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FÖRSLAG
I gestaltningen av det nya området utgår jag 
från mina associationer till Hammarbyhöjdens 
karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar 
dem så de nya tolkningarna påminner om eller 
kontrasterar mot Hammarbyhöjdens begrepp. 

Det nya området manifesterar sig själv utifrån hur 
det kan beskrivas jämfört med Hammarbyhöjden. 
Skillnaderna i förutsättningarna förstärks genom 

bebyggelsen. Hammarbyhöjden blir visuellt påtag-
ligt i den nya delen. På motsvarande sätt kommer 
det nya kvarteret Åstorp bli påtagligt i Hammar-
byhöjden. De binds samman fysiskt genom infra-
struktur; gångvägar, gator, tunnelbanan.

Förslaget förutsätter att de befi ntliga byggnaderna 
i kvarteret Åstorp rivs. 
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Beskrivning av Hammarbyhöjden
Enkelhet
Arkitekturen är ren och enkel. Konsekvent putsade 
fasader och återkommande fönstersättning. 

Öppet & ljust
Husen är fritt och glest placerade. Mycket ljus når 
in mellan husen. 

Ljusa och varma färger
Husen har varma ljusa färger. Många har en varm 
vit ton.

Lätthet
Husen är placerade på höjder, vilket gör att områ-
det upplevs som ”lätt”. Fönstren sitter i fasadlivet 
vilket gör att väggarna upplevs som tunna och 
bidrar till husens ”lätthet”. 

Strävar uppåt
Husens placering på höjderna gör att himlen i 
många fall är bakgrund när man tittar på byggna-
derna. Sadeltaken bidrar även till att husen ”strä-
var uppåt”. 

Naturmark
Naturmark är sparad mellan husen och når ända 
intill husens fasader. Naturen är mycket påtaglig i 
området, tallar och bergshällar beskådas med hu-
sen som bakgrund.
 

Mörka tallar mot ljusa hus.

Naturen är påtaglig mellan husen. Arkitekturen är ren och enkel. Entréerna ligger i liv 
med fasaden.
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Varierad topografi 
Höjder och sluttningar dominerar området. 

Tydlighet mellan inne & ute
Här fi nns till exempel inga uppglasade entréer som 
suddar ut gränsen mellan inne och ute. 

Gemensamma ytor
Alla utomhusytor är gemensamma. Husen har inga 
privata tomter eller gårdar. 

Sammanhållen karaktär
Karaktären hålls samman av byggnadernas enhet-
liga arkitektur, kulörer och volymer samt av natu-
ren som är påtaglig i hela området. 

Intressanta promenader
I Hammarbyhöjden fi nns gott om utsiktsplatser. 
Man ser exempelvis Globen och Björkhagens cen-
trum från höjden. 

Gatan 
Gatan kantas av ömsom hus ömsom natur. 
Parkering sker på gatan. Hus på en höjd som “strävar uppåt”. 

Husen har varma och ljusa färger. Det är mycket luft mellan husen i Hammarbyhöjden.
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Planen
Området planeras för 960 bostäder i fl erbos-
tadshus, radhus och kedjehus. Flerbostadshusen 
föreslås i fyra våningar och antal lägenheter beräk-
nas till 880 stycken. I Hammarbyhöjden fi nns 
många tvåor, i husen som tillkom i förtätningen 
på 1980-talet tillkom större lägenheter. De fl esta 
lägenheter i Åstorp är därför tre rum och kök eller 
större, men här fi nns även små lägenheter med ett 
rum och kök. Radhusen beräknas till 55 stycken, 
med en yta på 190 kvm i två plan. Kedjehusen blir 
18 stycken till antal och har en area på 200 kvm i 
två plan. 

Husen ligger längs gatorna och planeras i slutna 
och halvslutna kvarter. Området föreslås exploat-
eras ganska högt, med ett exploateringstal på cirka 
0,9. 

Kollektivtrafi k
Kollektivtrafi kförsörjningen i kvarteret Åstorp 
är idealisk. Blåsuts tunnelbanestationen ligger 
inom området. Sedan tidigare fi nns en uppgång 
till stationen på perrongens södra sida, i förslaget 
föreslås ytterligare en uppgång i perrongens norra 
del. Strax norr om området ligger Skärmarbrinks 
tunnelbanestation. En gångbro från Åstorp leder 
till stationen. 

Skolor
Totalt beräknas drygt 2000 människor bo i områ-
det. 150-200 förskoleplatser behövs för att täcka 
behovet inom området. Jag föreslår två förskolor i 
området med fyra avdelningar vardera och 20-25 
barn i varje avdelning. Förskolorna placeras i ans-
lutning till grönområdet. Båda platserna erbjuder 
lekmöjlighet på gårdarna och bilfria eller sparsamt 
trafi kerade passager till det stora grönområdet. De 
ligger centralt i området och tanken är att man inte 
ska behöva ta bilen för att lämna eller hämta barn 
vid förskolorna. På de små platsbildningarna intill 
förskolornas entréer fi nns utrymme och cirka fyra 
parkeringsplatser för in- och urlastning. 

Nytorpsskolan strax öster om planområdet med 
klasser från 1 till 9, bedöms ha plats för de skol-
barn som tillkommer. 

Läge för två förskolor.

Två tunnelbanestationer fi nns i anslutning till planom-
rådet: Blåsut i väster och Skärmarbrink i norr.
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Omtolkningar i Åstorp
Tyngd
De mörka färgerna, det strikta planmönstret, de 
platta taken och den fl acka topografi n gör att om-
rådet upplevs som tungt. Fönstren får gärna sitta 
en bit in från fasaden. Intrycket förstärks av den 
lätta bebyggelsen på höjden. 

Mörka varma färger
Kvarteret Åstorp ligger på marken ”nedanför” 
Hammarbyhöjden. För att förtydliga detta för-
hållande får husen i Åstorp tunga, mörka färger. 
Färgerna är dock varma liksom husen på höjden. 
Mörkbrunt, grått och svart dominerar.

Sektion längs med Åstorp söder-norr. A-A 

Bebyggelsen i Åstorp ligger nedanför Hammarby-
höjden. Husen har fl acka tak och är mörka och 
“tunga”. 
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Fönstren är placerade en bit in i väggen för att 
byggnaderna skall få ett tungt intryck. (SANAA)

Böhms kapell i Köln har tjocka väggar och ger ett tungt 
intryck.

Exempel på material/färger.
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Enkel arkitektur
Arkitekturen är stram men materialen varierar. 
Trä, tegel, puts och betong förekommer. 

Sluten struktur
Bebyggelsen är inordnad i kvartersstruktur. Alla 
hörn är slutna och husen är sammankopplade. 

Tydlighet mellan inne & ute
Liksom i Hammarbyhöjden är det stor tydlighet 
mellan inne och ute. Inga stora glasade ytor, entré-
erna ligger i fasaden.

Gatan
Gatan kantas av byggnader. Kvartersstrukturen bi-
drar till tydliga gaturum. Parkering sker på gatan. 

Arkitekturen ska vara enkel. Kedjehusen är kubiska och 
har mörka, jordiga färger. 

Bebyggelsen ligger längs med de raka gatorna, 
Hammarbykyrkan syns i fonden i norr. 
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Topografi 
Åstorp är platt. Om husen i Hammarbyhöjden 
strävar uppåt, vilar husen i Åstorp tungt mot mar-
ken. Alla byggnader ligger på samma nivå. Taken 
är fl acka för att förstärka det platta och tunga 
intrycket. Detta förstärker de topografi ska skillna-
derna mellan Hammarbyhöjden och Åstorp.

Intressanta promenader & utsikter
Gatorna varierar i karaktär; bred och grön, smal 
och hård etc. Hammarbykyrkan norr om Åstorp 
ligger i Boulevardens förlängning, Globen syns 
från parken.

Exempel från Düsseldorf med grönstråk, parkering och 
hus längs en gata. 

Åstorp ligger nedanför Hammarbyhöjden.

Globen och Hammarbykyrkan syns i fonden från grön-
stråket och parken.



50

Natur vid husen
Ett stort grönområde ”skär” in i bebyggelsen och 
styr husens placering. Bebyggelsen formar sig ef-
ter parken liksom husen i Hammarbyhöjden också 
fått sin placering i förhållande till naturen. Na-
turen i Åstorp är dock helt skapad. Ett grönstråk 
med en tät björkplantering och gräs leder genom 
området. Björkarna återkommer på fl era ställen i 
förslaget och kan associeras till tallarna som fi nns 
i hela Hammarbyhöjden. Båda är ”typiskt svens-
ka” trädslag. Men där husen är ljusa och tallarna 
mörka i Hammarbyhöjden är förhållandet i Åstorp 
omvända. Husen är mörka och tunga, björkarna 
ljusa och lätta. 

Gemensamma ytor
I Åstorp fi nns både gemensamma och halvprivata 
utomhusytor. Parker och gator är allmänna medan 
kvarterens gårdar skall vara lugnare ytor, främst 
för dem som bor i kvarteret. Det ska tydligt synas 
vilka ytor som är offentliga och vilka som är halv-
privata. 

Trädplanteringar i raka led.

De två stora grönområdena i Åstorp. Parken i öst-
västlig riktning och grönstråket längs gatan i nord-
sydlig riktning.
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Sektion B-B, från väster till öster.

Ljusa björkar mot mörka hus i motsats till Hammarby-
höjden där träden är mörka och husen ljusa.

Exempel på tät björkplantering.
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Konstgjord natur
Grönområdena tillåts liksom i Hammarbyhöjden 
ta stor plats i förslaget. Här fi nns dock ingen na-
turmark från början, naturen skapas istället på 
konstgjord väg. Detta ska synas i utformningen. 
Kullar och gropar anläggs för lek och vistelse, 
de kan vara strikt symmetriska eller ha organiska 
former, men det ska synas att de är konstgjorda. 
Kullarna och groparna refererar till Hammarby-
höjdens höjdvariationer och skapar spännande och 
något komiska grönområden. Kullarna kan använ-
das som pulkabackar på vintern och groparna kan 
tillexempel vara skateboardpooler. 

Sammanhållen karaktär
Samma idéer kommer igen på olika ställen i om-
råden. Till exempel fi nns de tätt planterade björ-
karna och de konstgjorda kullarna på fl era ställen. 
Upprepningen hjälper till att hålla samman ka-
raktären i Åstorp, på samma sätt som tallarna och 
bergshällarna binder samman Hammarbyhöjdens 
karaktär. Även formspråk, material och färgsätt-
ning återkommer, liksom markbeläggning.

Lekplats i Landschaftpark Nord i Duisburg, Tyskland. 

konstgjord höjd med trädplantering på ett torg i Köln, 
Tyskland. 

De halvprivata gårdarna varieras med konstgjorda 
kullar. 
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Det fl acka Åstorp får konstgjorda höjdskillnader. Här 
visas fl era exempel på hur konstgjorda kullar och 
gropar kan användas till lek och aktiviteter. Ovan kon-
stgjorda kullar och rutschkana i Landschaftpark Nord i 
Duisburg, Tyskland. 

Buxbom kan planteras och klippas i böljande former.

De konstgjorda kullarna kan vara små och inte alls 
verka naturliga.

Skateboardgropar i Björns trädgård, Stockholm.

Böljande torg i Köln.




