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Flygvy över kvarter 6, Kvarteret definieras av tre sidor med olika karaktär.

Vår Vision
Vi uppskattar idén i tävlingsinbjudan och har arbetat 
med att förstärka kvaliteterna i planen där mötet 
mellan den gröna naturen, parken och den urbana 
staden är vårt bärande tema. Med väldefinierade 
huskroppar, klassisk indelning av fasader i 
vackra hållbara material, omsorgsfullt utformade 
takvåningar och generösa bottenvåningar i robusta 
material har vi haft fokus på trivsel och trygghet. 
Den omedelbara närheten till både det gröna och 
det urbana gör livet i kvarteret både vilsamt och 
innehållsrikt.
Visionen är att utformningen tillsammans med 
människorna som bor där, skapar välbefinnande 
och formar en gemensam identitet. Längs gator, 
parkstråk och gårdar ska både besökande och 
kringboende känna att det är en plats man vill vara 
på, spendera tid och återvända till. En plats för 
boende och grannar att vara stolta över.

Vårt Förslag
Vårt förslag till ny bebyggelse för kv. 6, är utformat 
för att skapa ett trivsamt, vackert och naturbant 
kvarter, med mycket omtanke. Vi vill ta in känsla 
och funktion av både parkgrönska och stad, och 
genom byggnaderna gestalta en omhändertagen 
och småskalig övergång mellan villastad och 
kvarterstad. Genom att bryta ner skalan på kvarteret 
mot stadsgatan och gestalta varje trapphus med 
sitt eget uttryck vill vi skapa liv och variation till 
gatan. Hållbara, vackra och återbrukade material 
används till byggnaderna och varieras i kulör som 
återkommer i kvarteret för att ge harmoni. De 
omkringliggande parkerna integreras genom att 
ge plats för odling på gårdar, balkonger, växthus 
och tak. Tak och balkonglandskapet blir på så 
vis en förlängning av parken. Sockelvåningen 
aktiveras genom lokaler i hörnlägen, bostads- och 
radhusentréer med indrag och plats för sittplatser 
och växtlighet, vilket skapar trivsel och trygghet i 
gaturummet.
Förskolan föreslår vi får en natur- och 

odlingsinriktning som tema och hämtar sin lekfulla 
utformning från ett böljande landskap och en 
önskan att förlänga parken upp på taket. Bostäderna 
utformas med fokus på mjuka värden och 
boendekvaliteter där en känsla av omhändertagande 
och vardagslyx genomsyrar utformningen. I vårt 
naturbana kvarter ska det vara skönt, lätt, roligt, 
bekvämt och upplevelserikt att bo och verka.

Koncept för innehåll och gestaltning av 
kvarteret.
Gestaltningen och konceptet för tävlingsförslaget 
tar utgångspunkt från kvarterets placering 
i Veddesta. De tre omgivande sidorna har 
förhållandevis olika karaktärer vilket har varit 
grundläggande för utformningen. Sidorna kan 
karaktäriseras som stadsgata mot nordöst, parkgata 
mot sydöst och park med förskolegård mot sydväst.  

Husen mot stadsgatan
Husen mot stadsgatan har en hög sockelvåning 
i tegel i olika nyanser av ljusgul och terrakotta.  
Motivet går delvis upp till andra våningen för ett 
stadsmässigt intryck. Husens gestaltning varieras 
trapphusvis, men hålls ihop av fasadmaterialen 
och en tydlig indelning av sockel, kropp och krön. 
Vartannat trapphus har en tillbakadragen kropp 
ovan sockelnivå, för att skapa variation i gatubilden 
och ge plats för en längsgående balkong i gatuliv. 
Detta gör också att volymernas burspråk inte 
inkräktar på gaturummet. De andra två volymerna 
har något indragna och vinklade franska balkonger, 
med plats för blomkrukor och grönska och att 
kliva ut ur lägenheten och delta i det urbana 
gaturummet. Takkrönet varieras också trapphusvis 
med en differentierad utformning av takkupor 
och kungsbalkonger. Gaveln mot parkgatan ges 
en större indragen balkong i bästa solläge och en 
karakteristik kupa och takvåning.

Förskola som förlänger park- 
landskap upp på taket

Förskolegård 
möter park

Inbjudande sockel i tegel som 
binder samman kvarter

PROJEKTBESKRIVNING

Hus mot parkgata 
Möter park, villastaden, mindre lokalgata
och cyklisttråk. 
Öppar upp sig mot parken 

Hus mot stadsgata 
Möter Vedddestavägen och kvarter på motsående sida 
Variation i volymer, franska fönster, kungsbalkonger 
och burspråk

Förskolehus mot park 
Möter park och förskolegård.  
Öppnar för rörelse på tak.  
Utformas som ett landskap.

Nära kontakt till park 
och rekreation

Parkhus med stora
balkonger mot grönska

Varierade hus vid stadsgata
med gemensam materialitet
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Koncept för levande sockelvåning
Konceptuellt aktiverar förslaget sockelvåningen 
genom att placera en variation av privata och 
publika program bakom fasaden. Tillsammans 
bidrar och aktiverar de olika funktionerna i 
bottenvåningen till en trivsam, trygg och levande 
gata. Genom att skapa insyn och bra belysning, att 
tillföra integrerade sittplatser och skapa möjlighet 
till en grön kantzon gestaltas ett livfullt möte med 
gatan. Sockelvåningen gestaltas också i robusta 
och vackra material som upplevs omhändertaget i 
ögonhöjd.
 
Kvarteret ger plats för två generösa lokaler i 
sina hörnlägen. I hörnet mellan stadsgatan och 
parkgatan möts ett regionalt cykelstråk och ett 
huvudcykelstråk vilket optimerar placering av ett 
cykelkafé med utsikt över parken. Sockeln har här 
generösa spetsformade glaspartier i trä med infällda 
sittplatser i fönstersmygarna. I hörnet mot förskolan 
tillskapas ännu en lokal som kan dra nytta av sin 
närhet till parkerna. Även denna lokal ges stora 
fönsterpartier i trä mot parken. 

Sockelvåningens övriga fasader innehåller generösa 
bostadsentréer, privata radhusentréer och väl 
uppglasade bostadskomplement. Bostadsentréerna 
dras in från gatan för att skilja ut sig och skapa 
tillgänglighet. De gestaltas i detaljerade träpartier 
och blir väl upplysta för att skapa trygghet. 
Radhusentréerna får en liten privat zon för sittplats 
och grönska. Fönster och fönsterpartier förses med 
inbyggda blomlådor för att skapa en grönskande 
kantzon mot gatan.

Gårdsfasader och bostadsgård
Gårdsfasaderna följer gestaltningen mot 
gaturummen men förses med generösa balkonger 
och uteplatser. Solläget på bostadsgården är god 
då husvolymerna trappas ned mot söder och 
väst. Gården förses med odlingsplatser, pergola 

med grillplats, större och mindre samlingsplatser 
och nödvändiga bostadskomplement. Tjockleken på 
jordmånen anpassas så att gården blir lummig med mindre 
träd och buskar som skapar rumsligheter. 

Förskola mot park
Mot sydväst utgörs kvarteret av en kreativ förskola 
som tar med sig grönskan och leken upp på taket. Här 
sänker sig kvarteret, släpper in solen och anpassar sig till 
barnens skala. Sockelvåning med tydliga, öppna entréer 
samt en matsal som kan öppnas upp mot gården. Del av 
förskolans övre våning lyfts upp till taket och skapar en 
terrasserad byggnad. Förskolans gård rör sig från marken 
upp på förskolans tak i sammanhängande, gröna terrasser. 
På så sätt utnyttjas tomten maximalt och förskolebarnen 
får en stor, kvalitativ och mångsidig gård och lekyta.  
Lekgården gestaltas efter förskolebarnen förmågor och 
behov. Gårdens trappor och ramper uppför terrasserna 

delas upp i kortare sektioner, material är framför 
allt trä och andra mjukare material. Kojbygge, 
leksaksförråd och andra komplement integreras under 
rörelsen upp mot taket. Gården görs tillgänglig via 
förskolans hiss.  
Mot parkgatan kommer bullerskydd behövas och 
därför placeras där en mindre paviljongbyggnad 
som skärmar av ljud och samtidigt kan fungera som 
tex miljöhus, växthus, lekförråd eller cykel- och 
barnvagnsparkering. 
 
Förskolan knyter an till övriga kvarteret i kulör 
och material. Tak och terrasserna binds visuellt 
samman med ett grönt horisontellt band, som 
ansluter till gården genom sin rörelse ner. Lekfullt 
formade jalusier i trä framför glaspartierna utgör 
solavskärmning och fasadens täta delar har samma 
panel.   

Sockel

Kropp

Krön

Sockel 
En tung sockel av tegel binder samman kvarteret.
Sockeln har ett tvåvåningsmotiv eller en indragen
balkong på andra våningen. Bostadsentréer är 
tydligt indragna från fasadlivet.

Kvarteret delas upp i volymer med sin 
egen gestaltning trapphusvis

Kropp 
Varieras mellan de olika husen, men har trä 
som gemensamt fasadmaterial, samt ett motiv 
med franska balkonger. De indragna
husen artikuleras med burspråk.

Krön 
Avslutar volym med tydlig form. Gestaltas 
antingen med takkupor eller indragen
kungsbalkong. Materialet är plåt i olika ljusa 
kulörer, som varieras mellan husen och följer med 
i husets fönster och räckesfärg.

Kroppen på husen har en behandlad panel av 
trä i olika ljusa nyanser. Sättningen är stående 
med horisontella band. Balkongräcken sitter i 
fasadliv och har ett genomsiktligt triangelformat 
mönster som tar upp formspråket på hörnhusets 
fönsterpartier och takkupor. Husens krön med 
kupor och indrag utförs i plåt i mättade men ljusa 
nyanser av grått, grönt och terrakotta. Dessa 
kulörer går igen i husens fönster och räcken. 
På taket når vissa lägenheter upp med privata 
inglasade paviljonger/växthus, som blir en kvalitet 
utöver det vanliga för lägenheterna och bidrar till 
ett varierat och grönt taklandskap. 

Hus mot parkgatan 
Huset mot parkgatan är utformat som en arkad 
av balkonger. Hela sidorna mot parkerna blir 
balkong med pelargång som tillfaller lägenheterna 
för att kunna odla, umgås och njuta. Sockeln har 
även här ett tvåvåningsmotiv i tegel, där den övre 
våningen är indragen. Tegelsättningen är lika som 
stadsgatan och har en mättad i terrakottakulör. 
Ovanför detta står en träbyggnad med en stående 
panel behandlad i naturegen ljus kulör. På översta 
våningen löses arkaden upp och ger plats till 
generösa terrasser och en uppglasad träarkitektur. 
Sockelvåningen har generösa fönsterpartier, 
indragna entréer till stadsradhus och lägenheter 
samt garageport inordnat i pelarstrukturen. I 
Hörnet mot förskolan finns väl placerad publik 
lokal.

PROJEKTBESKRIVNING
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Cykel- och gångstråk  

SID 3 / 10SID 3 / 10

INLEDNING

BAKGRUND Visionen för Södra Veddesta är att skapa en upplevelserik och 
intensiv stadsmiljö med många olika boendemöjligheter, arbets-
platser, kommersiell service och ett väl integrerat nav för kollek-
tivtrafik. Det här dokumentet beskriver riktlinjer för gestaltning 
av allmän platsmark och bebyggelse av etapp 1 inom Veddesta.

Den övergripande strukturen, som omfattar ca 86 hektar, utgår 
från platsernas funktion och hur de hänger samman. Huvud-
stråk kopplas samman över spår- och vägområdet och (Södra) 
Veddesta blir en del i Barkarbys stadsomvandling. Här skapas 
en finmaskig struktur med många korsningspunkter som ger po-
tential för stråk med stadsliv. Urbaniteten i stadsdelen förstärks 
genom att framsidor med aktiva bottenvåningar vänds mot 
gator, platser och parker. Med täthet och höjdvariation uppstår 
dynamik och spänning. Variationen ger förutsättningar för inbju-
dande offentliga rum som lockar till vistelse och möten.

Området för detaljplan Veddesta etapp 1 är lokaliserat i södra 
Veddesta. Området är ca 10 ha och avgränsas i öster av Mälar-
banan, i söder av ett existerande grönområde, Veddesta bäcken 
och Barkaby villaområde, i väster av nya föreslagna byggnader 
och i norr av Veddestavägen.

I anslutning till planområdet ligger Barkarby station som kommer 
att bli en nod för kollektivtrafik. Resenärer kan här enkelt byta 
mellan buss, pendeltåg och den nya tunnelbanan. Planområdet 
ligger således i ett attraktivt kollektivtrafikläge som kommer inne-
bära att fler människor rör sig genom området. 

Parallellt med Mälarbanan löper E18 och öster därom växer 
Barkarbystaden fram. En ny bro över E18 och järnvägen binder 
samman planområdet med Barkarbystaden och det närliggande 
handelsområdet Barkarby handelsplats.

Övergripande strukturplan för hela Veddesta, 2019

planområdesgräns

Zon 1 - Huvudgata/Centrum

Zon 3 - Inre stad

Zon 4 - Parkfront
Regionalt cykelstråk

Huvudcykelstråk

Zoner från kvalitetsprogram 

Kvarter 6 är uppdelad mellan två zoner - inre stad och 
parkfront. 

Kvarteret har därefter både en öppen fasadgestaltning 
med större balkonger i zon 4, och en mer livfull variation 
med bl. a. indrag och burspråk i zon 3.  

Cykelstråk

Knytpunkten mellan två viktiga cykelstråk gör kvarteret 
till en central punkt i cykellivet i Veddesta. 
 

Platsen

Läget för kv. 6 i Veddesta är både centralt och parknära. Mot norr 
angränsar kvarteret mot stadskvarteren med en ökande höjd och densitet 
och mot söder mot den låga utspridda villastaden. Kvarteret sitter 
ihop med kv. 5, som har en högre skala och ett mer kommersiellt läge. 
Tillsammans har kvarteren ett väldigt mixat program, som medför att 
det kommer finnas möjlighet att bo, jobba, hämta på förskola, handla, 
träna, odla och promenera inom samma kvarter eller strax i närheten. 
Kollektivtrafik finns inpå knuten och även den bilburna tar sig lätt vidare. 
Allt detta gör att kvarteret har ett väldigt naturbant läge, vilket vi har tagit 
fasta på i tävlingsförslaget. 

Befintlig villastad
låg densitet

Ny kollektivtrafiknod
Hög densitet

E18

STADS- OCH PLATSANALYS
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STADS- OCH PLATSANALYS

Uppla
nds

lede
n

Parklänga längs Ekonomivägen

Park klättrar in i förskolegård 
och över ner i bostadsgård

Gröna rum och vandringsled

Kvarter 6 är i närkontakt med flertal gröna rum och ligger strategiskt i 
början av Upplandsleden. Parken förlängs upp på taken  med rymliga 
balkonger och förstärker det gröna spår som finns i området.  

Omsorgen från villaområdet nedan rör sig uppåt på fasader och tak och 
ner i kvarterets bostadsgård. 

Pendeltåg, Mälarbana, Bussterminal, Tunnelbana

Lokalgata 16 m

Stad
sgat

a 1
8 m

Busst
rafi

k

Veddestavägen 28 m

Gatuhieraki och kollektivtrafik

Kvarter 6 omgivs av en lugn sida och en mer trafikerad sida, vilket 
påverkar utformningen av kvarteret.  

De lugna fasadsidorna mot parker öppnar upp sig mot det gröna. 
Den mer trafikerade sidan mot Veddestavägen blir mer stadsmässig 
för att möta stadsliv. 
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Flygvy över kv. 6

ILLUSTRATION

Inbjudande bostadsgård med 
odlingsmöjligheter

Nära kontakt till park 
och rekreation

Parkhus med stora
balkonger mot grönska

Varierade hus vid stadsgata
med gemensam materialitet

Förskola som förlänger park- 
landskap upp på taket

Förskolegård 
möter park

Inbjudande sockel i tegel som 
binder samman kvarter
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Vy av hörn parkgata/stadsgata

ILLUSTRATION

Indragna balkonger

Cykelkafé i hörnlokal
Lokal i hörn Indragna entréer Indragna entréer

Varierat taklandskap

Indragna franska balkonger

Sockel i tvåvåningsmotiv

Burspråk
Stora takterrasser

Växthus på tak

Varannan huskropp indragen
ovan sockelvåning
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Vy av parkgata och parkhus

ILLUSTRATION

RadhusentréerLokaler i hörnlägen GarageportBostadsentréer och
bostadskomlement

Balkonger med pelargång

Upplöst trästruktur med 
generösa terrasser

Karaktäristisk takkupa
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ILLUSTRATION

Vy av förskola, förskolegård och park
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Tillgänglig entré från parkväg

Smitväg till taklek

Labyrint av odlings- och planteringslådor

Paviljongbyggnad som bullerskärm.
Möjligt innehåll är barnvagns- och 
cykelparkering, lekförråd, miljöbygg-
nad och växthus. 

KONCEPT FÖRSKOLA

Ett lekfullt taklandskap med mjuka
naturliga material. Balanslek och vila.

Utkik från bron ovan entré Målpunkt. Utelek eller vila.

Vid nivåhöjning längs terrasserna
- trapp
- rutchbana
- klättring
- sittgradänger

Nedre gård med 
koppling till park
-naturmark 
-lätt kuperat
-Träd för skugga
-större lekutrustning
-sandlåda
-vattenlek

Möjlighet till uteatel-
jé med utsikt över 
park (kopplad till 
ateljé innanför)

Öppet  till matsalen för att kunna äta ute, 
fruktstund

Tydliga groventréer med kontakt till gård

Entré från park/torg/
T-bana

Tydlig kontaktväg 
till park

Rutschkanor förbinder de olika nivåerna.
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Indragna bostads- och radhusentréer

Franska balkonger

Burspråk
Varierade hus med 
gemensam materialitet

Sockelvåning i 
tvåvåningsmotiv

Glaspaviljoner  på tak

Kungsbalkong

Vy av stadsgata mot park

ILLUSTRATION

Indragen huskropp ovan sockel skapar balkong

Inbyggda blomsterlådor
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+14,8

+16,6

+16,6

+14,2

Förskolegård

HKP
Komplementshus
som bullerreducering

Parkhus
III+I

Hörnhus
VI

Hus 3 Stadsgata
V+I

Hus 2 Stadsgata
VI

Hus 1 Stadsgata
III+I

Förskola
II+I

Stinsparken

Stinstorget

Kv. 6

Kv. 5

Veddestavägen

Park

Parkgata

Situationsplan 1:400 (A1)/1:400 (A3)

RITNINGAR

Entré lokal/förskola

Entré bostad

Garagenedfart

Tomtgräns
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Takplan 1:400 (A3)

RITNINGAR

Förskolegård

Rutschkanor

Leklandskp

Odling landskap

Odling landskap

Kv. 6

Kv. 5

Privata glaspaviljonger

Målpunkt
lek/vila Grillplats och 

samlingsplats

Sedumtak

Sedumtak

Generösa 
terrasser

Privata glaspaviljonger

A

A

B

B

Referens glaspaviljong i Charlottenhaven. 
Arkitekt: Lundgaard Tranberg
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Sektion A-A, tvärsektion 1:400 (A3)

RITNING

Privat glaspaviljong

Bostad

Bostad

Bostad

Bostad

Bostad

Bostad

Förskola

Förskola

Förskola

Garage, teknik och bostadskomplement

Bostadsgård VeddestavägenFörskolegårdStinsparken

+16,0 +16,15+ca 16,15

+28,4

Högsta byggnadhöjd  +22,0

+34,7 Högsta byggnadhöjd

45
00

43
00
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Sektion B-B, Längdsektion 1:400 (A3)

RITNING

Bostad

Bostad

Bostad

Bostad

Garage, teknik och bostadskomplementGarageramp

Bostadsgård Kv. 5

Förskola

ParkgataPark

+ca 16,15
+15,20

+29,0
Högsta byggnadhöjd  +27,5

37
00
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Elevationsritning 1:400 (A3)

FASADER

Fasad mot Stadsgata
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Elevationsritning 1:400 (A3)

FASADER

Fasad mot park
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Fasad mot förskolegård

Elevationsritning 1:400 (A3)

FASADER
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Franska fönster i grön ton med ett 
omsorgsfullt utformat  räcke i samma kulör

Omhändertaget fönsterbleck som fris

Horisontella band med liggande träpanel

Sittbänk i trä

Sockel i beigegult bränt tegel 
i tvåvåningsmotiv

Behandlad fasadpanel i exempelvis Ceder

Karmar i trä

Indragna entrépartier i trä

Fasadutsnitt Hörnhus

FASADER



Veddesta, kv. 16,  parallellt uppdrag, slutredovisning, 2021-08-3121

Fasadutsnitt parkhus

FASADER

Franska fönster i terrakottaton med ett 
omsorgsfullt utformat räcke i samma kulör

Omhändertaget bleck i terrass 
och balkongkant

Horisontellt liggande panel ovan fönster

Stående panel på fasad och pelare 
i naturegen ton

Räcke med grind vid privat entré

Sockel i terrakottafärgat tegel 
i tvåvåningsmotiv

Indragna fönster- och entrépartier i trä



Veddesta, kv. 16,  parallellt uppdrag, slutredovisning, 2021-08-3122

Fasadutsnitt Hus 1 Stadsgata

FASADER

Omhändertaget bleck i terrass 
och balkongkant

Horisontellt liggande panel ovan fönster

Franska fönster i terrakottaton med ett 
omsorgsfullt utformat räcke i samma kulör

Burspråk

Omhändertaget fönsterbleck som fris

Inbyggda blomsterlådor

Sockel i terrakottafärgat tegel 

Behandlad fasadpanel i ljus terrakottaton

Indragna entrépartier i trä
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