
KRISTINEBERG, ETAPP 1

G ESTA LT N I N GS B I L AGA

T I TA N I A  BYG G  &  V V S  A B

sandellsandberg arkitekter AB
&

Et t  boende mit t  i  naturen



Vision - Ett boende mitt i naturen  
    

Strategi - Ökad densitet ger mer plats åt naturen  

Grönytefaktor

Situationsplan

Hållbarhet och kompensationsåtgärder

Arkitekturen

Radhusen

Kedjehusen

Villorna

Kvartersindelning

Parkeringstal

Gestaltning grönytor

Gestaltning gårdsmiljöer

Gatuelevation kedjehusen

Gatuelevation radhusen

Gatusektion radhuskvarter

Innehållsförteckning
Sid 3 - 4

Sid 5

Sid 6

Sid 7

Sid 8

Sid 10

Sid 11 - 12

Sid 13 14

Sid 15 - 16

Sid 17 

Sid 18

Sid 19

Sid 20

Sid 21

Sid 22

Sid 23



2020-05-28Kristineberg etapp 1: Gestaltningsbilaga för markanvisningsavtal 3

Vision - Ett boende mitt i naturen

Vi vill utgå  från de fantastiska förutsättningar som finns i området; närheten till naturen med skog, 

leder, bad, fiske, och härliga promenader. Vi vill skapa ett boende där aktivitet och det gröna silas 

in i bebyggelsen, där man njuter lika mycket av sitt hem utomhus som inomhus, där naturen är en 

viktig del av vardagen. 

 

Vi vill anpassa boendet för att LEVA, inte bara i våra hus, utan även bidra till livet runt omkring. Vi 

vill skapa ett boende som inte bara är en boplats man övervintrar i under arbetsperioden, utan ett 

boende man faktiskt vill vistas i också under delar av semesterperioder, helgdagar och lov med en 

atmosfär som inbjuder till socialt umgänge och trivsel.

Vårt förslag för området bygger på en blandning av olika hustyper med sammanhållen estetisk 

gestaltning och ytbehandling. Volymerna placeras ut i mindre grupperingar för att motverka 

likformighet. Vi vill skapa ett bostadsområde där husvolymer och grönytor samspelar och överraskar.  

Arkitekturen förenar historisk byggnadstradition med nutida innovation, materialen är äkta och 

naturnära.

Fasaderna i värmebehandlad furu åldras vackert med tiden och skapar ett levande och varierat, men 

samtidigt sammanhållet intryck som harmoniserar fint med omgivningen.

För oss finns hållbar design med naturligt från första tanken på utformning. Våra hus ska vara 

energieffektiva och långsiktigt  hållbara, det är därför vi har valt lättkonstruktioner i trä och en hög 

andel förnyelsebara material i kombination med effektiva uppvärmningssystem och modern byggteknik. 

I både form och funktion har vi de högsta ambitionerna att skapa byggnader som åldras på ett vackert 

och hållbart sätt i samklang med naturen.

Vår ambition är att skapa attraktiva, yteffektiva bostäder för en bred målgrupp som möjliggör 

boende i olika perioder i livet. Bostädernas utformning ska vara innovativ, nytänkande och flexibel. 

Nya familjekonstellationer, olika faser i livet, olika livsvillkor ska alla rymmas under våra tak. Genom 

flexibla och smarta lösningar gör vi rum för alla. 

Vår absoluta målsättning är att skapa ett boende där arkitektur, gestaltning, hållbarhet och natur 

samverkar till att göra Kristineberg till det mest attraktiva valet för nya och gamla Vallentunabor. 
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Välkommen till Kristineberg

Illustration är från markanvisningstävlingen och avser i denna version att visa husens utformning. 
Tomtgestaltning är under bearbetning. 
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Tät placering av hus 
möjligör att större 
partier av skogen kan 
bevaras. Hör finns 
utrymme för stråk 
mellan gårdar som 
öppnar upp för en 
social bakgård.

Spridd placering av hus 
bidrar till färre 
gemensamma ytor och 
gör det svårare att 
bevara naturliga 
skogspartier inom 
boendeområdet. 

Strategi - Ökad densitet ger mer plats åt naturen

Spridd placering av hus 
i naturen bidrar till färre 
gemensamma ytor inom 
boendeområdet. 

Tät placering av 
hus möjliggör större 
gemensamma grönytor 
i området. Här finns 
utrymme för stråk mellan 
gårdar som öppnar upp 
för sociala möten.

En lång sammansatt hus-
länga bildar mur mot 
fonden. Att samla husen 
i mindre kluster innebär 
att kopplingar skapas 
mellan boendeområdet 
och den kringliggande 
naturen. 

Den bärande tanken med gestaltningen har varit att lägga husen i mindre kluster där 

bebyggelsen skall ligga tätare samt skapa gemensamma grönområden närmare 

bostäderna. Vi har brutit upp de klassiska radhuslängorna för att få mer liv och rörelse 

inom området. Även vridningarna av husen har gjorts för att skapa en spännande och i 

vissa fall oregelbunden placering. Detta minimerar likformighet och insyn.

Vi vill främja rörelse och social gemenskap inom det egna kvarteret såväl som i hela 

området. Vi vill skapa naturliga mötesplatser inte bara mellan människor utan även mellan 

människa och djur. Vi tror att genom att man på ett tidigt stadie uppmuntrar och möjliggör 

möten mellan natur och barn så kommer de i ett längre perspektiv kunna se vikten av att 

ta hand om naturen vilket är ett måste för framtiden. 

Vi har även gjort val som innebär att vi har Mobility management inom området och där 

varje hus har åtminstone en p-plats. För att klara p-normen har resterande parkeringsplatser 

förlagts i lätttillgängliga parkeringsytor både i utkanten och på mindre ställen inom 

området. 
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Grönytefaktor

Kv. 
Betecknin

TOTALAREA (m²) TOMT 
(m²)

ALTAN 
(m²)

TAK       
(m²)

SOLPANELER 
(m²)

SEDUMTAK 
(m²)

TERRASSODLING (m²) PARKERING 
TOMT (m²)

ANTAL TOMT- 
PARKERINGAR

PARKERING GEM. 
(m²)

ANTAL GEM. 
PARKERINGAR 

NATURMARK       
(m²)

BYA (m²) GYF 
(GRÖNT/TOTALYTA)

Kv. 7 3030 767 493 266 220 265 87 275 22 0 0 657 949 0,84
100% 25% 16% 9% 7% 9% 0% 22%

Kv. 8 4461 866 319 1128 441 0 0 275 22 322 24 1110 1478 0,65
100% 19% 7% 25% 10% 6% 7% 25%

Kv. 9 4430 1057 326 1128 441 0 0 275 22 86 6 1117 1478 0,65
100% 24% 7% 25% 10% 6% 2% 25%

Kv. 10 2259 999 355 194 160 192 64 200 16 0 0 95 690 0,84
100% 44% 16% 9% 7% 9% 0% 4%

Kv. 11 4417 858 327 1128 441 0 0 275 22 342 25 1046 1478 0,64
100% 19% 7% 26% 10% 0% 0% 6% 24%

Kv. 13 4110 1010 336 1128 441 0 0 275 22 93 7 827 1478 0,62
100% 25% 8% 27% 11% 0% 0% 7% 2% 20%

Kv. 14 1842 1361 38 163 60 141 0 79 6 0 0 0 282 0,88
100% 74% 2% 9% 3% 8% 0% 4% 0% 0%

Kv. 19 4158 3036 88 380 140 329 0 185 14 0 0 0 659 0,87
100% 73% 2% 9% 3% 8% 0% 4% 0%

TOTALT 28707 9954 2282 5515 2344 927 151 1839 146 843 62 4852 8492 0,75
100% 35% 8% 19% 8% 3% 1% 6% 3% 17%

Den totala grönytefaktorn (GYF) inom området är 0,75. Beräkningen har tagits fram 

kvartersvis, den är summan av samtliga permeabla ytor dividerad med kvarterets totala 

area. 

Till permeabla ytor räknas gräsmatta inom tomten (TOMT i tabellen), trädäck (ALTAN), 

sedumtak, terrassodling, tomt- respektive gemensam parkering (armerat gräs) samt 

naturmark inom kvarteret. 

Tabellen redovisar utöver detta andel yta per kvarter som utgörs av takpapp (TAK) och 

solpaneler samtal antal parkeringsplatser och sammantagen BYA. 
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Kv 10

Kv 7

Kv 8

Kv 9

Kv 11

Kv 13

Kv 14

Kv 19

FRUKTTRÄDGÅRD

FRUKTTRÄDGÅRD

RADHUS    88

KEDJEHUS  19

VILLOR   10

ENHETER TOT.  117

GATU-P (KRAV*) 62 (61,6)

*BERÄKNAT MED EN KVOT OM 0,7 GEMENSAMMA PLATSER PER RADHUS

EVENTUELLT TILLKOMMANDE KOMPLEMENTSBYGGNADER ÄR EJ REDOVISADE

KARTUNDERLAG: 

- PLANKARTA KRISTINEBERG ETAPP 1(ANTAGANDEHANDLING)

- SLUTLEVERANS FÖRPROJEKTERING VÄGAR (BJERKING, 2019-03-19)

SITUATIONSPLAN  1:1000 (A3)
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Fruktträdgård
med 

insektshotell

Parkeringsyta 
armerat gräs

Plats för 
sopkärl

Plats för 
gemensam

odling

Fasadmaterial 
Thermowood
eller liknande

Sedumtak -
fördröjer, renar 
och avleder 
dagvatten

Solceller på tak 
genererar el

Takpapp

PRINCIPILLUSTRATION

Hållbarhet och 
kompensationsåtgärder
Den miljömässiga påverkan vid exploateringen av ett område med höga naturvärden 

måste naturligtbis klimatkompenseras. Vi som entreprenör tar vårt ansvar för att en hållbar 

utveckling kan bli till verklighet. Gröna innovationer innebär enorma möjligheter och vi är 

ständigt på jakt efter nya lösningar som kan innebära minskad klimatpåverkan.

I detta projekt har vi valt att använda olika tekniska och materiella lösningar 

som kompensationsåtgärder för vår exploatering. Fasaderna på husen består av 

Thermowoodpanel eller likvärdigt, ett Svanenmärkt material där furupanelen har 

genomgått en speciell värmebehandlingsprocess  som skyddar mot röta. Inga gaser eller 

kemikalier tillsätts under processen vilket gör att materialet kan eldas upp utan negativ 

inverkan på miljön. Panelen åldras naturligt över tid i varierande gråa nyanser beroende 

på väderstrecksplacering och ger ett levande helhetsintryck.

För kedjehusen och villorna har taksidorna som vetter mot norr  beläggningen grön sedum. 

Det minskar bland annat mängden dagvatten som skall tas om hand. Det tar även upp 

och binder föroreningar i luften. De gröna kilarna inom kvarteren hjälper också till att 

fördröja dagvattnet. Dessa platser blir samlingspunkter i området för växter, djur och 

människor. Här planteras fruktträdgårdar som de boende får sköta om gemensamt. För att 

kompensera de habitat för fåglar, bin och insekter som störs av exploateringen placeras 

även insektshotell ut här. 

Åt söder har samtliga hustak solcellspaneler som ska minska behovet av tillförd högvärdig 

el. Alla fast installerade belysningsarmaturer är LED, detta i kombination med att vitvarorna 

i husen har energiklass A som lägst innebär att behovet av tillförd el minskar. Under 

solcellspanelerna är takbeläggningen Icopals miljövänliga takpapp Mono Noxite eller 

likvärdigt. Takpappen bidrar till renare luft genom att det patenterade granulatet på 

tätskiktets ovansida neutraliserar med hjälp av solljus skadliga kväveoxider i luften. Effekten 

kvarstår under hela takets livslängd.
Sedumtak mot norr

Insektshotell

Fruktträd

Värmebehandlad fasadpanel
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Arkitekturen
Husen har naturens färg och smälter fint in i omgivningen. De är klädda med 

värmebehandlad furupanel som åldras på ett naturligt sätt genom att den grånar över 

tid. För att uppnå variation har fasadpanelens riktning varierats, men husens enhetliga 

material bidrar till en harmonierande helhet.  

Genom husen finns ett härligt flöde, med visuell kontakt från framsida till baksida genom 

en glasad ytterdörr till baksidans generösa skjutpartier. Förhoppningen är att de ska 

stå öppna på sommaren och att uteplatserna fungerar både som ett extra rum och en 

köksingång, där grannar kan komma på besök till varandra på ett informellt sätt. 

Mycket arbete har lagts på att få till planlösningar där varje hus har minst två sociala ytor; 

vardagsrummet på bottenvåningen och ett allrum på övervåningen. Detta möjliggör att 

flera sociala aktiviteter kan pågå samtidigt. En önskan har även varit att uppmuntra till att 

tänka bort TV:n ur det sociala vardagsrummet och ge de boende möjlighet att placera 

den på övervåningen. Vi har även arbetat in ett gästrum/arbetsrum med egen toalett 

på bottenvåningen för att kunna ha gäster avskiljda från de privata familjerummen på 

övervåningen.

                                                                

Illustration är från markanvisningstävlingen och avser i denna version att visa husens utformning. 
Tomtgestaltning är under bearbetning. 
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Radhusen
Radhusens fasad är varierad i våningshöjd för att skapa ett spel mellan horisontalitet och 

vertikalitet. Övervåningen har stående panel för att kunna möta det snedskurna taket på 

bästa sätt. 

Vridningen som husen har på tomten har kommit till av fler anledningar. Den gör så att 

huslängan upplevs som uppbrutna volymer, och inte en sammansatt huskropp. Vridningen 

minskar även direkt insyn mellan husen på vardera sida vägen.

Radhusens planlösning är väl genomarbetad och effektiv. Målsättningen har varit att 

även om denna boendeform är väldigt kompakt ska alla funktioner man kan förvänta 

sig av ett enfamiljhus finnas. När man öppnar dörren och kommer in i hallen ser man 

rakt igenom huset ut mot gränskan. I hallen hittar man kapphyllan på ena, och trappan 

till övervåningen på andra sidan. Därefter en korridor där man når alla de funktioner 

som underlättar vardagen: förrådet, tvättrummet, badrummet samt ett sovrum som med 

fördel även kan användas som arbetsrum, gästrum, ateljé eller bibliotek.  När man 

rör sig vidare längs korridoren hamnar man i det stora sociala rummet som innehåller 

vardagsrum och kök med matplats. Här har man en direkt kontakt med den generösa 

terrassen och trädgården. Övervåningen når man via hallen där man tar trappan upp som 

landar i allrummet. Allrummet kan ses som ett fördelarrum varifrån man når de två mindre 

sovrummen, badrummet och det stora sovrummet som har en klädkammare ensuite.

BOA plan 1:   59 kvm

BOA plan 2:   59 kvm

BOA tot:   118 kvm

BTA:    135 kvm

Antal radhus:   88 st

Bilparkering:   1 per enhet + 0,7 per enhet inom gemensam gatuparkering

Illustration är från markanvisningstävlingen och avser i denna version att visa husens utformning. 
Tomtgestaltning är under bearbetning. 
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ENTRÉPLAN ÖVRE PLAN
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ENTRÉPLAN ÖVRE PLAN GATUFASAD

SEKTION A-A SEKTION B-B SEKTION C-C

TRÄDGÅRDSFASAD LÄNGDFASADER
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Typhusritningar är under bearbetning och kan komma att ändras.
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Kedjehusen

BOA plan 1:   75 kvm

BOA plan 2:   53 kvm

BOA tot:   128 kvm

BTA tot:    150 kvm

Antal kedjehus:   19 st

Bilparkering:   2 per enhet 

På Kedjehusen sitter panelen monterad liggande för att harmoniera med fönstren som 

tillsammans med inslag av täta partier bildar illusionen av horisontella fönsterband.  

Vridningen som tagits upp tidigare i radhusen återkommer även här. Effekten innebär 

att kedjehusen upplevs som uppbrutna volymer och inte som en sammansatt huskropp. 

Vridningen tillför även att den direkta insynen mellan husen minimeras.

Det har lagts mycket tid på att skapa en effektiv och funktionell planlösning. Rummen är 

så effektiva som möjligt för att de sociala ytorna ska få vara väl tilltagna och generösa. 

När man kommer in i huset möts man av ett öppet rum som samlar funktionerna entré, kök 

och matrum. Från entrén har man tillgång till de funktionella rummen tillika badrum och 

tvättrum. Planlösningen på bottenvåningen innebär att husen får ett öppet och diagonalt 

samspel mellan kök och vardagsrum, och vidare ut genom skjutdörrspartier av glas till 

terrassen på baksidan. Med direkt koppling från matrummet kan man ta sig till ett rum som 

kan användas som ateljé, gästrum, bibliotek eller arbetsrum. Från vardagsrummet leder 

sedan den snedställda trappan upp till allrummet. Därifrån når man de andra rummen på 

övre våningen. Det finns tre sovrum, varav ett större sovrum med en klädkammare ensuite, 

samt ett badrum. Från allrummet nås en terrass som har en avskild del med grönt tak och 

odlingsmöjligheter. Från takterrassen kan man ta sig ner till tomten via en utomhustrappa. 

Detta skapar flera möjliga uteplatser och ett fint flöde från sovrummen ner till tomten.

Illustration är från markanvisningstävlingen och avser i denna version att visa husens utformning. 
Tomtgestaltning är under bearbetning. 
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Kedjehusen

TYPHUSRITNINGAR  1:150 (A3)
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Typhusritningar är under bearbetning och kan komma att ändras.
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Kedjehusen
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Villorna

BOA plan 1:   81 kvm

BOA plan 2:   81 kvm

BOA total:   162 kvm

BTA total:   188 kvm

Antal Villor:   10 st

Parkering:   2 per enhet

Villorna har  en nordsydlig riktning för att optimera vinkeln för solcellerna på taket. 

Volymerna är vridna mot gatan för att underlätta angöringen. På de relativt fyrkantiga 

tomterna gör sig vridningen också bra då det skapar fyra olika utomhusrum. Detta innebär 

goda förutsättningar för huset som t ex möjlighet till två entrérum, en huvudentré och en 

groventré mot norr. Det bildas även två terrassrum, ett vid köket samt ett vid vardagsrummet 

som är vända mot söder. Vridningen och den konstanta nordsydliga placeringen på 

tomten gör även att intrycket av husen får en variation beroende på var man iakttar husen 

från den svängda vägen. Vridningen tillför även att den direkta insynen mellan husen 

minimeras.

Entréplanet är i stort sett det sociala rummet där kök, matrum och vardagsrum tillsammans 

bildar en öppen planlösning, med fyra stora glaspartier som möjliggör utblickar i den natur 

som huset är placerat i. Den öppna planlösningen medger även en indelning om det finns 

behov. Mot norr ligger de funktioner som underlättar vardagen med badrum, tvättrum med 

groventré, klädkammare och förråd samt ett extra sovrum som med fördel kan användas 

som gästrum, bibliotek eller arbetsrum. Övervåningen nås via en rak trappa som börjar 

i anslutning till entréhallen och landar i allrummet samt en öppning i bjälklaget som 

ger möjlighet till kommunikation mellan våningsplanen. I anslutning till korridoren avslutas 

den med fönster åt vardera håll. Därifrån kan man ta sig till badrummet, de två mindre 

sovrummen samt det stora sovrummet som har en klädkammare ensuite. Vi vill gärna lyfta 

fram att flera av rummen skulle kunna konverteras till sovrum om familjeförhållanden skulle 

förändras över tid.

Illustration är från markanvisningstävlingen och avser i denna version att visa husens utformning. 
Tomtgestaltning är under bearbetning. 
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Villorna

TYPHUSRITNINGAR  1:150 (A3) 2018-10-23KRISTINEBERG   VILLA   1:100 (A3)
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Typhusritningar är under bearbetning 
och kan komma att ändras.
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Kvartersindelning
RADHUS 
BOA plan 1:   59 kvm
BOA plan 2:   59 kvm
BOA total:   118 kvm
BTA total:   135 kvm
Antal radhus:   88 st
Parkering:   1 per enhet 
   + 0,7 inom gemensam parkering
Upplåtelseform:   Bostadsrätt 

KEDJEHUS 
BOA plan 1:   75 kvm
BOA plan 2:   53 kvm
BOA total:   128 kvm
BTA total:   150 kvm
Antal kedjehus:   19 st
Parkering:   2 per enhet 
Upplåtelseform:   Bostadsrätt 

VILLOR
BOA plan 1:   81 kvm
BOA plan 2:   81 kvm
BOA total:   162 kvm
BTA total:   188 kvm
Antal villor:   10 st
Parkering:   2 per enhet 
Upplåtelseform:   Äganderätt

ANTAL ENHETER: 117 

Kv 10

Kv 7

Kv 8

Kv 9

Kv 11

Kv 13

Kv 14

Kv 19
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Parkeringstal 
Radhusen har 1 uppställningsplats för personbil per tomt. Villorna och 

kedjehusen har 2 uppställningsplatser per tomt. 

För att fylla kvot om 1,7 platser per radhus finns 62 gemensamma platser i 

området. 

Samling av postboxar som inte kan placeras vid husens infarter placeras i 

anslutning till de gemensamma parkeringsplatserna. 

P-tal per kvarter: 
RADHUS 

Kv 8
Antal hushåll:   22
Privata p-platser:  22
Gemensamma p-platser: 23

Kv 9
Antal hushåll:   22
Privata p-platser:  22
Gemensamma p-platser: 7

Kv 11
Antal hushåll:   22
Privata p-platser:  22
Gemensamma p-platser: 24

Kv 13
Antal hushåll:   22
Privata p-platser:  22
Gemensamma p-platser: 8

KEDJEHUS 

Kv 7
Antal hushåll:   11
Privata p-platser:  22

Kv 10
Antal hushåll:   8
Privata p-platser:  16

VILLOR 

Kv 14
Antal hushåll:   3
Privata p-platser:  6

Kv 19
Antal hushåll:   7
Privata p-platser:  14

Kv 19

Kv 10

Kv 7

Kv 8

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Kv 9

Kv 11

Kv 13

Kv 14

Kv 19



2020-05-28Kristineberg etapp 1: Gestaltningsbilaga för markanvisningsavtal 19

Gestaltning grönytor

Som solitära kontraster kan exoter typ 
Magnolia planteras in i gläntor på väl 
utvalda platser. 

Sammankopplade växtbäddar med 
iögonfallande arter. 

Fruktträd t.ex. äpple/plommon/körsbär

Insektshotell

FRUKTTRÄDGÅRD

FRUKTTRÄDGÅRD
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Gestaltning gårdsmiljöer

Armerat gräs

PRINCIPILLUSTRATION

Cykelskjul Spaljé

Häck

Plats för sopkärl 
och postbox.

Spaljé ovan parkeringsplats
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Gatuelevation kedjehusen

PRINCIPILLUSTRATION

Vörmebehandlad
furupanel

Solpaneler mot söder
Sedumtak mot norr

Glasade fönster
och dörrar 

Terrass med
glasräcke

Parkeringsyta
armerat gräs

Buskar som 
naturlig avskiljning

mellan hus
Entréstig med 

stenplattor
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Gatuelevation radhusen

PRINCIPILLUSTRATION

Tak med 
solceller Fruktträd

Glasade fönster
och dörrar

Parkeringsyta armerat gräsVäxtlighet som 
naturlig avskiljning

mellan hus

Värmebehandlad 
furupanel
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Gatusektion radhuskvarter

PRINCIPILLUSTRATION

Tak med 
solceller

Parkeringsyta
med armerat gräs

Buskar som 
naturlig avskiljning

mellan hus

Förråd 

Plats för
postbox där tomt 

möter gata. 

Värmebehandlad 
furupanel


