upp 

med stora pivothängda fönster

6. Fasadens vertikalitet för-
stärks genom en subtil änd-

ring av fönsterstorlekar

Fasadens koncept appliceras på byggnadens alla fasader och innehållet speglas i fasadens alla delar. Accentpunkter i siktlinjer 

förstärker volymen i staden på sikt, och öppningarna i bottenvåningar möter den mänskliga skalan. Sockelvåningen har en 

högre detaljeringsnivå och en variation i funktion som ger förutsättningar för ett rikt stadsliv.

7. Fasaden skulpteras och 
djup, materialitet och skugg-

bildning ger fasaden liv

8. Takterraser, grönska och 
taklandskap förstärker bygg-

nadens plats i staden
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1. Fondmotiv mot torget

5. Fondmotiv mot gångfartsgator och park

2. Större skala mot torg och zon 1 3. Trappning ner mot bostäder och kvarter 6

6. Lägre skala från zon 3

1
2

3

4

56

4. Trappning mot parken, förskolan och zon 3. Parker fortsätter upp på byggnaden

Siktlinjer och mötet med staden
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Fasadens key elements - Materialpalett

Reflektioner i glas som 
speglar omgivningen och 
himmel

Grönska

Keramiskt tegel i terracotta Integrerade elementskar-
var och skulpterad fasad i 
materialäkta kulörer

Detaljer i anodiserad 
metall

Prefabricerade moduler 
utan synliga skarvar

Genomsiktliga räcken i 
samma kulör som övrig 
metall

Invändig terrazzo och 
infärgad betong som följer 
fasadens logik

Sockel i natursten med hög 
detaljeringsnivå

Sockelvåningen har material i natur-

sten och detaljer i metall. De övre 

våningarna är keramiskt tegel i ma-

terialäkta kulör. Eventuella element-

skarvar är helt integrerade i fasaden.
 Räcken och övriga detaljer i metall 
är anodiserad naturäkta kulörer med 

svagt blänk. Interiöra byggnadsmate-

rial är terrazzo, infärgad betong och 

puts. På terrasser och tak är det synlig 

grönska som harmoniserar med den 

röda fasaden.
 Fasadens kulör utgår från materi-

aläkta långsiktiga material som åldras 

över tid. Den rödaktiga kulören ska-

par en tydlig artikulation som möter 

platsen i staden och bidrar till orien-

terbarheten.
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Mötet med det publika stadsrummet görs öppet, välkommnade och ramar in torget

Fasader som öppnar 
upp sig mot torget

Tydligt tvåvåningsmotivSockel i natursten Markerad entré till 
kontoret mot torget

Högkvalitativa lokaler mot torget och gaturummet; som 
kan innehålla café, gym, co-working, utställningslokaler, 

sport och aktiva verksamheter

Grönska på terrasser som möter parken
Fasaden mot torget utgör fondmotiv i sikt-

linjen och ges en stadsmässig karaktärGenerösa fönster i regelbunden rytmik

Aktivering av bottenvåningen och mötet med Stinstorget
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Aktivering av bottenvåningen och mötet med Stinsparken

Klätterväggen börjar i 
atriumet och är synlig 

från torget

Klättervägg

Fasader som öppnar upp 
sig mot torg och park

Sockel i natursten Hög detaljering 
i sockelvåning

Högkvalitativa lokaler mot torget och gaturummet; som 
kan innehålla café, gym, co-working, utställningslokaler, 

sport och aktiva verksamheter. 

Grönska på terrasser som möter parkenGenerösa fönster i regelbunden rytmik
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Fasadens möte med stadsrummet, omsorgsfullt gestaltad med fokus på material och arkitektonisk kvalité. Sockelvåning 
med en högra detaljeringsnivå och funktionsvariation som öppnar upp sig till omgivningen. Ett sammanhållet och väl avägt 

gestaltningskoncept som ger rytm och proportion.

Fasadens och byggnadens möte med staden

Tydlig takfot och krön med vinklade 
glaspartier som skapar en annorlunda 

reflektion från fasaden

Subtil förändring i fasad som förstärker 
byggnadens vertikalitet och krönmotivet

Sockel som huvudmotiv. Offentlig och 
inbjudande med hög detaljeringsnivå

Takterrass som integrerad del i fasadge-
staltningen

Takterrass som är synlig i stadsrummet 
och relaterar till parken

Takterass och krön intergreras i fasad-
gestaltningen med vinklade glaspartier
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Perspektiv mot Stinsparken

”Stora generösa 
glaspartier reflekterar 
omgivningen under dagtid 
och lyser upp innehållet 
under dygnets mörka 
timmar. Krönets glaspartier 
är svagt vinklade för att 
skapa tydligare krönmotiv”
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Fondmotiv mot Stinsparken - byggnadens krona

”Fondmotivet och 
byggnadens höjd 
artikuleras genom 
en subtil förändring i 
fönsterproportioner i det 
vertikala ledet; fönster blir 
större för att förtydliga 
byggnadens krön”
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Fasadens möte med stadsrummet, omsorgsfullt gestalate med fokus på material och arkitektonisk kvalité. Sockelvåning med en högra detaljeringsnivå och funktionsvariation 
som öppnar upp sig till omgivningen. Ett sammanshållet och väl avägt gestaltningskoncept som ger rytm och proportion. fasadgestaltningen

Flygvy

”Volymen upplevs 
som en helhet som 
samtidigt är uppbruten 
i skala och volym. En 
promenad i staden och 
runt kvarteret så ändrar 
sig byggnadshöjd och 
funktioner i bottenplan” 
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Flygvy

”En sammanhållande 
röd tråd är parken och 
torget som fortsätter in i 
byggnadens entréplan, 
upp på terrasser och 
taklandskapet”.
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Hållbarhet och landskapskoncept

Landskapskoncept - för en 

heltsbild av kvarteret.

Utgångspunkten för landskaps-

konceptet är att skapa en helhet med 

kvarter 5 och 6 samtidigt som varje 

kvarter är fristående och egen del av 

helheten. 
 Gårdsutformningen speglar 
kvarterets böljande fasadutformning 

samt närhet till naturreservatet 
med dess natur, där rumsligheter och 

gångstråk har ett stramt men rundat 

uttryck samtidigt som kvarterets 

vegetation är betydligt mer avslappnat 

och yvigt för att uppnå en nästan 

friväxande känsla lika naturen. 
 Växter sätts i en naturlik 
komposition med gräs och varierande 

träd samtidigt som planteringar 

kompletteras med bärbuskar och 

fruktträd för ökad biodiversitet. 
Där så är möjligt klättrar grönskan 

även upp på räcken och fasadväggar. 

För att ytterligare främja fågel- och 

insektslivet och samtidigt minska 

klimatpåverkan är kvarterets alla tak 
gröna med möjlighet till solceller.  
 Andra hållbara och attraktiva 
inslag i kvarteret är fågelholkar, 
insekts- och fröhotell samt 

cykelparkering i strategiska och 

trygga lägen. I kvarterets cykelrum 

finns också cykelmekarverkstad med 

enklare verktyg och cykelpump.

Kontorshusets terrasser speglar 

även det bostadskvarterets gårds-
utformning. Här ligger fokus på 

grönska och böljande landskap 
samtidigt som programmerade 

ytor för rörelse och aktivitet skapar 

kvarterets puls.
 Förutom den gröna oas som 
skapas på gården finns utrymme för 
olika typer av rumsligheter och 

vistelseytor, att sitta ensam eller i 

grupp, i sol eller skugga. På någon plats 
finns ett långbord där ex. ett barnkalas 

kan äga rum, på annan plats finns 

utegym, grill- och odlingsmöjlighet 

där grannar spontant kan möta 

varandra. Här finns även plats för att 

finna ro bland grönskan men också 

utrymme för fantasifull småbarnslek 

bland grönskande kullar. 
 På samma sätt gestaltas 
förskolegården men här görs mer plats 
för barns utveckling och fantasi. Här 

skapas också djupare grönska för ökad 

biodiversitet samtidigt som taktila 

material, så som exempelvis stubbar 

och bark, väljs för att främja barns 
motoriska utveckling samt förståelse 

för naturen. Lika bostadsgården är 

mark, möbler och annan utrustning 

av naturliga material. 

Generella dagvattenprinciper

Höjdsättning av hårdgjorda ytor görs 

så att dagvatten i första hand leds 

till grönytor och i andra hand till 
brunnar och dagvattenmagasin. 
 Gårdens och takens alla 
markmaterial, ex. grus,  planteringsytor 

och skelettjordar, är permeabla så 

långt som möjligt och möjliggör 

så att infiltration, rening och 
fördröjning av dagvatten kan ske. På 
de underbyggda delarna anläggs lätta 

Certicering och övergripande 
hållbarhetskoncept

Kontorshuset kommer utgå från 

en well certificering men utökas 

med långsiktiga värden som en väl 

gestaltad och funktionell byggnad ger 

dess brukare. Välbefinnade för klimat, 

miljö och människor och djur. Slutlig 

certicering kommer vara BRREAM; 

LEED eller Miljöbyggnad, ambitionen 

är motsvarande LEED Gold
 WELL Building Standard är 
en certifiering som syftar till att 

förbättra hälsa och välmående för de 

som lever och vistas i olika bebyggda 

miljöer. Certifieringen används för 

byggnader, kommersiella interiörer 

och stadsdelar. Det är ett globalt 

certifieringssystem anpassat för den 

svenska marknaden.
 WELL-systemet består av olika 
kategorier och indikatorer som riktar 

in sig på både hårda och mjuka värden 

i syfte att förbättra människors hälsa 

och välmående – allt från luftkvalité 

och dagsljus till näring och mental 

hälsa.pimpstensjordar som även de håller 

mycket dagvatten. 

För att ytterligare förhindra de 
negativa effekterna av skyfall och inte 

belasta stadens dagvattenledningar 

skapas öppna dagvattenytor som 
kan svämmas över vid kraftiga 

skyfallsregn, dessa kan även bidra till 

fantasifull och pedagogisk lek samt 

fungera som vackra inslag i form av 

spegeldammar på gårdarna. 
Att regnvatten synliggörs i 

gestaltningen bidrar positivt till 

området.
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Situationsplan och Takplan, 1:400 vid A3

KV 6 Fasad mot nordväst

+55,00

entré café restaurang

kv5

co-working

0 5 10 20 50

rutschkana

löparbana

utegym

sollounge

sollounge

biotoptak

hängmattor

lekkullar

lekkullar

kompisgunga

barnvagnar/
cyklar

sittpyramid
/lektunnel

sandlåda

långbord

motorikbana

lekslinga
klättervägg

dagvattenlek

dagvattenspegel

klätterlek
odling

odling

gräsyta 

utegym

långbord och 
pergola solstolar

VIIII

VI IIII VI

IIII

IIIIIII

Kvarterets puls med plats för möten, rörelse och 
aktivitet. 

klättervägg

biotoptak

Illustration från kommunens beräkningsmodell.

Möjlighet till Solceller

210824  Veddesta I Kvarter 5 18/24



Plan 18
Vån 8 tr
+49.90 
940 m2 BTA 
70 m2 BTA

Plan 17 
Vån 7 tr
+45.90 
1010 m2 BTA

Plan 16
Vån 6 tr
+41.90 
1010 m2 BTA  
160 m2 BTA 

Plan 15 
Vån 5 tr
+37.90 
1170 m2 BTA 

Plan 14
Vån 4 tr
 +33.90 
1170 m2 BTA 
730 m2 BTA

Entréplan + övriga våningar = 13 000 m2 BTA (ej inräknat källare)

Kontorsplan och takterass

Kontorsplan

Kontorsplan och takterass

Kontorsplan

Plan 13
Vån 3 tr
+29.90 
1900 m2 BTA

Plan 12 
Vån 2 tr
+25.90 
1900 m2 BTA

Plan 11 
Vån 1 tr
+21.90 
1900 m2 BTA

Plan 10 
Entréplan 
+17.40 
2000 m2 BTA

Plan 09 
Källare och 
parkering
+12.50 
2000 m2 BTA

Kontorsplan

Kontorsplan

Kontorsplan

Centrumändamål (Restaurang, 
café och publika verksamheter)

Garage Kontorsplan och takterass

Stinsparken

Gata

Stinstorget

Kv 6

210827  Veddesta I Kvarter 5 19/24



KV 6 Fasad mot nordväst

+55,00

entré café restaurang

kv5

co-working

KV 6 Fasad mot nordväst

+55,00

entré café restaurang

kv5

co-working

0 5 10 20 50Fasad mot Stinstorget 1:400 vid A3

Illustration över fasadRestaurangCaféEntréCo-working

210827  Veddesta I Kvarter 5 20/24



KV 5 Fasad mot sydväst

+35,50

+55,00

entré café restaurang förskola bostäder

kv5 kv6

co-working

KV 6 Fasad mot nordväst

+55,00

entré café restaurang

kv5

co-working

0 5 10 20 50Fasad mot Stinsparken 1:400 vid A3

RestaurangCafé Co-working Förskola Illustration över fasad

210827  Veddesta I Kvarter 5 21/24



Fasad mot nordost

+55,00

+35,50

entré

kv5kv6

co-workingentré
bostäder

entré
bostäder

KV 6 Fasad mot nordväst

+55,00

entré café restaurang

kv5

co-working

0 5 10 20 50Fasad mot Veddestavägen 1:400 vid A3

EntréCo-working Illustration över fasad

210827  Veddesta I Kvarter 5 22/24



KV 5 Sektion lång

+21,70

+24,50

+27,50

+18,90

+15,40

+12,50

+25,90

+29,90

+33,90

+37,90

+41,90

+45,90

+49,90

+55,00

+21,90

+17,40

+12,50

Sektion A-A

KV 6 Fasad mot nordväst

+55,00

entré café restaurang

kv5

co-working

0 5 10 20 50

210827  Veddesta I Kvarter 5 23/24



KV 5 Sektion lång
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