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TANKAR

Sitplan skala 1:1000   

Solgårdsterrassen, stadsdelen

  Från Parkers väg leds en huvudgata in 
till Solgårdsterrassen. Den följer höjd-
kurvorna så att en god tillgänglighet 
uppnås samt balanseras så att sprän-
gning blir varsam. Byggnation kon-
centreras invid gatan och följer också 
höjdkurvorna. De brantaste partierna 
bebyggs inte utan får vara hela och 
orörda. 

  Husen ligger med öppenhet och utsikt 
där terrängen faller. Den vindskyddade 
insidan bildar entrésida med utvänd-
iga trapphus och korta loftgångar med 
uteplatser. Med husen längs höjd-
kurvorna utnyttjar vi souterrängen för 
parkering. Det är en kvalitet att ha nära 
och trygg parkering samtidigt som vi 
kan spara naturmarken så mycket 
som möjligt och behålla naturen in på 
knuten. 

  På första våningen ovanpå parkerin-
gen bildas terrasser i sollägen som 
öppnar sig mot utsikten och träd-
kronorna. Terrasserna varieras i höjd, 
bredd och antal med höjdkurvorna och 
kan ha olika grad av privat och 
gemensam karaktär. 

  Husen varieras i 3-5 våningar. Ett 
punkthus höjer sig till 8 våningar och 
spejar ut över Hakefjorden. 

Kopplingar och latenta väg-
system.

  Området ska kännas som ett tillskott 
för omgivningen. Möjligheten att röra 
sig tryggt genom området och ta sig 
direkt ner till centrum är viktigt både 
för ny och befintlig bebyggelse. Befint-
liga gång- och cykelstråk kopplas till 
Solgårdsterrassen och länkas ihop med 
anslutande gång- och cykelstråk mot 
Nytorpshöjd, Nytorps backe och 
Solgårdsdalen.  

  Solgårdsterrassen flätas samman 
med sin omgivning genom ett latent 
vägsystem för biltrafik som tar fatt 
i de redan byggda villakvarteren. En 
fortsättning av villor och parhus i form 
av nya byggrätter länkar samman 
befintlig och ny bebyggelse. 

  Området vävs in i den befintliga struk-
turen och bidrar med nya sätt att röra 
sig i stadsdelen. På så sätt kan om-
rådet utvecklas över tiden.
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HUSEN
Husens idé och dess formgivning

Husen har en skala som varieras i höjd från 3-5 våningar, 
och i punkthuset med 8 våningar. På håll följer husen med 
terrängen och anknyter till landskapet medkulörer i jord-
färger. Punkthuset tittar fram bakom de andra husen i ett 
gatt och ger de bästa utsiktslägena ovan de andra husen. 
Punkthuset har också en 2-delad form som ger slankhet 
och olika utseende från olika riktningar.

I närmiljön knäcker byggnaderna något och bildar en vari-
erad entréfasad längs gårdsgatan. I bottenvåningen på 
punkthuset föreslås vissa gemensamma utrymmen såsom 
lokal att hyra, kanske en övernattningslägenhet och en 
vinterträdgård som träffpunkt för området. Entréplatserna 
har utvändiga, inglasade trapphus som ansluter till korta 
loftgångar med högst 4 lägenheter per loftgång. Loftgången 
hålls en bit från fasaden och vid varje entrédörr bildas en 
liten frukostuteplats i skydd av ett litet utvändigt förråd för 
varje lägenhet. Lägenheterna är grunda och genomgående 
och mot ”framsidan” ligger längsgående terrasser och 
balkonger som varierar i bredd och även har en inglasad del. 

Terrasserna trappar ner och ansluter 
till befintlig terräng. Det som måste 
schaktas och sprängas bort används 
för att bygga upp terrasserna. En idé 
att pröva är att i bottenvåningen skilja 
av ägarlägenheter i markplan. Ett slags 
radhus i bottenvåningen som kan byg-
gas ut på terrassen med större våning-
syta, eventuellt högre i tak för att få in 
mera dagsljus, en egen exklusiv terrass 
som tex kan förses med pool. 

Det finns 3 sammanhängande garage 
under husen som angörs från gavlarna. 
Här finns även plats för punkthusets 
parkering, samt lägenhetsförråd, 
teknik och cykelrum. Miljöhus föreslås 
som små komplementbyggnader i ter-
rängen. Kompletterande cykelparker-
ing och angöring finns i markplan. 

Våra lägenhetslösningar i loftgångshusen är effektiva och 
bygger på ett additivt systemtänkande. 
2  ROK utgör en grundmodul om 51 kvm. Genom att lägga 
till 2,20 m fås 3 ROK på 67 kvm och med ytterligare 2,20 m 4 
ROK 83 kvm. Vi har valt att göra små och yteffektiva lägen-
heter och samtidigt ge varje lägenhet 2 uteplatser samt en 
inglasad balkongdel. Samvarorum med kök och vardagsrum 
i öppen planlösning ligger längs fasaden mot framsidan 
och utsikten. Tanken är att vardagsrummet och köket, den 
inglasade delen och den lummiga balkongen är rum som 
kompletterar och går in i  varandra efter väderlek. Huvud-
sovrummet ligger i skyddat insidesläge. 

I punkthusen har vi valt att 
lägga något större lägen-
heter med utsikt åt 2-3 håll. 
Köket är avskiljbart och vi har 
balkonger i hörn, möjliga att 
glasa in. Vardagsrummen är 
generösa och utsikten 
magnifik.
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Utsnitt hus F och G
plan 2  
Skala 1:200 

Markplan. 
Skala 1:200 



MATERIA

Sektion  hus E, fasad hus H,  skala 1:200 

Fasader hus E F G, sett från norr . Skala 1:500

Husen- material och färgsättning

Vi föreslår tegel som vackert och tåligt material i husens 
fasader mot framsidan och i gavlarna.
Teglet har en varmgrå kulör som ansluter till berget och 
de utvändiga murarna i terrasser och terräng. Mot insidan 
klär vi entréfasaderna i fasadskivor av trä eller med trä-
liknande utseende i en varm kulör. Partier, fönster och 
dörrar är målade i varma jordtoner. Balkongerna och loft-
gångarna har glasräcken. Plåtarbeten i Rheinzink. Taken är 
låglutande och beklädda med papp eller duk.

Energi- och miljöfrågor
 
Vi klarar energikravet 65 kW/kvm med en rad åtgärder:
Bra U- värden på ytterväggar, yttertak och fönster (gärna 
2-glasfönster)
Fukt- och vindtät konstruktion och fokus på köldbryggor i 
detaljlösningar och utförande. 
Lägenheterna ska provtryckas. 
Solavskärmande längsgående balkonger i söder och 
väster ger ett bra inomhusklimat genom att man reducerar 
besvärande värme från solinstrålning.
Utvändiga trapphus och loftgångar som sparar värme 
genom att den uppvärmda ytan blir mindre jämfört med 
invändiga trapphus.

Vid utformning av de tekniska systemen eftersträvas en 
effektiv elanvändning.

Sektion fasaddetaljer skala 1:100

För uppvärmning används fjärrvärme som värmer lägen-
heterna via ett radiatorsystem. Radiatorerna är försedda 
med självverkande termostatventiler. Ventilation av lägen-
heterna sker med mekanisk till- och frånluft. Ventilations-
systemet förses med effektiv värmeåtervining. Parkeringsga-
ragen värms till 10 grader med återvunnen värme.
Detta kräver något mera schakt än normalt, dessa kan ligga i 
klädkammaren.
Tilluft leds in ovan undertak i hall och leds ut till vardagsrum 
och sovrum genom tilluftsdon, frånluften tas från kök och 
bad. Individuell mätning installeras både för vatten och för 
el för att komma ner i förbrukning. Duschar, blandare mm 
utförs med vattenbesparande teknik.
Energisnål styrd belysning, apparater och vitvaror väljs med 
bästa energiklass. Belysningen skall även ha god kvalitet och 
belysningsplaneringen/belysningsdesignen bör ges särskild 
omsorg.

Byggbarhet och ekonomi

Husen medger rationellt byggande. Projektet är planerat 
både för prefab och ickeprefabricerat byggande. Loftgångs-
huset bärs upp av pelare som bär längsgående balkar längs 
fasaden som i sin tur bär tvärsgående betongbjälklags-
element. På så sätt kan de lägenhetsskiljande väggarna 
placeras flexibelt. Fasaderna följer en linje och knäcker bara 
för att följa terrängen.

Material och inspiration

Inre fasad hus G, skala 1:200
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ÖVRIGT

ETAPP 1

ETAPP 2

AB

H

C

D
E
F

G
I

J
K

Etapper

Vägen etableras genom området och första Etappen byggs i 
bästa läget med utsikten mot Hakefjorden. Etapp 1 utgörs av 
hus A-G och rymmer 106 lägenheter. 
Etapp 2 rymmer 86 lägenheter från hus H till K. Punkthuset, 
hus H som rymmer 29 lägenheter kan även byggas separat 
eller ihop med 1:a etappen.  I förlängningen av villakvarteren 
kan byggrätter skapas för 6 parhus mot Solgårdsdalen och 6 
terrasshus längs Dragonvägen.

Lägenhetsfördelning och ytor

1 ROK:     9,4%  18 st
2 ROK:  20,3%  39 st
3 ROK:  41,1%  79 st
4 ROK:  27,6 %  53 st
5 ROK:      1,6 %     3 st
 
BOA totalt:  12 840 kvm
BTA totalt. 16 200 kvm
BTA Källare med garage, teknik och lägenhetsförråd: 6 420 
kvm

P-Platser i garage totalt: 192 platser

Etapp 1:  P-Platser i garage: 120 st 
(platser för punkthuset löses i dessa källare)

Etapp 2:  P-platser i garage:   72 st

Typplaner hus A, B, C, D, E, F, G samt I, J, K

1 ROK  39 kvm 2 ROK 51 kvm 4 ROK 83 kvm3 ROK  67 kvm

Diagram lägenhetsfördelning hus E, F, G

Garageplan

Entréplan

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Typplaner hus H, skala 1 :200

3 ROK 78 kvm

3 ROK 74 kvm

2 ROK 60 kvm

4 ROK 91 kvm

3 ROK 78 kvm

3 ROK 74 kvm

1 ROK 47 kvm

5 ROK 104 kvm
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