
Utgångspunkt
Kvarteret Bal tic skall förvandlas från ett renodlat 

industriområde till ett område med blandat innehåll. 
Exakt vad detta innehåll kommmer att bestå av är 
svårt att förutspå. 

Stadsutveckling handlar om att etablera robust 
ordning och tydliga ramar, gärna med ett karakter-
istiskt och lättigenkännligt uttryck, där innehåll och 
innebörd kan förvandlas i takt med tiden.

Vi kan inte låsa den framtida stadsutvecklingen 
vare sig vad det gäller form eller funktion. Det är inte 
längre tillräckligt att nya stadsdelar tillfredsställer 
vårt grundläggande behov av att ha någonstans att 
sova, äta och se på TV. Andra saker måste kunna 
hända, och planen måste kunna ge plats åt okända 
framtida behov. 

Det är viktigt att vara lyhhörd för platsens po ten tial 
och särdrag för att kunna skapa en långsiktigt hållbar 
strategi för stadens medborgare.

Stadsbyggnadsstrategi
Förslagets huvudgrepp är att integrera kvarteret 

Bal tic med Mariehäll i söder och öster. Den nya 
bebyggelsen i kvarteret Baltic kan då dra fördel av 
Mariehälls småskaligt urbana och mångsidiga bland-
ning av bebyggelsetyper och verksamheter, som är ett 
utmärkt exempel på den typ av stadsmiljö som vi idag 
ofta eftersträvar.

Samtidigt ges Mariehäll en ny och tydlig front åt 
norr och väster, mot de betydelsefulla regionala stråk 
och anläggningar av regional och nationell betydelse 
som det gränsar mot: Ulvsundavägen och Mälarbanan, 
Bromma fl ygfält och Solvalla travbana som stärker 
Mariehälls identitet utåt. 

Inåt stärks Mariehälls identitet och civitas genom 
att Mariehällskyrkan ges den roll som anstår den kan-
ske viktigaste byggnaden i Mariehäll. Parken framför 
kyrkan och de gator som defi nierar den dras in i det 
nya området i ett väldefi nierat parkrum som inte bara 
förbinder den nya delen med den gamla, utan också blir 
en värdig avslutning på det grönstråk som kommer att 
skapas längs Bällstaviken och Bällstaåns stränder.

Landskapsgestaltning
I mycket av den bästa svenska trädgårdsarkitek-

turen och landskapskonsten har mälarlandskapets 
vattenlandskap stått i fokus. Vattnet ger landskap och 
topografi  dess logik och utgör därmed grunden för be-
byggelsestrukturen.

Starka och tydliga bebyggelseelement som Pelousen, 
Ekbacken och Bällstaån är ryggraden i stadsplanen. 
Som visuell avskärmning omges stadsdelen av kraftig 
veg e ta tion mot Mälarbanan och Ulvsundavägen. 

Stadsplan

Kopplingar till Sundbyberg
Sundbybergs cen trum, där både pendeltåg, tunnel-

bana och den nya tvärbanan ger goda kollektivtrafi k-
förbindelser med den övriga regionen, och vars urbana 
miljö och utbud av verksamheter utgör en ovärderlig 
tillgång för det nya området. 

Stadsdelen kopplas samman med Sundbyberg 
via Bällstavägen, Linabergsvägen/Kranvägen, 
Annedalsvägen/Strandpromenaden och dessutom av 
det till gång- och cykelväg ombyggda industrispåret.

Bällstavägen
Bällstavägens strategiska läge, måttliga trafi k 

och historiska roll som den äldsta vägen i Bromma 
fort-farande i bruk gör den till en naturlig ”storgata” i 
Mariehäll. Här fi nns redan gott om verksamheter och 
restauranger mellan Tegelbergsvägen och Hagelsta-
vägen. Förslaget syftar till att förstärka detta drag 
och vårdar sig om en måttlig skala som motsvarar den 
befi ntliga bebyggelsen söder om Bällstavägen.

Annedalsvägen
Annedalsvägen binder även i fortsättningen sam-

man området med Sundbyberg via bron över Bällstaån 
i öster och dras i väster vidare under Ulvsundavägens 
viadukt för att där ansluta till Solvalla och tvärbanan 
mot Kista .

Kranvägen/Linabergsvägen
Kranvägen, som förlängs till Travarvägen, förmedlar 

kontakten med Linabergsvägen som ett lockande al-
ternativ till Bällstavägen för de gående från den södra 
delen av området, liksom strandpromenaden är det för 
de norra delarna.

Industrispåret
Industrispårets sträckning genom kvarteret Baltic 

behålles för att vittna om områdets historia och an-
vändes som en mindre gata som på ett bekvämt sätt 
leder från kv. Baltic till bron över Mälarbanan på Sund-
bybergssidan och vidare till Sundbybergs centrum. 

Kopplingar till Mariehäll
Hagelstavägen / Solstavägen
Kopplingen till Mariehäll söder om Bällstavägen 

sker genom att Hagelstavägen och Solstavägen förlängs 
in i den nya delen där de förtydligar grönstråkets 
offentlighet genom att skilja det från de privata 
gårdarna.

Befi ntliga gator
Travarvägen
Travarvägen förlängs ned till Annedalsvägen. 

Kolonisutguområdets grusväg bibehålles som infart till 
kolonistugorna parallellt med den den nya gatan.

Koppelvägen
Koppelvägen bibehåller i stort sin nuvarande 

utformning.

Nya gator
I nord – sydlig riktning dras en gata från Kranvägen 

ned till platån ovan stenmuren, där den via en bred 
trappa leder ned till parken kring Bällstaån. 

En ny, genomgående gata dras på tvären genom om-
rådet söder om Ekbacken. Denna kan vid en eventuell 
framtida exploatering av fastigheten Linaberg 19 dras 
fram till Linabergsvägens vändplan och därmed bryta 
upp detta mycket stora kvarter som hindrar kontakten 
mellan kv. Baltic och området kring Mariehälls gård.

I södra delen av området utnyttjas den befi ntliga 
uppfarten längs gränsen mot Baltic 8 för en gata som 
ansluter till Travarvägen. Denna gata försörjer fastig-

heterna längs muren från söder och lämnar på så sätt 
platån mellan husen och muren ostörd för att ytterlig-
are bidra till attraktiviteten i denna del av området. 

I övrigt innehåller förslaget tre korta tvärgator som 
säkerställer en effektiv markanvändning.

Landskapselement
Ekbacken
Ekbacken bevaras och förstärkes genom att utvidgas 

och kopplas till Pelousen i söder och Bällstaån i norr.
Pelousen
Mariehällskyrkan med tillhörande park accentueras 

med en förlängning – pelousen. Den blir ett fokus för 
bebyggelsen, mittpunkt i området och mötesplats i 
stadsdelen.

Bällstaån
Bällstaån är en av områdets viktigaste resurser, 

en av de få stora åar i stockholmsområdet som inte 
för-svunnit genom kulvertering och anslutning till 
dag-vattensystemet. Dess betydelse för den överord-
nade grönstrukturen, som rekreationsområde och som 
attraktion för boende och besökare förstärks genom 
att ån utvidgas och gestaltas som en bred kanal. Ån 
inramas av strandpromenader och en frodig strand-
park som knyter samman Bällstaviken, Sundbyberg, 
Marabouparken och Solvalla med det nya området.

Kolonistugorna
Kolonistugorna är ett litet stycke trädgårdskonst 

som bibehålles tills vidare. Planen öppnar för ett utnyt-
tjande av marken närmast Ulvsundavägen för kontor, 
men förslaget vill betona det livliga och positiva bidrag 
till den nya stadsdelen som de utgör.Vägens slänter 
planteras med ek för att balansera vägens stora skala.

Vattenhantering
Vattnet utgör en viktig resurs i utformningen 

av stadsdelen. Öppna vattenrännor binder 
samman denna med Bälsstaån och vattnet från 
tak och hårdgjorda ytor förs i öppna rännor ned 
till Bällstaån som ett pedagogiskt, estetiskt och 
ekologiskt inslag i stadsplanen.

Markföroreningar
Problemet med markföroreningar hanteras i förs-

laget genom att de delar som utgör grönytor huvudsak-
ligen utgörs av outfyllda delarna av tomten – huvud-
sakligen Ekbacken.

Mellan husen är alla gator hårdgjorda, men kantade 
av träd. Grönska fi nns på de halvprivata gårdarna där 
den växer i de friska massor som också täcker den be-
fi ntliga marken och dessutom parkeringsvåningarnas 
överkant.

Trafi k 
Grundläggande i förslaget är strävan efter en lång-

siktigt hållbar och fl exibel, integrerad trafi klösning. 
 Gatumarken har givits sådana dimensioner att den 

förhoppningsvis kan motsvara de krav som kommer att 
ställas av framtida invånare, verksamheter och trafi k-
förhållanden bortom vår tidshorisont. 

De trafi krestriktioner som är önskvärda på grund 
av förhållanden som till sin natur är av begränsad 
var-aktighet, exempelvis befolkningens ålderssamman-
sättning, åstadkommes genom skyltning med trafi k-
märken, fl yttbara trafi khinder och farthinder. Detta 
gör att trafi kföringen i området kan anpassas efter de 
önskemål och krav som för tillfället är aktuella.

Bullerstörningar
Planen undviker att bygga närmast de huvudsak-

liga bullerkällorna, Ulvsundavägen och Mälarbanan. 
De lägenheter som ligger närmast har dessutom 
minst hälften av boningsrummen åt den tysta sidan. 
Av-ståndet till Mälarbanan från de närmast liggande 
bostadshusen är 95 meter, och om det är önskvärt kan 
dessutom bullerdämpande åtgärder vidtas vid den 
stundande ombyggnaden till fyra spår.

Kostnadeffektivitet 
En nödvändig förutsättning för att sänkta bygg-

kostnader skall få genomslag i boendekostnaderna 
är att ett alternativ skapas till det oligopol som idag 
behärskar byggindustrin i Stockholm. För att detta 
skall kunna genomföras måste staden göra det möjligt 
för fl er byggare än de fyra största att medverka och 
därmed skapa konkurrens och prispress. 

Detta kan åstadkommas genom planberedskap. 
Tomter med färdiga planer i lämpliga projektstorlekar 
skapas i den etappvisa utbyggnaden av området, så att 
mindre entreprenörer och byggherrar kan medverka 
utan att bära de stora risker och kostnader som är 
förknipade med planprocessen. Istället kan de förvärva 
lediga tomter med färdiga planer så att endast ansökan 
om bygglov behöver beviljas innan bygget påbörjas.

Etapper 
Förslaget är indelat i 6 etapper. Etapp A och B 

begränsas av infarten till grustaget och järnvägsom-
rådets gräns mot kv. Tappen, och utnyttjar den del av 
tomten som bör exploateras först eftersom denna del 
av området idag utnyttjas på ett sätt som är svårt att 
kombinera med bostäder. I norr avslutas etapp B mot 
det befi ntliga grönområdet söder om den befi ntliga 
infarten till grustaget. 

Om etapp A genomförs separat planteras grustaget 
med snabbväxande vegetation på danskt manér, s.k. 
“byggemodning” som förbereder marken för exploater-
ing och ger en tilfredsställande miljö även innan etapp 
B genomförs.

Etapp C utgörs av den oexploterade marken norr 
om infarten till grustaget, etapp D är kvarteret Tappen 
söder om Kranvägen, etapp E är fastigheten Fålen 4 
och etapp F Mariehäll 1:10.

 Avsikten med etappindelningen är också att de 
befi ntliga verksamheterna skall kunna vara kvar så 
långt det är möjligt så att förändringen skall kunna 
ske smidigt för Mariehäll och dess invånare och 
verksam-heter. Exempelvis kan fotbollsplanen ligga 
kvar tills den sista etappen inleds och Verksamheterna 
i kvarteret Tappen kan fortsätta som idag till och med 
etapp C.

Projektstorlekar
I syfte att göra det möjligt för andra byggherrar, 

entreprenörer och arkitekter än de etablerade att med-
verka är bebyggelsen också uppdelad i projektstorlekar 
om högst 40–50 lgh, ända ned till enfamiljshus som i 
princip skulle kunna byggas styckevis med de boende 
själva som byggherrar. 

Avsikten med förslaget är alltså inte att förs-
lagsställarna skall gestalta så stora delar av området 
som möjligt utan tvärtom att uppmuntra en naturlig 
mångfald.

Byggnader
I ett område av Mariehälls belägenhet ligger det 

normalt nära till hands att använda enfamiljshus 
med privata täppor. Vi ha tagit programmets tydliga 
avrådan ifrån detta som en utmaning att utveckla 
förstadens urbana bostadshus. 

Flerbostadshusen
Flerbostadshusen kombinerar det urbana boendets 

fördelar med en strävan utnyttja det centrala parkrum-
met och det stora landskapsrum som öppnar sig väster 
om området så att alla lägenheter får en attraktiv 
utsikt.

Varje hus har ett klart och tydligt förhållande till 
det offentliga rummet med entré direkt från gatan. 
Relationen till det halvprivata rummet är lika tydlig. 
Varje trapphus når en gård, mot vilken halvprivata 
utrymmen i huset – tvättstugor, cykelförråd och andra 
gemensamma rum – vetter. 

Parkering för de boende fi nns dels i husens undre 
plan, som ligger en halv våning ned från gatan, och 
som kantstensparkering på gatan.

Enfamiljshusen 
Istället för att uppfattas som en enklare variant av 

det friliggande enfamiljshuset med trädgård föreslår vi 
hustyper som istället kan erbjuda ett boende i staden 
med kvaliteter fl erfamiljshuset saknar: Inga grannar 
ovanpå och under, egen parkering i direkt anslutning 
till hemmet, egen ytterdörr mot gatan och uteplatser.

För att göra detta och samtidigt undvika egen täppa 
har hustyp X & Y istället fått en uteplats på de halvpri-
vata gårdarna som de delar med fl erbostadshusen där 
marken dels har täckts över med friska massor och 
dessutom sköts professionellt. 

I hustyp Z har problemet lösts genom hårdgjorda, 
helt privata atriumgårdar. 

Hustyp Y har dessutom en bottenvåning som i 
utgångsläget är tänkt att innehålla garage och förråd, 
men vars huvudsakliga syfte är utgör en resurs för 
behov som inte kan förutses i dagsläget. De kan i fram-
tiden fungera som arbetsplats, verkstad, hobbyrum, 
butikslokaler eller något annat.

Program
I förslaget presenteras området med bostäder, kon-

tor och skola i enlighet med tävlings-programmet. Mål-
sättningen är dock att stadsplanen skall kunna bereda 
plats för andra kombinationer av program som kan 
vara aktuella, inte bara vid utbyggnadstillfället utan 
dessutom under byggnadernas livstid. Som exploater-
ingsexempel har vi utgått ifrån de program-krav som 
antyds i programmet, men en högre ex-ploatering kan 
åstadkommas med en annan blandning av hustyper, 
utan nackdelar för området.

Kontorshusen ligger på de delar av området där 
bullergränsen för fl yget förhindrar bostadsbygg-
ande.Skolans placering ger eleverna tillgång till 
grönstråket, samtidigt som inlastning kan ske från 
Tappvägen.

Förslaget redovisar 1007 Bostäder varav 915 
i fl erbostadshus:
129 st lägenheter om 1 rum och kök
312 st lägenheter om 2 rum och kök
200 st lägenheter om 3 rum och kök
268 st lägenheter om 4 rum och kök
6 st lgh i storlekar däröver
totalt ca 78 000 m2 BTA i fl erbostadshus

92 st enbostadshus, totalt 12000 m2 BTA 

23 000 m2 BTA Kontor

Skola 6000 m2  BTA  i två våningar

Parkering: 
1050 parkeringsplatser varav: 
795 i parkering en halv våning under gatunivå
220 parkeringsplatser på gator
35 parkeringsplatser i enfamiljshus
dessutom 350 p-platser i kontorens 
källargarage

Etappindelning Översiktsplan, skala 1:6000  (A1)  / 1:12000 (A3)
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