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Gårdsplan

Innehåll och övergripande gestaltning
Kvarteret innehåller bostäder med bostadskomplement. Ett kvarter med fokus på det 
gröna! På bostadsgården finns det gott om plats för rekreation och gemenskap, bla byggs 
ett växthus för odling och möten när vädret är lite bistert. Byggnaderna har en varierad 
höjdskala och ett kraftfullt taklandskap. Indragna, inglasade balkonger i söder är perfekta 
att odla på. Byggnaderna längs kvartersgränderna landar i en grön förgårdsmark och mot 
norr öppnar sig kvarteret mot det gröna mittstråket.

Kvartersutformning och volym
Kvarteret är indelat i tre byggnadsvolymer med öppningar emellan för att släppa in ljus 
och ge utblickar från gården. Mot Storängsleden är byggnaderna högre för att skydda 
gården från bla buller så att den upplevs som en lugn oas för de boende. 

Taken är kraftfulla och har plats för några vindsvåningar och vindsutrymmen, de är 
gestaltade med trapphus som bildar frontespiser mot Storängsleden. Trapphusen är ljusa 
och genomgående mellan gata och gård.

Bottenvåningarna är gestaltade med en markerad sockelvåning som avviker i material 
och detaljering från övriga fasader. Portar och entréer är markerade och välkomnande 
med gedigna glaspartier. Det finns cykelverkstad, miljörum för källsortering och bostäder 
i bottenvåningen. Mot gränderna är grönskan påtaglig i form av förgårdsmark med 
uteplatser, planteringar och raingardens för dagvattenhantering. Detta bidrar till en 
gemytlig och familjär karaktär åt kvartersgränderna. Alla bostäder har tillgång till minst 
en balkong eller uteplats och utöver den grönskande gården kommer det även finnas en 
gemensam takterrass i söderläge.

Nätstation
Längs Storängsleden ligger en nätstation i den parkeringsrad som tillhör bebyggelsen. 
Parkeringen och nätstationen ska integreras i en gestaltad utemiljö med gröna inslag.

Järntorget Bostad AB

Ca 165-180 lägenheter, med varierad storlek 1RoK till 4RoK. En nätstation är 
placerad mot Storängsleden. Parkering/cykelparkering uppfyller Huddinge 
kommuns generella parkeringsnorm i zon A med mobilityåtgärder.

Kvarter 11

Lindberg Stenberg Arkitekter AB

Gott om plats på bostadsgård för 
rekreation och gemenskap, med både 
planteringar och växthus.

Släpp och varierad höjd mellan 
huskropparna, släpper in sol och ljus 
till bostadsgård och bostäder.

Inbjudande bottenvåning med 
bostadsportar, cykelvekstad och 
bostäder. Husvolymerna har olika höjd 
och förskjutningar med ett kraftfullt 
taklandskap och frontespiser som 
bryter av. 

Orienteringskarta
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Utsnitt, fasad mot Storängsleden

Gårdsmiljö
Gården ligger en våning upp från gatunivån och är utformad för de boende i kvarteret. 
Här finns gott om utrymme för rekreation, odling och träffpunkter men också plats för lek. 
Gården har sin egen geometri med rumsbildande gångar och markbeläggningar. Centralt 
på gården ligger ett mindre växthus. En terrassering med trappa kopplar gården till det 
grönskande stråket i norr, i terrasserna finns plats för dagvattenmagasin och växtlighet. 

Förgårdsmark
Förgårdsmarken mot kvartersgränderna är grön med uteplatser, entréplatser och 
raingardens. Här finns också utrymme för cykelparkering. 
 
Det gröna mittstråket mot norr delas med grannkvarteret och innehåller en spännande 
grön promenad med böljande former, gott om sittplatser i solläge och plats för större träd.

Materialval, kulörer och detaljer
Kvarteret har en sammanhållen fasadgestaltning som samtidigt bjuder på variation. 
Materialpaletten består av gröna och naturnära kulörer med en bas av puts och skiffer 
med inslag av trä, glas och grå plåt. Fasaderna mot gården och kvartersgränderna har 
en ljusare kulör än mot Storängsleden, detta för att ge mer ljus åt gränd- och gårdsrum. 
Särskilt fokus och hög detaljeringsnivå läggs på bottenvåningen med bland annat 
avvikande sockelmaterial och generösa glaspartier. 

Det lilla extra
Det gröna kvarteret! Grågröna fasadkulörer och med fokus på odling och grönska. Ett 
växthus med plats för odling och möten placeras centralt på gården.

Referensbild: Arkitektgruppen Aarhus

Material- och kulörpalett

Sektion genom gårdshus

Gestaltning och formspråk
Lindberg Stenberg 


