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KVARTER K2
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.  Småhusens trädgårdar vetter in mot lamellhusens 
gård och eventuella nivåskillnader arbetas in i gestaltningen i form av 
”gröna murar” med terrasseringar och planteringar. Lägre murar eller 
planteringar avgränsar den öppna kvartersgården mot intilliggande 
gator för en ombonad gårdsmiljö.

Entréer & angöring 

Småhusens huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark. 
Lamellhusens huvudentréer och möjliga lokaler med angöring mot 
Esplanaden.

Parkering och avfallshantering

Parkering på tomtmark/förgårdsmark för småhusen. Boendepark-
ering för lamellhuset antingen i garage under upphöjd gård eller 
markparkering på kvartersmark. Även viss kantstensparkering längst 
omkringliggande lokalgator för de boende. Besöksparkering som 
kantstensparkering utmed intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på 
tomtmark/förgårdsmark för småhusen, alternativt gemensamma un-
derjordsbehållare med lamellhusen. Underjordsbehållare placerade 
tillgängligt inom kvarteret eller utmed lokalgata i zon mellan körfält 
och trottoar.

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENSPLANADKVARTEREN

Orienteringsfigur

Parkering på tomtmark/förgårdsmark för småhusen. Parkering för 
lamellhuset antingen i garage under upphöjd gård eller markparkering 
på kvartersmark

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

KUNGSPARKEN

ES
PL

AN
AD

EN

ESPLANADPARKEN

BEFINTLIG NATURMARK BEVARAS -
VACKRA TALLAR

Radhusens gårdar vetter 
mot lamellhusens gård

Möjlig terrass för 
vistelse och grönska

Uteplatser i kombination med parkering. Bagarmossen/Arklab
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KVARTER K4
SENIORBOENDE/ÄLDREBOENDE
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ESPLANADKVARTEREN

YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL LGH/LGH ÄLDREBOENDE

CYKELPARKERING

BOENDE/BESÖK

BILPARKERING

BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE

BESÖK/ANSTÄLLDA KVARTERSMARK/GARAGE

10.100 m2

32/72

ca 110 st
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Orienteringsfigur
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KVARTER K4
SENIORBOENDE/ÄLDREBOENDE
BESKRIVNING

Karaktär

Ett äldreboende och seniorboende planeras där Esplanaden möter 
Kungsvägen – ett strategiskt läge nära tänkt busshållplats och med 
en gård som öppnar upp i direkt närhet till områdets stora park; 
Kungsparken. Vid denna park förläggs, förutom bostäder, även för-
skola och skola vilket gör parken levande olika tider på dygnet och 
en naturlig mötesplats för olika generationer. Byggnaden varierar 
mellan 4 och 5 våningar med den högre 5-våningsdelen strategiskt 
markerande av hörnet Esplanaden/Kungsvägen.

Entréer & angöring 

Större huvudentré förläggs mot Esplanaden där trottoaren övergår i 
en markerande mindre torgyta. Angöring enligt krav för äldreboende.

Parkering och avfallshantering

Parkering för de boende och personal i garage under gård. Besök-
sparkering till viss del i garage och kantstensparkering längst lokal-
gata. Avfallshantering inom gällande normer för äldreboende.

Närhet till stor promenadvänlig park med skola och förskola som främjar 
kontakt mellan olika generationer En levande gård som inbjuder till aktivitet och umgänge av olika slag

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ESPLANADKVARTEREN

Orienteringsfigur En levande gård som inbjuder till aktivitet och umgänge av olika slag

Omsorgsfullt gestaltad gård för 
rekreation, aktivitet och umgänge

Närhet till promenadvänlig 
park och skola och förskola

ESPLANADEN

KUNGSVÄGEN

KUNGSPARKEN

BEFINTLIG NATURMARK MED 
VACKER TALLSKOG

Entrétorg

Entrétorg
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PARKKVARTEREN
OMRÅDE RANKHUS UPPLANDS-BRO
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PARKKVARTEREN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Stadsdelens största park

I Parkkvarteren ligger Rankhusområdets största park, Kungsparken 
med generösa grönytor för spontanaktivitet och bollspel. Parken är 
en viktig del i det Norra parkstråket och bildar en “grön knutpunkt” för 
vidare koppling till omkringliggande naturmark; i bland annat sydväst 
och nordost om parken med befintlig vacker tallskog. I parkens södra 
hörn ges en vidare “grön koppling” och vandring ner i området mot 
Rankhusängen och Mälaren genom så väl parkmark som naturmark. 
I parken återetableras våtmark som fyller både en rekreativ och en 
ekologisk funktion. 

Småhusbebyggelse i grönska

Kungsparken omgärdas främst av småhusbebyggelse i form av radhus 
och kedjehus med sin förgårdmark mot gatan och trädgård mot park 
eller naturmark. Här finns även skola och förskola, ett äldreboende 
och seniorboende placerat med gårdar i direkt anslutning till parken, 
en mix som gynnar möten mellan olika generationer. Bebyggelsen 
ramar in parken och gränsar av mot den större förbigående Kungsvä-
gen, men lämnar också en öppning och koppling till naturmarken på 
andra sidan Kungsvägen och dess befintliga vackra tallskog.

Ytor för spontanaktivitet och vistelse för alla åldrar

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE PARKKVARTEREN

YTOR (BTA ovan mark)

KVARTER M1  skola/förskola typkvarter

KVARTER M2  

KVARTER M3  förskola

KVARTER M4  typkvarter

TOTAL

6.900 m2

2.750 m2

1.900 m2

4.950 m2

16.500 m2
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Skala 1:2000/A3

Kungsparken - områdets största park med återetablerad våtmark
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KUNGSPARKEN
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Rekreation och aktivitet i Rankhus största park

Kungsparken är ett stort grönområde som erbjuder både möjlighet till 
rekreation och aktivitet för hela stadsdelen. Parken har en viktig funk-
tion som slutstation i Rankhusområdets gröna stråk samt som portal 
för att leda besökaren vidare ut i naturmarken.
I anslutning till parken ligger en skola och förskola som på sin ge-
mensamma gård har en bollplan i konstgräs som även allmänheten 
kan nyttjas efter skoltid. Utöver detta finns större gräsytor för spon-
tanaktivitet och utflykter, utegym och lekplats med aktiviteter för barn 
i olika åldrar. 
Den norra delen av Kungsparken utnyttjas till att återetablera en våt-
mark som fungerar som dagvattendamm vid kraftigt regn. Mot våt-
markens mitt riktas två träplattformar med sittbänkar och över våt-
marken sträcker sig en brygga som mynnar ut i parkens gångsystem. 
En stor del av de planteringar som finns i parken består av växter som 
är förmår omhänderta dagvatten och växter som stimulerar insekter, 
blommor och bin.

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE PARKKVARTEREN
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KVARTER M1
SKOLA/FÖRSKOLA

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE PARKKVARTEREN
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YTOR (BTA ovan mark)

ANTAL AVDELNINGAR OCH BARN FÖRSKOLA

ANTAL BARN SKOLA

CYKELPARKERING

KVARTERSMARK

BILPARKERING

PERSONAL KVARTERSMARK

PERSONAL KANTSTENSPARKERING

LÄMNING/HÄMTNING KANTSTENSPARKERING

6.900 m2

8 avd: 20 barn/avd

425

ca 200 st

32

32

5

Kombinerad skolgård/förskolegård i Kungsparken

Kvarteret M1 ligger i Rankhus norra del och integreras i det norra 
parkstråkets största park, Kungsparken. Kvarteret består av en för-
skola med 8 avdelningar samt en skola f-6 med plats för 425 elever. 
Tillsammans har de en sammanhängande gård och kan på så sätt 
samutnyttja ytor och lekredskap. Gården uppmuntrar till rörelse, bal-
ans, det sociala spelet och ytor för verksamhetens egna pedagogik 
och önskemål. Förutom de ytor som delas med skolan har förskolan 
en egen avgränsad del som passar de mindre barnen. Genom att 
lägga skol- och förskole byggnaden längs med Kungsvägen vänds 
skolgården inåt parken och skolgården får mindre buller och upplevs 
som en del av en större park. På kvällar och helger är skolgården 
trygg att använda eftersom man får en översikt över gården och då 
det finns rörelse i och genom parken. Fotbollsplanen används både 
av skolan och för spontana aktiviteter på kvällar och helger. 

Kungsparkens spontanaktiviteter, utegym, lekplats och friytor kan 
också användas i skolans undervisning och utflykt för de mindre 
barnen. Skolan och förskolans placering längs med det norra 
parkstråket uppmuntrar också till att röra sig tryggt till fots eller med 
cykel till och från skolan. Med naturmark runt hörnet finns stora möj-
ligheter för rekreation och utflykter. Inlastning och sophämtning görs 
mot gatan, separerat så långt det är möjligt från ytor för hämtning/
lämning och där barnen rör sig. Ytor för markparkering är möjligt.
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Lek för alla åldrar Omedelbar närhet till Kungsparkens stora gräsytor Bollplan i konstgräs
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KVARTER M4
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE PARKKVARTEREN
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Orienteringsfigur

YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL RADHUS

CYKELPARKERING

BOENDE/BESÖK

BILPARKERING

BOENDE/BESÖK TOMTMARK

4.950 m2

29

på tomtmark

2pl/tomtmark

Skala 1:500/A3
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KVARTER M4
BESKRIVNING

Karaktär

Småhusområde i upp till två våningar med radhus, alternativt 
kedjehus eller parhus på båda sidorna om en mindre lokalgata som 
omsluter den stora parken Kungsparken. Småhusen har planterbar 
förgårdsmark mot gatan för en lummig och grön känsla och som en 
visuell förlängning av Esplanadparken som knyter an till den stora 
Kungsparken. Småhusens trädgårdar vetter antingen mot parkmark 
eller mot naturmark.

Entréer & angöring 

Småhusens angöring och huvudentréer vetter mot gatan via för-
gårdsmark.

Parkering och avfallshantering

Parkering för småhusen på tomtmark/förgårdsmark mot gatan. Be-
söksparkering på intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på tomtmark/
förgårdsmark, alternativt gemensamma tillgängliga sopkärl eller 
underjordsbehållare inom småhuskvarteret.

Grönska in på husknuten. Bagarmossen/ArklabNära park

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE PARKKVARTEREN

Orienteringsfigur

Befintlig naturmark med fina tallar

KUNGSPARKEN

Park med stora ytor 
för vistelse och lek

Trädgård mot 
parkmark

Trädgård mot 
naturmark

Koppling park och natur

Uteplatser i kombination med parkering. Bagarmossen/ArklabNära natur

ESPLANADPARKEN
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TRÄDGÅRDSKVARTEREN
OMRÅDE RANKHUS UPPLANDS-BRO
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TRÄDGÅRDSKVARTEREN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Trädgårdsstaden på höjden

Trädgårdskvarteren är belägna på en höjd i området och består främst 
av bebyggelse i lägre skala i form av radhus och kedjehus i direkt 
närhet till park, naturmark och sluttning ner mot Rankhusängen och 
Mälaren. Den lägre bebyggelsen formar sig kring ett inre parkrum 
som blir en förlängning av småhusens trädgårdar och uteplatser som 
vetter mot parken. Här kan barnen leka i parken under uppsikt. I områ-
det råder markanta nivåskillnader och småhusen och lokalgatorna an-
passas till det varierande marklandskapet och till befintlig naturmark 
som bevaras. Möjliga lägen till sjöutsikt tillvaratas där marken sluttar 
ner mot vattnet.

Rekreativt promenadstråk

Ett grönstråk löper genom området i form av både ordnad park och 
mer naturstråk, det ”Norra Parkstråket” - inramat av främst småhus-
bebyggelse med förgårdsmark. Kvartersparken - centralt placerad 
i grönstråket och bebyggelsen - tillför en stor kvalitet för området 
genom sin grönska och platser för social samvaro. Här placeras 
förskolor i direkt närhet till parkmarken som utformas för lek och 
umgänge. Kvartersparken mynnar sen vidare öster ut i ett rekreativt 
dagvatten- och promenadstråk ner mot Rankhusängen och Mälarens 
vatten där en slående utsikt bjuds.

Vindlande gångstigar ner mot Mälarens vatten

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE TRÄDGÅRDSKVARTEREN

YTOR (BTA ovan mark)

KVARTER H1  typkvarter

KVARTER H2  typkvarter

KVARTER H3  förskola

KVARTER H4  förskola typkvarter

KVARTER H5

KVARTER H6

TOTAL

2.050 m2
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Park i nära anslutning till förskolorna ger större yta för vistelse och lek
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KVARTERSPARKEN
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Planteringsytor som stimulerar biologisk mångfald Dagvattenhantering blir en del av parkens kvaliteter En park både för den förbipasserande och för den som stannar länge

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE TRÄDGÅRDSKVARTEREN

Orienteringsfigur
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Multifunktionell park med höga naturvärden

Genom sin grönska och plats för lek och aktivitet tillför Kvartersparken 
en stor kvalitet för den omgivande bebyggelsen. Belägen mellan två 
förskolor är den en viktig yta för förskolebarnen som använder parken 
som utflyktsmål och ett extra fokus har därför givits åt en pedagogisk 
och stimulerande utformning. I parken finns spännande sagostigar, 
naturlek, ängar och mycket mer.

Parken erbjuder samtidigt olika kvaliteter beroende på väder. Där 
det varit möjligt har befintlig natur sparats och integrerats i den nya 
parken, vilket har bidragit till många ekologiska och estetiska värden. 
Vid kraftiga skyfall samlas vattnet i en synlig dagvattenhantering som 
likt en bäck rinner genom parken. Under helger och kvällar används 
parken för såväl lek och upptäcktsfärder som för stilla rekreation och 
mötespunkt. Kvartersparken ger identitet åt angränsande bebyggelse 
och kopplar på det Norra parkstråket som går genom hela Rankhus.

Skala 1:500/A3
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RANKHUSBACKEN
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Naturskön dagvattenpark ner mot Mälaren

Mellan Kvartersparken och Rankhusängen kopplar Rankhusbacken 
och blir en fortsättning på Norra Rankhusstråket. Området ligger i en 
sluttande terräng där promenadstråket slingrar sig fram i den till stora 
delar bevarade naturmarken. Rankhusbacken tar tillbaka besökaren 
till naturen och bjuder på vackra utsiktsplatser och rekreativa stråk 
fyllda av naturlika dagvattenplanteringar och stor biologisk mångfald.

Öppen dagvattenhantering stimulerar både djur och natur Vackra utsiktsplatser i strategiska lägen Gångstråk som slingrar sig ner för Rankhusbacken

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE TRÄDGÅRDSKVARTEREN

Orienteringsfigur
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KVARTER H1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE TRÄDGÅRDSKVARTEREN
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YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL RADHUS

CYKELPARKERING

BOENDE/BESÖK

BILPARKERING

BOENDE/BESÖK TOMTMARK

ALT. GEMENSAM PARKERING KVARTERSMARK

2.050 m2
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på tomtmark

2pl/tomtmark

12

Skala 1:500/A3
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KVARTER H1
BESKRIVNING

Karaktär

Småhuskvarter med radhus, allternativt kedjehus eller parhus i upp 
till två våningar. Med planterbar förgårdsmark mot de omgärdande 
mindre lokalgatorna och trädgårdar som vetter inåt mot varandra och 
som även tar hand om dagvattnet.

Entréer & angöring 

Småhusens angöring och huvudentréer vetter mot gatan via för-
gårdsmark.

Parkering och avfallshantering

Parkering för småhusen på tomtmark/förgårdsmark mot gatan. 
Alternativt gemensam parkering kvartersmark. Besöksparkering på 
intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på tomtmark/förgårdsmark, al-
ternativt gemensamma tillgängliga sopkärl eller underjordsbehållare 
inom småhuskvarteret.

Uteplatser i kombination med parkering. Bagarmossen/Arklab
Närhet till park
- en “förlängning av radhustomten”- både visuellt och fysiskt

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE TRÄDGÅRDSKVARTEREN

Orienteringsfigur

KVARTERSPARKEN

BEFINTLIG BEVARAD NATURMARK

FÖRSKOLEGÅRD

Trädgårdar med omhändertagande 
av dagvatten

Utblick och närhet till park 

Egna sopkärl på tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma 
tillgängliga sopkärl eller underjordsbehållare
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KVARTER H2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE TRÄDGÅRDSKVARTEREN
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Orienteringsfigur

YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL RADHUS

CYKELPARKERING

BOENDE/BESÖK

BILPARKERING

BOENDE/BESÖK TOMTMARK

ALT. GEMENSAM PARKERING KVARTERSMARK

6.150 m2
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KVARTER H2
BESKRIVNING

Karaktär

Småhuskvarter med radhus, aletnativt kedjehus eller parhus som 
anpassas till den sluttande terrängen som råder här, via souter-
rängvåningar, terrasser och förskjutningar. Möjliga utblickar och 
utsikt ner mot Rankhusängen och Mälarens vatten eftersträvas. 
Förgårdsmark mot de mindre lokalgatorna och trädgårdar i den 
naturliga sluttningen genom exempelvis gradänger och planterbara 
terrasseringar.

Entréer & angöring 

Småhusens angöring och huvudentréer vetter mot gatan via för-
gårdsmark.

Parkering och avfallshantering

Parkering för småhusen på tomtmark/förgårdsmark mot gatan. 
Alternativt gemensam parkering kvartersmark. Besöksparkering på 
intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på tomtmark/förgårdsmark, al-
ternativt gemensamma tillgängliga sopkärl eller underjordsbehållare 
inom småhuskvarteret.

Hus i souterräng i sluttningen ner mot Rankhusängen Lokalgatorna anpassas till det varierande marklandskapet

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE TRÄDGÅRDSKVARTEREN

Orienteringsfigur Vindlande gångstigar ner mot Mälarens vatten

Vindlande gångstigar ner mot 
Mälarens vatten

RANKHUSBACKEN

KVARTERSPARKEN

Utsikt ner mot 
Rankhusängen och 
Mälaren
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KVARTER H4
FÖRSKOLA

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE TRÄDGÅRDSKVARTEREN

Orienteringsfigur

YTOR (BTA ovan mark)

ANTAL AVDELNINGAR OCH BARN

CYKELPARKERING

KVARTERSMARK

BILPARKERING

PERSONAL KVARTERSMARK

PERSONAL KANTSTENSPARKERING

LÄMNING/HÄMTNING KANTSTENSPARKERING

1.900 m2

8 avd: 20 barn/avd 

38

8

8

3

Förskola med parkmark runt hörnet

Kvarteret H4 består av en förskola med 8 avdelningar och ligger i 
direkt närhet till Kvartersparken i nordöst och ett naturområde med 
tall och hällmark i sydöst. Kvartersparken blir en förlängning av för-
skolegården och fungerar som ett nära och tillgängligt utflyktsmål för 
verksamheten. Förskolans placering i kanten av det norra parkstråket 
uppmuntrar och underlättar en trygg och säker resa mellan hemmet 
och förskolan oavsett om du kommer med bussen, promenerar eller 
cyklar. För att stimulera barnens sinnen och uppmuntra det sociala 
spelet, motoriken och upptäckarglädjen är förskolegården indelad i 
tre zoner: den trygga, aktiva och vilda zonen. Gården lämnar också 
plats till förskoleverksamhetens egna önskemål om utomhuspedago-
gik som odling, teknik och ekologi.

Förskolans placering centralt i Rankhus ger möjlighet att promenera 
till andra parker och naturområden till fots eller med buss. 

Inlastning och sophämtning görs mot gatan, separerat så långt det 
är möjligt från ytor för hämtning/lämning och där barnen rör sig. Ytor 
för markparkering är möjligt och längs byggnadens ena långsida 
finns en regnträdgård som hanterar dagvatten från gatan.
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Skala 1:2000
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CENTRUMKVARTEREN
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE CENTRUMKVARTEREN

Omfattning
Centrumkvarteren omfattar kvarteren C1, C2, C3, D1, D2 D3, I1 och I2 grup-
perade i tre rader i ett lättorienterat och tydligt gatumönster. Området sträcker 
sig mellan Södra Parkstråket i sydväst och Esplanadkvarteren i nordöst och 
från Rankhusstråket och Centrala Torget i söder till Esplanaden och Allétor-
get i norr. Centrumkvarteren präglas i stor utsträckning av två av Rankhus 
viktigaste kommunikationsstråk; Stora Allén och Rankhusstråket. Stora Allén 
är en av områdets huvudgator för samtliga trafikslag inklusive kollektivtrafik 
i form av bussar. Rankhusstråket utgör områdets huvudsakliga gång- och 
cykelstråk in till centrala Kungsängen. Dagens befintliga gångtunnel under 
E18 byggs ut och breddas upp för att öka tryggheten och vistelsekvalitén. 
Detta kompletteras ytterligare av fler ögon på stråket genom den nya an-
gränsande bebyggelsen. Längs stråkets norra sida terraseras landskapet för 
att möta den något högre belägna kvartersbebyggelsen. Rankhusstråkets 
öppna ytor programeras för sport, lek och spontanidrott och olika typer av 
vistelse och stadsliv. I anslutning till Rankhusstråket tar också den täta och 
mest urbana staden vid, med kringbyggda stadskvarter och en större skola 
för årskurserna 7-9 i kvarter D3.  

Karaktär
Kvarteren närmast parkstråket i sydväst (C1, C2, C3) och dess nya stadssilu-
ett skapar en tydlig front mot parken, kantad av en gångfartsgata och gröna 
trädgårdar. Kvarterets motstående sida i nordöst kännetecknas av öppna 
entrévåningar och hög entrétäthet som tillför gatuliv och målpunkter till Sto-
ra Allén. Denna sida domineras av kommersiella lokaler, mest koncentrerat 
vid torgbildningarna, och har en stark offentlig karaktär. Kvarterens struk-
tur dikteras i någon mån av platsens förutsättningar med höga bullernivåer 
från E18. Därför sluts kvarteren med en skyddande lamell mot sydväst med 
lägenheter mot den skyddade gården. Detta möjliggör tysta och attraktiva 
utemiljöer på innergårdar och en lugn och ljuddämpad sida för bostäderna 
innanför. Byggnaderna varierar i höjd mellan fyra och åtta våningar där högre 
hus placeras i lägen som ger så gynnsamma solförhållanden som möjligt till 
bostäder och gårdar. 

Kvarteren nordöst om Stora Allén (D1, D2, D3) domineras även de av akti-
va och öppna bottenvåningar mot Stora Allén. Mot nordöst trappar skalan 
ned där kvarteren möter en mer småskalig bostadsbebyggelse. Kvarteren 
och gårdsrummen är här generellt större än i C kvarteren. Högre hus plac-
eras mot huvudgata medan en enhetligt lägre bebyggelse på fyra våningar 
möter I-kvarteren i nordöst. Områdets högsta hus med tio våningar placeras i 
kvarter D1 för att tillsammans med Allétorget markera platsens centrala läge i 
Rankhus. En skola för årskurserna 7-9 placeras i kvarter D3 och ansluter med 
skolgården till den intilliggande bevarade naturmarken.

I kvarteren som angränsar mot Esplanadkvarteren i nordöst (I1, I2) trappas 
skalan ned och bebyggelsen ges karaktären av lamellhus på öppna gårdar 
som möter omkringliggande radhusbebyggelse och naturmark. 

YTOR (TOTAL LJUS BTA)

KVARTER C1

KVARTER C2

KVARTER C3

KVARTER D1

KVARTER D2

KVARTER D3

KVARTER I1

KVARTER I2

TOTAL

13 600 m2

11 800 m2

11 700 m2

10 900 m2

11 800 m2

7 400 m2

7 000 m2

7 000 m2

81 200 m2

Torg som skjuter ut i dagvattendamm nedanför bergskant. 
Topia Landskapsarkitetker.

Parkstråket utgörs av en serie landskapsrum med olika karaktär 
och funktion. Magnolialund i slänt nedanför korridor av sparad 
natur som skyddar stråket från E18. Trumslagarbacken, Västerås.

Längs Rankhusstråket skapas ett område för spontanaktivitet. 
Rotebro idrottshall, Topia Landskapsarkitekter.



KVARTER C3
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)

BOSTÄDER 10900 m2

LOKALER 800 m2

TOTAL 11700 m2

UPPSKATTAD ANTAL LGH 140

CYKELPARKERING

BOENDE 280

BESÖKSPARKERING BOENDE 70

TOTAL 350

PARKERINGSPLATSER

BOENDE I GARAGE 68

BESÖKSPARKERING I GARAGE 12

BESÖKSPARKERING PÅ GATA 2

BESÖKSPARKERING LOKAL 8

TOTAL 90

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE CENTRUMKVARTEREN

Orienteringsfigur
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KVARTER C3
BESKRIVNING

Karaktär

Kvarter C3 är ett tätt, urbant kvarter med relativt jämn bebyggelse 
i fem till sju våningar men med stor variation i form och gestalt-
ning. Kvarteret bildar en tydlig stadsfront mot Stora Allén i nordöst, 
Rankhusstråket i sydöst och parkstråket i sydväst. För att klara 
relativt svåra ljudförhållanden med höga bullernivåer från E18, väster 
om och betydligt lägre än kvarteret, struktureras kvarteret med en 
skyddande lamellbyggnad åt detta väderstreck. På så sätt säkras en 
tyst gård och tyst sida för bostäderna innanför. Att denna byggnad 
ligger fristående med släpp till övriga huskroppar gör att även hörn-
lägenheter kan bli genomgående med tyst sida. Mindre, enkelsidiga 
lägenheter placeras mot gårdssida. 

Vad gäller entrévåningar får kvarteret två mycket skilda utformnin-
gar beroende på om de möter huvudgatan eller parkstråket. Mot 
Stora Allén dominerar öppna, aktiva bottenvåningar med blandade 
funktioner som främjar stadslivet längs gatan. Inslag av kommersiella 
lokaler blandas med bostadsentréer som skapar ett attraktivt och 
inbjudande möte mellan byggnad och stad. Mot parkstråket och 
gångfartsgatan används förgårdsmarken till privata trädgårdar till de 
boende. Tillsammans med parken skapas små, lokala mötesplatser 
där gaturummet lika gärna kan användas till lek som angöring och 
blir funktionsblandade vistelserum snarare transportrum. 

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 lokalgatan i norr. Miljörum för flera olika 
fraktioner möjliggörs inom fastighet. Både underjordiska behållare 
och eventuella miljörum placeras tillgängligt för samtliga boende.

Transparanta och aktiva bottenvåningar ger liv till omgivande stads- 
och gaturum. Arkitema Architects.

Bostadsgårdar kompletteras av takterrasser för de boende. The Tube, 
Arkitema Architects. 

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE CENTRUMKVARTEREN

Bostadsbebyggelsen inom kvarteren varieras i volym, höjd och gestalt-
ning. Öppningar i kvarter ger visuell kontakt till gårdarna innanför. Nya 
Hovås, Arkitema Architects. 



KVARTER C3
SOLSTUDIE
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Kvarteret möter Allégatan i norr och parkstråket i söder. Gång- och 
cykelvägen öster om kvarteret leder ner till “aktivitetsstråket” och 
koppling under E18. Området kring passagen görs så öppen och 
flack som möjligt för att det ska vara en plats med bra överblickbar-
het. Stora öppna gräsytor som sluttar ner mot en större pelouse, 
som också fungerar som torrdamm vid extrema regn. Vintertid 
fungerar gräsytorna utmärkt för vinterlek och pulkaåkning. Öster 
om kvarteret, mot idrottshallen, finns en större regnträdgård och ett 
aktivitetstråk för spontanidrott och liknande.

Orienteringsfigur

N
0 20 40
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KVARTER C3
LANDSKAP



KVARTER D1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)

BOSTÄDER 10600 m2

LOKALER 300 m2

TOTAL 10900 m2

UPPSKATTAD ANTAL LGH 135

CYKELPARKERING

BOENDE 270

BESÖKSPARKERING BOENDE 70

TOTAL 340

PARKERINGSPLATSER

BOENDE I GARAGE 70

BESÖKSPARKERING BOENDE 11

BESÖKSPARKERING LOKAL 6

TOTAL 87

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE CENTRUMKVARTEREN

Orienteringsfigur
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KVARTER D1
BESKRIVNING

Karaktär

Kvarter D1 ligger centralt placerat i Stora Alléns och Esplanadens 
korsning. För att markera platsens vikt i stadsstrukturen placeras en 
av stadsdelens högsta byggnader här, ett punkthus på tio våningar 
som är sammanbyggt med det övriga kvarteret. I likhet med den 
generella strategin för Centrumkvarteren och Allékvarteren möts 
höghuset på en sida av en låg byggnadsdel på fyra våningar. Ut 
mot korsningen dras kvarteret in och ett mindre entrétorg skapas 
framför högdelen där bostads- och lokalentréer koncentreras. Mot 
Stora Allén placeras kommersiella lokaler för att aktivera även norra 
sidan av huvudgatan. Mot nordöst får kvarterets byggnader en mer 
småskalig karaktär med en höjd på fyra våningar som påbörjar 
övergången till den glesare och lägre bebyggelsen längre norrut. 
Gatan i nordöst har under planarbetet haft arbetsnamnet Lugna 
gatan, vilket ganska väl beskriver hur den ska kontrastera mot Stora 
Alléns breda stadsrum. 

Entréer & angöring 

Kvarterets entréer orienteras ut mot kringliggande gator med 
sekundära entréer mot innergård. Angöring anordnas som kantsten-
sparkering i de parkeringsfickor som anläggs utmed Stora Allén och 
lokalgatorna i nordöst och sydöst. 

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 kantsten-
sparkering. Avfallshantering planeras ske i underjordiska behållare 
placerade i fickor längs lokalgatan i sydöst. Miljörum för flera olika 
fraktioner möjliggörs inom fastighet. Både underjordiska behållare 
och eventuellt miljörum placeras tillgängligt för samtliga boende.

Mindre platsbildning vid bostadsentré. Arkitema Architects.I korsningen mellan huvudgatorna Stora Allén och Esplanaden 
möts människor, trafikanter, bostäder och handel. London, Camlins 
/ HED 
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KVARTER D1
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