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ENTRÉ GRÖNA DALEN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Rankhusområdets “norra entré”

I slänten ner mot Gröna Dalen tar en blandad småskalig bebyggelse 
vid i form av stadsradhus med fasader i gatuliv och några fler-
bostadshus i fyra till fem våningar. Detta bildar en entré norrifrån till 
den nya stadsdelen Rankhus och ger en försmak om den övriga 
stadsdelens varierande bebyggelse och utformning. Bebyggelsen 
tätar till och tydliggör gaturummen med en småskalig stadsmässighet 
och öppnar upp med trädgårdar mot inre grönskande gårdsrum eller 
naturmark. För den längsgående bebyggelsen mot Gröna Dalen ges 
en utblick över dess storslagna ängsmark. Befintlig förbindelse under 
E18 mellan Rankhus och Kungsängen förstärks och förtydligas som 
entré in till den nya stadsdelen och Gröna dalen.

Bebyggelse med naturen

Bebyggelsen tar även hänsyn till och anpassar sig till närbelägna 
fornminnen och den befintliga naturmarken som sluttar ner mot 
Gröna Dalen. Den bevarade naturmarken kopplar samman befintliga 
naturvärden med den nya bebyggelsen. Bevaransvärda tallar och 
granar integreras i möjligaste mån och fornminnena tillgängliggörs i 
landskapet med stigar och informationsskyltar. Här finns även skola i 
direkt anslutning till befintlig naturmark som integreras i skolgårdens 
utformning. 

Befintlig bevaransvärd natur Utblick över storslagen ängsmark

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ GRÖNA DALEN

YTOR (BTA ovan mark)

KVARTER N1

KVARTER N2  typkvarter

KVARTER N3

KVARTER N4  skola

TOTAL
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ENTRÉ GRÖNA DALEN
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Utflyktsmål

I Rankhus nordvästligaste del angränsar bebyggelsen till ett större 
naturområde fyllt med asp, gran och tall. Från en mer ordnad 
kvartersstruktur vandrar husen in mot skogen och övergår tillslut i 
naturmark. Här finns rester av fornlämningar och gammal betesmark 
och de många rastplatserna lockar till utflykt, upptäckt och rekreation. 
Området består av lövskog med inslag av ett granbälte som växer 
i linje från norr till söder. Granarna bryter av mot resten av området 
och står som en spännande kontrast mot lövträdens sirliga kronor 
och lätta lövverk. Under granarna trivs blåbärsriset och blir ett perfekt 
utflyktsmål under sensommaren då bären mognat. Skogen erbjuder 
natur av vildare karaktär och tillgängliggörs av promenadstigar som 
kopplar samman området till intilliggande kvarter.

Bevarad naturmark Promenadstråk lockar till utflykt Berättelser om platsens historia
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KVARTER N2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRE GRÖNA DALEN

YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL LGH/RADHUS

CYKELPARKERING

BOENDE/BESÖK LGH

BOENDE/BESÖK RADHUS

BILPARKERING LGH

BOENDE KVARTERSMARK

BESÖK KANTSTENSPARKERING GATA

BILPARKERING RADHUS

BOENDE/BESÖK KANTSTENSPARKERING

3.650 m2

16/15

ca 40 st

på tomtmark
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KVARTER N2
BESKRIVNING

Karaktär

Varierad bebyggelse inom kvarteret med lamellhus om 4 
våningar och stadsradhus i 2 till 3 våningar med fasader i gatuliv. 
Bebyggelsen tätar till och tydliggör gaturummen med en småsk-
alig stadsmässighet och öppnar upp med trädgårdar mot ett inre 
omslutet grönskande gårdsrum. Vid lamellhuset och hörnet där 
Stora Allén möter Gröna Dalen utförs markplaneringen med extra 
omsorg och tanke för att tydliggöra och markera ”entrén” vidare in i 
Rankhusområdet.

Entréer & angöring 

Huvudentréer vetter mot gatan. Angöring via kantstensparkering.

Parkering och avfallshantering

Boendeparkering till viss del på kvartersmark och kantstensparkering 
på omkringliggande gator. Besöksparkering på intilliggande gator. 
Gemensamma underjordsbehållare för avfallshantering placerade 
tillgängligt utmed omkringliggande lokalgator i zon mellan körfält 
och trottoar.

Grön innergård. Norra Djurgårdsstaden Storslagen utsikt Stadsradhus med fasader i gatuliv, Kärnhem
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Orienteringsfigur

GRÖNA DALEN

Småhusens trädgårdar vetter 
mot en inre gemensam gård
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ALLÉKVARTEREN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Omfattning

Allékvarteren omfattar kvarteren A1, B1, B2, L1 och L2, grupperade 
längs Stora Alléns förlängning mot norr. Stora Allén tar sig gradvis ner 
mot Gröna Dalen i en lång sluttande rörelse för att underlätta för gång 
och cykeltrafik. Den försiktigt trappande topografin ger en naturlig 
variation till bebyggelsen. I väster kantas området av det södra park-
stråket som här ansluter till befintliga naturområden när bebyggelsen 
viker av åt öster och breddar landskapsrummet mellan den byggda 
staden och E18 i väster. I Nordöst möter delområdet Esplanadkvarter-
en och Parkkvarteren. I sydost avgränsas delområdet av Esplanaden.

Karaktär

Områdets struktur strävar efter att lyfta fram och väva samman plat-
ser, stadsrum, landskapselement och mål- och orienteringspunkter. 
Allékvarteren ska karaktäriseras av funktionsblandning med bostäder, 
förskolor och i inslag av kommersiella lokaler med framsidor ut mot 
vistelsestråk i både stads- och parkrum. Innemiljöer kopplas till ex-
teriöra vistelseytor vilket ger god trygghet och ett aktivt stadsliv. 

I norr och nordväst angränsar delområdet till naturområden som 
pekats ut som särskilt värdefulla, i synnerhet skogsområdet i branten 
med den uppvuxna, äldre Granskogen, som bevaras och länkas till 
nyanlagd parkmiljö. I anslutningen till Centrumkvarteren vid den vikti-
ga korsningen mellan Stora Allén och Esplanaden anläggs ett mindre 
stadsdelstorg, Allétorget, detta för att förbättra områdets orienterbar-
het och markera platsens vikt som kommunikationspunkt. 

Kvarteren i delområdet har en större utbredning i jämförelse med 
Centrumkvarteren och får här karaktären av storgårdskvarter med 
uppbruten skala. Ju längre vi rör oss ner mot Granskogen ju påtag-
ligare blir detta drag, med fler förskjutningar mellan byggnader och 
byggnadsdelar, fler öppningar mellan lokalgata och de stora solbe-
lysta gårdarna. I kvarteren B1 och B2’s fall samsas förskolebarn med 
de boende om dessa ytor då förskolor med fyra avdelningar planeras 
i bottenvåningar i dessa kvarter. Byggnadshöjderna trappas succe-
sivt ner mot norr med färre inslag av högre byggnader. Delområdet 
avslutas mot norr och nordost av enkla rader av radhusbebyggelse. 
Dessa knyter an till omkringliggande småskalig bebyggelse ner mot 
Gröna Dalen och i Parkkvarteren. I fonden av Stora Allén sett från Grö-
na Dalen placeras ett mindre triangulärt kvarter med potential att bilda 
en målpunkt i gaturummet. 
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YTOR (TOTAL LJUS BTA)

KVARTER A1

KVARTER B1

KVARTER B2

KVARTER L1

KVARTER L2

KVARTER L3

TOTAL

11 700 m2

15 000 m2

16 000 m2

14 200 m2

2 600 m2

1 600 m2

61 100 m2

Det angränsande skogsområdet hyser värdefull natur vars stigar 
kopplas samman med parkstråket.

Dagvatten omhändertas lokalt i regnträdgårdar med makadamma-
gasin. Ut mot skogen väster om kvarter A1 och B1 och längs med 
Esplanaden.  

Parkstråkets nordvästra del programmeras som naturlekplats med 
tema klättring. Lekplatsen är placerad i anslutning till kvarteren B1 
och B2 där förkola inryms.

Orienteringsfigur

0 5010

0 10 20

0 5010

0 10 20



ALLÉTORGET
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Torg som mötesplats och knutpunkt

I korsningen mellan Allékvarteren och Centrumkvarteren ligger 
Allétorget. Med närhet till verksamheter, handel och kollektivtrafik blir 
Allétorget en funktionell mötesplats som uppmuntrar till både kortare 
och längre vistelser. Tack vare torgets läge som knutpunkt blir 
den en naturlig plats att vistas på för både invånare och besökare. 
Torgets mönstrade markmaterial sprider ut sig i gatan och binder 
samman området.

Mängden vegetation ökar kring Allétorget genom planteringsytor 
och en större mängd gatuträd. Förutom grönskans estetiska 
värde hjälper den även till att ta hand om dagvatten från de 
omkringliggande gatorna. På torget finns även plats för ett konstverk 
för att skapa identitet och förstärka platsen som mötespunkt.

De inskjutna torgytorna bjuder in till vistelse.Orienteringsfigur Mönstrad markbeläggning ger platsen karaktär. Planteringarna bildar rum och tar hand om dagvatten.
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Skala 1:500/A3
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KVARTER A1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)

BOSTÄDER 11400 m2

LOKALER 300 m2

TOTAL 11700 m2

UPPSKATTAD ANTAL LGH 145

CYKELPARKERING

BOENDE 290

BESÖKSPARKERING BOENDE 80

TOTAL 370

PARKERINGSPLATSER

BOENDE I GARAGE 100

BESÖKSPARKERING BOENDE 14

BESÖKSPARKERING LOKAL 7

TOTAL 121

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.
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Orienteringsfigur
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KVARTER A1
BESKRIVNING

Karaktär

Som en avslutning på den täta stadsstrukturen mot norr ligger 
kvarter A1, ett storgårdskvarter med generösa gårdsytor. Det kantas 
i norr och väster av ett sammanhängande grönområde i den branta 
slutningen ner Granskogen och Gröna Dalen med höga, uppvuxna 
barrträd. Liksom vid övriga kvarter som vetter mot E18 i sydväst så 
löper det anlagda parkstråket längs dess västra sida men här börjar 
den övergå i bevarad naturmark. Den gångfartsgata som följer park-
stråket viker här in och löper på insidan av de norra radhusen, det för 
att skapa en ren bebyggelsefront mot naturmarken och möjlighet att 
använda delar av denna som vistelseytor för de boende. 

Den process som inleds i kvarter B1 och B2, med en mer uppluckrad 
och variationsrik struktur, något lägre byggnadshöjder och större 
förskjutningar mellan huskroppar fortsätter och förstärks i Kvarter 
A1 som också ges inslag av radhusbebyggelse i norr. Skalan ska 
upplevas som mer intim, med fler öppna passager mellan gatu-
rum och gård. Kvarterets tre byggnadskroppar mot väster bildar 
tillsammans en tandad, trappande fasad som ytterligare bryter ner 
bebyggelseskalan mot park och naturmark.  

Entréer & angöring 

Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med 
sekundära entréer mot innergård. Angöring anordnas som kants-
tensparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén 
och lokalgatorna i norr och söder. Gångfartsgatan intill parkstråket i 
väster tillåter angöring men ej långtidsparkering. 

Parkering och avfallshantering

Cykelparkering för boende anordnas enkelt tillgängligt från gata och 
entréer. Besöksparkering för cykel anordnas på gård i anslutning till 
gata. Boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart från 
lokalgata. Även kvarterets kommersiella lokaler får tillgång till detta 
garage. Besöksparkering sker på gatumark i form av kantstenspark-
ering. Avfallshantering planeras ske genom underjordiska behållare 
placerade i fickor längs lokalgatorna i norr och söder. Miljörum för 
flera olika fraktioner möjliggörs inom fastighet. Både underjordiska 
behållare och eventuellt miljörum placeras tillgängligt för samtliga 
boende.

Radhusbebyggelse med mindre,  stadsmässig förgårdsmark och 
anslutande gångfartsgata. Havnevigen, Arkitema Architects. 

Uppbrytna byggnadsvolymer i varierad skala och öppen gård. Ör, 
Arkitema Architects.

Granskogen erbjuder vyer och spännande promenader. 
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KVARTER A1
LANDSKAP

Kvarterets gårdsmiljö ligger på samma nivå som omgivande gator.  
Hårdgjorda ytor fördröjs dels, i allégatans makadammagasin (skelet-
tjord), dels på gårdsbjälklaget och dels i regnträdgård mot skog-
smarken. Mot skogsmarken finns närmast husen förgårdsmarken 
med enskilda trädgårdar, gårdsgata och i anslutning till det en regn-
trädgård. I slänten i skogsmarken finns större uppvuxna granar som 
betraktas som naturvärde av kommunalt intresse. Mellan granskogen 
och regnträdgården bevaras ett skogsparti av hällmarkskaraktär.

Orienteringsfigur

N
0 20 40
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KVARTER B2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)

BOSTÄDER 14400 m2

LOKALER 600 m2

FÖRSKOLA 1000 m2

TOTAL 16000 m2

UPPSKATTAD ANTAL LGH 185

CYKELPARKERING

BOENDE 370

BESÖKSPARKERING BOENDE 100

FÖRSKOLA 20

TOTAL 490

PARKERINGSPLATSER

BOENDE I GARAGE 108

BESÖKSPARKERING I GARAGE 17

BESÖKSPARKERING PÅ GATA 1

FÖRSKOLA 6

BESÖKSPARKERING LOKAL 5

TOTAL 137

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.
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Orienteringsfigur
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KVARTER B2
BESKRIVNING

Gården delas av boende och förskola. Fyrens Förskola, Malmö. Gröna trädgårdar kantar bebyggelsen mot Södra Parkstråket. Naer-
heden, Arkitema Architects.

Lekplats i skogsbrynet. Bilden visar Braxen Parken av Topia. 
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Karaktär

Kvarter B2 omgärdas av Stora Allén och Allétorget i öster, Espla-
nadens förlängning i söder, Södra Parkstråket i väster samt lokalgata 
och kvarter B1 i norr. Kvarteret har karaktären av storgårdskvarter med 
en väl tilltagen, kringbyggd gård och varierad bebyggelse. Gården 
delas av de boende samt en förskola med fyra avdelningar där skol-
byggnaden är placerad i kvarterets norr del mot lokalgatan. Det 
centrala läget inom Rankhus möjliggör och kräver att kvarteret ges 
verksamheter och funktioner i entrévåning som kopplar till de livliga, 
offentliga stråken utanför. 

Generellt i delområdet så är bebyggelsen högre mot norr och mot hu-
vudgata och lägre mot söder och parkstråk, främst för att ge så goda 
ljusförhållanden som möjligt för både bostäder och gård. I kvarter B2s 
fall har dock en del kvarterets östra sida utformats med en lägre bygg-
nadsdel i fyra våningar för att ge Allétorget eftermiddagssol och därig-
enom större kvalitéer för utevistelse och ett rikt stadsliv i denna viktiga 
knutpunkt. Detta är även ett led i ett större tema i centrala Rankhus 
bebyggelse, nämligen att ett högre hus (i detta fall åtta våningar) alltid 
ackompanjeras av en låg byggnadsdel (i detta fall fyra våningar). 

Entréer & angöring 

Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med se-
kundära entréer mot innergård. Angöring anordnas som kantsten-
sparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén 
och lokalgatorna i norr och söder. Korttidsparkering för lämning och 
hämtning från förskolan sker på lokalgatan utanför skolan där också 
varuleveranser ges utrymme i direkt anslutning till förskolan. Gång-
fartsgatan intill parkstråket i väster tillåter angöring men ej långtid-
sparkering. 

Parkering och avfallshantering

Cykelparkering för boende anordnas enkelt tillgängligt från gata och 
entréer. Besöksparkering för cykel anordnas på gård i anslutning till 
gata. Boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart från 
lokalgata. Även kvarterets kommersiella förskola och lokaler får till-
gång till detta garage. Besöksparkering sker på gatumark i form av 
kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske genom underjord-
iska behållare placerade i fickor längs lokalgatorna i norr och söder. 
Miljörum för flera olika fraktioner möjliggörs inom fastighet. Både un-
derjordiska behållare och eventuellt miljörum placeras tillgängligt för 
samtliga boende.



KVARTER B2
LANDSKAP

Kvarteret har en gård som ligger i ungefär samma nivå som omkring-
liggande gator. I detta kvarter skulle det vara lämpligt att lokalisera 
en förskola. Ungefär halva gårdsytan skulle kunna disponeras som 
förskolegård (används av boende i kvarteret på helger och kvällar). 
I parkstråket anläggs en allmän lekplats med fördel nyttjas av för-
skolan. Ett rampsystem leder ner till naturområdet väster om kvarter-
en. Även i rampsystemet kan lek- och aktivitetsfunktioner integreras.

Orienteringsfigur

N
0 20 40
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KVARTER L1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ALLÉKVARTEREN

YTOR (BTA ovan mark)

INKL. YTA LOKAL

UPPSKATTAT ANTAL LGH

CYKELPARKERING

BOENDE/BESÖK

BILPARKERING

BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE

BESÖK KANTSTENSPARKERING GATA

14.150 m2

400 m2

166

ca 415 st

91

17

0 10 20

Orienteringsfigur Skala 1:500/A3
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KVARTER L1
BESKRIVNING

Karaktär

I korsningen av de två huvudgatorna Esplanden och Stora Allén 
ligger ett större kvarter vars form sätts av huvudgatornas vidare 
riktningar. I den strategiska korsningen ligger Allétorget som en knut-
punkt i området med vistelseytor och sittplatser, med intilliggande 
lokaler som tillsammans levandegör torget. Mot torget går kvarters-
bebyggelsen upp i höjd mellan 6 till 7 våningar för att accentuera 
platsen och knyta an till de intilliggande kvarterens hushöjder. Stora 
nivåskillnader råder inom kvarteret då marken faller av vidare norrut 
längs Stora Allén och stiger längs Esplanadens vidare riktning mot 
nordost. Då marken stiger går den huvudsakliga skalan i kvarteret 
om 5 våningar ner till 4 våningar då den också vetter mot en lägre 
småhusbebyggelse. Strategiska öppningar ges i det stora kvarteret 
och till den generösa gården; som visuell öppning och förlängning 
av gata, som öppning i förlängning av Esplanadkvarterens gårdsrum 
mellan radhus och lamellhus, och som en passage till en utanför-
liggande torgyta med koppling ner mot kvarterets lägre nivå längs 
Stora Allén och dess omgivning via trappor och gradänger. Räcken, 
lägre murar, planteringar eller trappor avgränsar kvartersgården mot 
intilliggande gator för en ombonad gårdsmiljö.

Entréer & angöring 

Kvarterets huvudentréer mot gatorna och möjliga lokaler med an-
göring längs Esplanaden och Stora Allén.

Parkering och avfallshantering

Boendeparkering i garage under upphöjd gård. Besöksparkering 
som kantstensparkering utmed intilliggande lokalgator. Underjords-
behållare för avfallshantering placerade tillgängligt inom kvarteret 
eller utmed lokalgata i zon mellan körfält och trottoar, alternativt 
soprum då kvarteret till större del omgärdas av tänkta bussgator.

Varierande skala och fasader. HMXW arkitekter Omväxlande taklandskapGröna tak som bidrar till lokalt omhändertagande av dagvatten

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ALLÉKVARTEREN

Orienteringsfigur

Allétorget; knutpunkt i området där Esplanaden och Stora 
Allén korsar varandra. Vistelseytor med intilliggande lokaler 
som levandegör torget
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KVARTER L2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ALLÉKVARTEREN
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KVARTER L2
BESKRIVNING

Karaktär
I ett mindre kilformat kvarter inryms främst smålägenheter kring 
en gemensam mindre gård som nås via loftgångar. Det kilformade 
kvarteret tar upp de större omkringgärdande nivåskillnaderna och 
knyter ihop gatunätet och dess flöden. En skala om 4 våningar mot 
Stora Allén och kvarteret mitt emot, och en lägre skala om 3 våningar 
på den högre marknivån i angränsning till småhusbebyggelse. Mot 
Stora Allén möjliga lokaler i gatuplanet.

Entréer & angöring 

Kvarterets huvudentréer mot gatorna och möjliga lokaler med an-
göring längs Stora Allén.

Parkering och avfallshantering

Boendeparkering i garage under upphöjd gård. Besöksparkering 
som kantstensparkering utmed intilliggande lokalgata. Underjords-
behållare för avfallshantering placerade tillgängligt utmed lokalgata i 
zon mellan körfält och trottoar.

Markerande hörn i stadsbilden Lokaler i startegiska lägen längs Stora Allégatan

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ALLÉKVARTEREN

Orienteringsfigur Gröna tak som bidrar till lokalt omhändertagande av dagvatten

Markerande hörn 
i stadsbilden

Lokaler i strategiska lägen

Torgyta med sittgradänger 
och planteringar ner mot 
Stora Allén

STORA ALLÉN
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ESPLANADKVARTEREN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Småstaden tar vid

Upp på den höglänta platån sträcker sig Esplanaden - huvudgatan 
mellan Stora Allén i sydväst och Kungsvägen i nordost. Här råder en 
varierad skala och bostadsbebyggelse med både flerbostadshus och 
småhus i form av lamellhus och radhus inom ett rutnätsformat gat-
unät. Esplanaden ges ett stadsmässigt gaturum med längsgående 
lamellhus i fyra till fem våningar med fasader i gatuliv, högresta träd, 
cykelbanor och bussförbindelse. Den mer småskaliga småhus-
bebyggelsen möter närliggande park och naturmark med förgårds-
mark mot gatan. 

Ett grönt parkstråk

Esplanaden korsas av “Esplanadparken” - ett stråk som en del av en 
större “grön tvärkoppling” genom området via parker och naturstråk; 
det “Norra parkstråket”. Här kör man på de gåendes villkor med vistel-
seytor för umgänge och aktivitet och omhändertagande av dagvatten. 
Korsningen mellan Esplanaden och “Esplanadparken” blir en cent-
ral knutpunkt där busshållplats och lokaler i flerbostadshusens hörn 
berikar gatulivet. 

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ESPLANADKVARTEREN
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Grön parkgata. Sönder Boulevard, Köpenhamn
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ESPLANADPARKEN
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Grön parkgata med vistelseytor för umgänge och aktivitet

Esplanadparken kopplar samman Kvartersparken och Kungsparken 
och är en viktig del i den gröna länk som sträcker sig igenom norra 
delen av Rankhus-området. Förutom att skapa ett grönskande gaturum 
är parken gestaltad för social samvaro genom torgytor och gräsmattor 
med sittplatser att slå sig till ro på, samt med lekredskap och mindre 
aktivitetsytor för flera olika åldersgrupper. Även ur en ekologisk aspekt 
är parkstråket viktigt då den inhyser en reglerande ekosystemtjänst 
i form av dagvattenhantering. Genom nedsänkta planteringsytor vid 
sidan av det upphöjda gångstråket som löper genom parkens mitt 
kan stora mängder dagvatten fördröjas. Parkens grönska bidrar även 
till biologisk mångfald då den innehar planteringar för insekter, fjärilar 
och fåglar och därmed agerar spridningskorridor mellan de två större 
parkerna.
Kring Esplanadparken sätts gångtrafikanten i fokus och parken 
omgärdas av enkelriktade gångfartsgator i avvikande markmaterial. 
Korsningen i parkens mitt utnyttjas till att bilda en flexibel torgyta där 
även Esplanadens busshållplats är förlagd.

Sönder Boulevard, Köpenhamn Sönder Boulevard, Köpenhamn Sönder Boulevard, Köpenhamn
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KVARTER J2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ESPLANADKVARTEREN
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KVARTER J2
BESKRIVNING

Karaktär

En varierande skala och bebyggelseform inom samma kvarter. 
Flerbostadshus i form av lameller längst den större huvudgatan 
Esplanaden och småhus i form av radhus mot den mindre bakom-
liggande lokalgatan. Lamellerna varierar i 4 till 5 våningar med ett 
varierat taklandskap med möjlig terrass och grönska. Första bostad-
splanet förlagt ”en halv våning upp” för att motverka hög sock-
elvåning men samtidigt skydda för direkt insyn från gatan. Lokaler i 
strategiska lägen för ett levande och befolkat gatuliv och närservice 
för de boende.  Småhusen förläggs med sina trädgårdar mot lokal-
gatan och den intilliggande Kvartersparken som blir en förlängning 
av den egna trädgården. Småhusens parkering sker via en hårdgjord 
angöringsyta på gården tillsammans med lamellhusens markpark-
ering, alternativt gemensamt garage under gården. Så kan småhu-
sens förgårdsmark som vetter mot gatan bli en grönskande plats 
utan parkering. Lägre murar eller planteringar avgränsar den öppna 
kvartersgården mot intilliggande gator för en ombonad gårdsmiljö.

Entréer & angöring 

Småhusens huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark, eller via 
kvartersgården och den hårdgjorda angöringsytan för småhusens 
parkering/förgårdsmark. Lamellhusens huvudentréer och möjliga 
lokaler med angöring mot Esplanaden.

Parkering och avfallshantering

Parkering för småhusen på tomtmark/förgårdsmark mot 
kvartersmarken/kvartersgården. Boendeparkering för lamellhuset 
genom markparkering på kvartersmark, alternativt gemensamt 
garage under upphöjd gård för både lamellhusen och småhusen. 
Även viss kantstensparkering längst omkringliggande lokalgator 
för de boende. Besöksparkering som kantstensparkering utmed 
intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på tomtmark/förgårdsmark 
för småhusen, alternativt gemensamma underjordsbehållare med 
lamellhusen. Underjordsbehållare placerade tillgängligt inom 
kvarteret eller utmed lokalgata i zon mellan körfält och trottoar.

Gemensamma underjordsbehållare för avfallshantering.
Gemensam parkering för radhusen och lamellhusen via hårdgjord 
angöringsyta på gården - ger möjlighet till gröna trädgårdar mot gatan

Lokaler i strategiska lägen i lamellhusen längst Esplanaden -
“en halv våning upp” - för att motverka hög sockelvåning men samtidigt 
skydda för direkt insyn från gatan Trädgård mot gatan. Engelska radhusen Äppelviken

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ESPLANADKVARTEREN

Orienteringsfigur
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KVARTER K2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ESPLANADKVARTEREN
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