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Axonometri. Planområdet sett från sydost.
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Grönstråk
De allmänna grönstråken i området löper i nord-
sydlig riktning och i öst-västlig genom hela 
Åstorp. Grönområdena består av gräsytor som är 
planetrade med björkar i raka led. 

Björkar planteras även längs med tunnelban-
estråken norr och väster om Åstorp. Många 
människor ser området från tunnelbanan och de 
är visuella framsidor, även om man inte kan ta sig 
in i området från dessa håll (förutom från Blåsuts 
station).

Grönstråket längs gatan i nord-sydlig riktning. 
Sektion C-C.

(meter)
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Biltrafi k
Samtliga gator i planområdet planeras för biltrafi k. 
Gatorna i öst-västlig riktning intill parken är dock 
bilfria, med undantag för in- och urlastning för 
boende och för förskolan längs med parken.  

Gatorna kantas av trottoarer på båda sidor och 
längs vissa av gatorna fi nns cykelbanor. 
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Parkering
Kedjehusen får egna garage med plats för en bil. 
På garageuppfarten fi nns plats för ytterligare en 
bil. Längs de bredare gatorna ordnas kantstenspar-
kering på en sida för boende och besökare. Längs 
grönstråket i nord-sydlig riktning fi nns kant-
stensparkering på båda sidor.

De största parkeringsytorna fi nns dock under mark 
i anslutning till tunnelbanan vid torget samt under 
parken. Nedfart och trapphus till  parkeringsga-
ragen för bilister fi nns vid torgets nordöstra hörn, 
samt i parkens västra del. Jag föreslår glasade 
byggnader för trappnedgångar och nedfarter, stor 
vikt ska läggas vid utformningen så att de inte 
upplevs som otrygga miljöer. 

För de två förskolorna ordnas tillfarter och parke-
ring för in- och urlastning i anslutning till entré-
erna.  

Exempel på utformning 
av trapphus till de under-
jordiska garagen. 
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Cykelbanor 
Illustrationen visar anlagda cykelbanor i planom-
rådet och hur de anknyter till omgivande cykeltra-
fi knät. På de gator som inte har cykelbanor samsas 
cykeltrafi kanter med biltrafi ken.

De två befi ntliga gång- och cykelvägarna under 
respektive över tunnelbanespåren knyts samman 
med det nya GC-nätet i området. Gatorna i öst-
västlig riktning anpassas så att de möter befi ntliga 
gator och GC-vägar öster om Garagevägen. 
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Sammanfattning:
Hammarbyhöjden - Åstorp 

Likheter
Enkel arkitektur 
Tydlighet inne/ute
Sammanhållen karaktär
Intressanta promenader
Varierad topografi  - skapad topografi 

I Hammarbyhöjden är husen enkla och ganska 
strama medan naturen är dess motsats; den är va-
rierande, ”naturlig”. I likhet med detta är husen 
i Åstorp strama, medan de gröna ytorna formas 
på olika sätt; konstgjorda kullar, böljande klippta 
buskar och trädplanteringar. 

I Hammarbyhöjden syns vissa landmärken från 
gator och mellan husen. Tillexempel ser man 
centrumhuset i Björkhagen och Globen. I Åstorp 
placeras stråk i siktlinjerna till Hammarbykyrkan 
och Globen. 

Skillnader
Öppet & ljust - slutet 
Ljusa, varma färger - mörka, varma färger
Lätthet - tyngd
Strävar uppåt - ligger mot marken
Bevarad naturmark - konstgjord natur
Gemensamma ytor - tydliga avgränsningar   

 offentligt/halvprivat/privat
Gatan öppen - gatan sluten

Den största skillnaden mellan kvarteret Åstorp 
och Hammarbyhöjden är kanske de topografi ska 

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

förutsättningarna. Hammarbyhöjden ligger på 
en höjd, kvarteret Åstorp är platt och ligger vid 
Hammarbyhöjdens fot. I Hammarbyhöjden har 
den varierande topografi n utnyttjats. Husen är ofta 
placerade på höjderna vilket förstärker topografi n. 
På motsvarande sätt har jag använt Åstorps platta 
förutsättningar. 

Som kontrast till Hammarbyhöjdens ”lätta” in-
tryck har jag förstärkt att Åstorp ligger nedanför 
genom att bebyggelsen har mörka, ”jordiga” ku-
lörer som grått, mörkbrunt och svart. Materialen 
kan variera i trä, betong, puts eller tegel. Taken 
bör vara platta eller ha mycket fl ack lutning för att 
”hålla nere” bebyggelsen. För att förstärka tyng-
den hos byggnaderna kan fönstren placeras en bit 
in i fasaden, så att väggarnas tjocklek synliggörs. 

I Hammarbyhöjden ligger husen fritt, ett och ett 
och deras placering är beroende av terrängen. I 
Åstorp där det är platt kan bebyggelsen placeras 
som man vill utan att behöva anpassa sig till ter-
rängen. I kontrast till Hammarbyhöjden har husen 
inordnats i kvarter där hörnen är markerade. Olika 
hustyper kan kopplas samman, till exempel rad-
hus/fl erbostadshus. 

I Hammarbyhöjden ramas gatorna in av både 
byggnader och naturen/träd. I Åstorp står bygg-
naderna för den inramningen och skapar tydliga 
gaturum. 

Hammarbyhöjden Åstorp
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Att beskriva (min bild av) Hammarbyhöjdens ka-
raktär och sedan referera till den beskrivningen i 
förslaget för Åstorp är min variant av Framptons 
kritiska regionalism. Jag har själv valt vad jag 
vill referera till och hur det uttrycks. Ibland är det 
”svenskhet” som i valet av träd (tallarna i Ham-
marbyhöjden blev björkar i Åstorp). I andra fall 
är det känslan i arkitekturen (de lätta husen på 
höjden blev tunga byggnader i projektområdet). 
Beskrivningen av Hammarbyhöjden och mina 
omtolkningarna är subjektiva. Någon annan skulle 
säkert ha gjort annorlunda. 

Förhållandet till omgivningen diskuteras endast 
gentemot Hammarbyhöjden, vilket var en del av 
avgränsningarna som jag beskriver i inledningen. 
Jag har alltså inte refererat till de övriga område-
nas karaktär, till exempel Dalens varierade kvarter 
och Blåsuts smalhus. Förslaget skulle kunna ut-
vecklas så att det även förhåller sig medvetet till 
Blåsut och Dalens karaktärer.

Arbetssättet (tolkningar-omtolkningar) som jag 
valde har varit kreativt och fritt. Jag tror att det 
är en metod att tillämpa i diskussionen om att an-
passning eller inte. Jag tycker fortfarande att den 
intressantaste arkitekturen är den som är ny och 
inte försöker likna omgivande eller annan äldre 
bebyggelse. Kontrasterande arkitektur tillför nå-
gonting i en miljö. En omtolkning av omgivande 
karaktär tillför ytterligare en dimension i mötet 
mellan två stilar!

 

SLUTSATS
-LEVE 
 KARAKTÄREN! 
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