
Detta kvarter omges helt av gaturum. Kvarteret är omslutet med 
öppning på ett ställe, och får därmed en halvprivat karaktär.  
Öppningen i kvartersstrukturen gör att det finns ett utlopp för dag-
vatten vid extrema regn. Gården och lägenheterna i bottenplanet 
ligger ca 1,5 m över gatunivån för att minska insyn i lägenheter från 
förbipasserande på omgivande gator.

Orienteringsfigur
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KVARTER D1
LANDSKAP



KVARTER D3
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)

HÖGSTADIUM 5200 m2

KOMM. SERVICE 2200 m2

TOTAL 7400 m2

CYKELPARKERING 230

PARKERINGSPLATSER

I GARAGE 110

BESÖKSPARKERING HÖGSTADIUM 11

BESÖKSPARKERING KOMM. SERVICE 7

TOTAL 128

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE CENTRUMKVARTEREN

Orienteringsfigur
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KVARTER D3
BESKRIVNING

Kring Centrala Torget planeras handel, idrottshall, bostäder, skola 
och stadsdelsservice kring Rankhusstråkets samlande landskapse-
lement. Egis / BLD WaterDesign.

Skolbyggnad med uppbrutna byggnadsvolymer. Nya Kungsberget, 
Linköping, Arkitema Architects. 

Skolgården flätas samman med bevarad naturmark. Paviljong på 
Ursviks skola, Topia Landskapsarkitekter. 

Karaktär

Kvarter D3 är centralt placerat i stadsdelen i direkt anslutning till 
Stora Allén, Centrala Torget och Rankhusstråket. Kvarteret innehåller 
en skola för årskurserna 7-9 och ger även utrymme för en byggnad 
för kommunal stadsdelsservice. Kvarteret är ett nav i stadsdelen och 
ramar i söder in Centrala Torget och dess publika liv. Längs Stora 
Allén placeras skolbyggnaden längs gatan med en fördjupad trottoar 
och entréplats för att ge byggnaden dignitet och generös angöring. 
Mot öster består skolan av flera sammankopplade byggnadsvoly-
mer som öppnar upp mot skolgård och naturmark. Byggnaderna i 
kvarteret utformas trappande och är en till fem våningar höga, där 
stadsdelscentret är högst och står som en solitär på centrala torget. 
Härifrån når elever och besökare skolgård samt kvarterets olika 
byggnader. Från Centrala Torget når man också idrotthall med intill 
liggande utomhus aktivitetsyta.   

Entréer & angöring 

Huvudentréer för både skola och övriga kommunala verksam-
heter föreslås anordnas från Centrala Torget. Skolans placering 
och utbredning möjliggör också sekundära entréer från samtliga 
anslutande gator. Angöring med bil görs från lokalgata i norr, där 
utrymme finns för tydligt indelade zoner för garageinfart, varulever-
anser, korttidsparkering för lämning/hämtning samt del av personal-
parkering.  

Parkering och avfallshantering

Väl tilltagna ytor för cykelparkering anordnas på gård i anslutning 
till cykelstråk från olika riktningar. Parkeringsgarage föreslås utföras 
under del av huvudbyggnad och del av gård. Detta garage huserar 
möjlig del av personalparkering för skolan och parkeringsplatser för 
övrig kommunal service. Garaget erbjuder också kompletterande 
parkering för allmänheten som besöker exempelvis idrottshallen. På 
lokalgata i nordväst uppförs kantparkering för personal och besöka-
re. Från lokalgata nås också utrymmen för avfallshantering. 

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE CENTRUMKVARTEREN



Skoltomten ligger vid allégatan i anslutning till busshållplats och ett 
torg. Framför skolan mot Allégatan finns planteringar och informel-
la sittplatser i form av sittmurar etc. Skolgården utgörs delvis av 
naturmark. Närmast skolan är skolgården mer hårdgjord och lutar 
svagt mot en regnträdgård som löper över skolgården. Gradänger 
förmedlar mötet mellan skolgårdens mer plana hårdgjorda delar 
och den kuperade naturdelen. Mot skogsdelen finns lekutrustning 
som succesivt övergår till mer abstrakta installationer och kojor i 
skogsdelen.

Orienteringsfigur
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KVARTER I1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE CENTRUMKVARTEREN

YTOR (BTA ovan mark)

INKL. YTA LOKAL

UPPSKATTAT ANTAL LGH

CYKELPARKERING

BOENDE/BESÖK

BILPARKERING

BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE

BESÖK KANTSTENSPARKERING GATA

7.000 m2

100 m2

82

ca 200 st

45
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Orienteringsfigur Skala 1:500/A3
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KVARTER I1
BESKRIVNING

Karaktär

Kvarter med bebyggelse om 4 till 5 våningar för en varierad skala 
och taklandskap. 5 våningar vid strategiskt hörn och läge för möjlig 
lokal, och 4 våningar då kvarteret öppnar upp och går ner i skala i 
sitt möte med intilliggande område med småhusbebyggelse, park 
och naturmark. Räcken, lägre murar, planteringar eller trappor 
avgränsar kvartersgården mot intilliggande gator för en ombonad 
gårdsmiljö. Första bostadsplanet förlagt ”en halv våning upp” för att 
motverka hög sockelvåning men samtidigt skydda för direkt insyn 
från gatan. Lokaler i strategiska lägen för ett levande och befolkat 
gatuliv och närservice för de boende. 

Entréer & angöring 

Kvarterets huvudentréer mot gatorna och möjliga lokaler med 
angöring.

Parkering och avfallshantering

Boendeparkering i garage under upphöjd gård och eventuell mark-
parkering på kvartersmark. Besöksparkering som kantstensparkering 
utmed intilliggande lokalgator. Underjordsbehållare för avfallshanter-
ing placerade tillgängligt inom kvarteret eller utmed lokalgata i zon 
mellan körfält och trottoar.

Lokaler i strategiska lägen Grönskande murar/räcken mellan gård och gata

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE CENTRUMKVARTEREN

Orienteringsfigur
Första bostadsplanet förlagt “en halv våning upp” för att motverka hög 

sockelvåning men samtidigt skydda för direkt insyn från gatan

Lokaler i strategiska lägen

Gröna tak som bidrar till lokalt 
omhändertagande av dagvatten

Varierande taklandskap 

Grönskande murar/räcken 
mellan gata och gård

Gård för lek 
och vistelse

ESPLANADEN
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ENTRÉ RANKHUS
SITUATIONSPLAN/BESKRIVNING

Välkommen till Rankhus

Området “Entré Rankhus” är det första som möter besökaren efter av-
farten från E18. Det bildar en portal in till den nya stadsdelen Rankhus 
- “Här börjar staden”. En rondell sätter huvudriktningarna vidare in 
i området med Stora Allén och Kungsvägens fortsättning. En stads-
mässig bostadsbebyggelse i varierande höjder tätar till och tydliggör 
gaturummen och de olika vidare riktningarna. Bostadskvarteren har 
lokaler i strategiska lägen, men här finns även ett helt kvarter med 
handel i bottenvåningen - lättillgängligt vid den så viktiga knutpunk-
ten in och ut ur området. Vidare in i Rankhus nordväst, längs Stora 
Allén, fortsätter den tätare stadskaraktären medan vidare sydost, 
mot Mälaren, klättrar bebyggelsen upp på höjden och öppnar upp 
mot naturen och utsikten över Mälaren och Kungsängen. En lägre 
skala tar här vid i form av småhusbebyggelse som följer den natur-
liga terrängen och knyter an till den befintliga naturen i dess sluttning 
ner mot vattnet. En möjlig gång- och cykelkoppling mellan Rankhus 
och Kungsängen i form av en bro över E18 accentueras av ett hö-
gre hus. Tillsammans med en intilliggande torgyta bildas en naturlig 
knutpunkt och utsiktsplats med access till Rankhusberget med dess 
klätterklippa och fina strövskog. Det högre huset, tillsammans med 
gång- och cykelbron, blir ett landmärke för kommunen väl synligt från 
E18. Längs Mälarens strand löper även en tänkt strandpromenad som 
fortsättning från Kungsängen fram till den befintliga Rankhusängen 
som görs attraktiv och tillgänglig.Genom området “Entré Rankhus” går 
även det så viktiga gång- och cykelstråket under E18; Rankhusstråket 
som kopplar ihop Kungsängen och Rankhus och som sen leder vid-
are mot naturen, Rankhusängen och Mälarens vatten. Längs stråket 
förläggs en idrottshall, möjliga kommunala funktioner, busshållplats, 
skolor och förskolor som befolkar och ger liv åt platsen olika tider på 
dygnet. Stråket förstärks även med vistelseytor och aktivitetsbaserade 
funktioner för att öka tryggheten och blir en naturlig mötesplats och 
knutpunkt för hela Rankhus och dess koppling till Kungsängen. I kor-
sningen Rankhusstråket och Stora Allén förläggs också en torgbild-
ning, Centrala Torget, vilken utgör en viktig nod och publik plats för 
stadsdelen.

Skiss; vy från E18

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS

YTOR (BTA ovan mark)

KVARTER E1

KVARTER F1  handel/bostäder typkvarter

KVARTER F2  idrottshall typkvarter

KVARTER G1  skola/förskola

KVARTER G2  typkvarter

KVARTER G3  typkvarter

KVARTER G4  typkvarter

KVARTER G5  typkvarter

TOTAL

10.850 m2

13.700 m2

2.200 m2

6.400 m2

8.400 m2

1.700 m2
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21.700 m2

68.050 m2
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ENTRÉ RANKHUS
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Rankhusrondellen

Från E18s stora vägrum sänks hastigheten och vägrummet minskar ju 
närmare Entrén in mot Rankhus man kommer. Det gröna gaturummet 
gör att föraren mentalt ställer om för att köra in i en tätare stadsstruktur 
där bilar blandas med gående och cyklister. Byggnaderna ligger tätt 
på gaturummet och mellan byggnad och körbana bildas små platser. 
Materialen skiftar från vägmiljöns typiskt robusta material och detaljer-
ing till en mer stadsrumskaraktär med finare detaljering och uttrycks-
fulla material, vilket också bidrar till sänkta hastigheter och tydligare 
stadsstruktur.  

I stadsrummet runt entréplatsen finns möjlighet för lokaler i botten-
våningen och ett handelskvarter. Entrérummet är den första plats i 
Rankhusområdet du möter när du kommer som besökare med bil och 
får en utformning därefter. Rondellen är därför mer av en entréplats 
och grön oas med ett konstverk än en trafikapparat. En omsorgsfull ut-
formning stärker platsens roll som landmärke och orienteringspunkt.

Markmaterialet bidrar till en tydlig stadsstruktur Fin detaljering i val av markmaterial Rondellen som landmärke och tydlig entré

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS
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Bryggstråk på mark

Där naturen tillåter och där 
fäste mot berget inte är möj-
ligt förläggs bryggstråket i 
form av träspänger på befint-
liga stigar längs vattnet.

Bryggstråk ovan vatten

Bryggstråket leds ut ovan 
vatten där det exempel-
vis passerar stationer för 
bergsklättring.

Bryggstråk vid berg

För att undvika nedpålning i 
vattnet kragas bryggstråket 
ut från berget. Vid valda 
platser breddas stråket och 
kompletteras med sittplatser.

Bryggstråk längs Nacka Strand, Stockholm

Träspång på naturmark i Hjortmarka naturreservat, Allingsås

BRYGGSTRÅKET
LANDSKAP/PLATSBILDNING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS

Orienteringskarta bryggstråket

Rekreativt bryggstråk längs Mälaren

Söder om kvarteret G5 sluttar marken dramatiskt ner mot Mälaren.
För att ta vara på det natursköna området längs Mälaren anläggs en 
strandpromenad som sträcker sig i en första etapp från brofästet vid 
E18 ända bort till Rankhusängen. Att göra detta till ett sammanhållet 
bryggtråk skapar en förhöjd kontakt med Mälaren och är ett sätt att 
tillgängliggöra området för både invånare och besökare.

Bryggstråkets karaktär och konstruktion förändras dynamiskt under 
vandringen för att gestaltas i samspel med den varierande terrängen. 
Stråket börjar som en träspång på naturmark längs vattenbrynet i 
söder, för att sedan leda vidare i form av en träbrygga som kragas ut 
från berget. Där berget används av bergsklättrare leds bryggstråket 
ut från berget för att ge rum åt klättrarna. 
Vid platser för vackra utblickar breddas stråket till att bilda små 
rastplatser med bänkar eller Läktare för att betrakta klättringen eller 
bad i mälaren.
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AKTIVITETSSTRÅKET
LANDSKAP

Denna del av Rankhustråket formas som dels ett aktivitetsområde för 
spontanidrott, och dels som ett dagvattenstråk med regnträdgårdar. 
Aktivitetsområdet integreras även med sporthallens fasad, och plan-
er på sporthallens tak. Platsen gestaltas för aktiviteter av  
”streetkaraktär” såsom basket mot en korg, skate-, parkour, BMX 
etc. Tanken är att skapa en plats med aktivitet och folkliv även på 
kvällen, och att detta tillsammans med den öppna och överskådliga 
gestaltningen av platsen för att undvika att området vid passagen av 
E18 upplevs otrygg.

N

Orienteringsfigur
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KVARTER F1
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)

BOSTÄDER 10100 m2

LOKALER 3600 m2

TOTAL 13700 m2

UPPSKATTAD ANTAL LGH 130

CYKELPARKERING

BOENDE 260

BESÖKSPARKERING BOENDE 70

TOTAL 330

PARKERINGSPLATSER

BOENDE I GARAGE 240

BESÖKSPARKERING BOENDE 19

BESÖKSPARKERING LOKAL 22

TOTAL 281

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS

Orienteringsfigur
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KVARTER F1
BESKRIVNING

Framför handelskvarteret finns utrymme för markandshandel och 
uteserveringar. Enköpingsvägen, Arkitema Architects.

Bostäderna oven handelsplatsen samlas kring en enande gård-
soas.Townshend Landscape Architects.

Handelskvarteret blir ett nav i stadsdelen med större såväl som 
mindre kommersiella lokaler. Paradiset, Kjellander Sjöberg.

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS

Karaktär

Kvarter F1 omgärdas av Stora Allén i nordost, Kungsvägen i sydost, 
E18’s påfart i sydväst och lokalgatan mot idrottshallen i kvarter F2 
i nordväst. Kvarteret nås också enkelt från Centrala Torget som är 
placerat diagonalt över Stora Allén. Kvarter F1 utgår stadsdelens cen-
trala handelskvarter. Inrymt i ett bostadskvarter finns handelslokaler 
i ett plan med möjlig mezzanin och bostader i tre till fem plan ovan. 
Entrévåningen är öppen och domineras av transparens och entréer 
till lokaler och bostäder. Byggnaderna uppförs i fyra till sex våning-
ar och omgärdar en upphöjd bostadsgård ovan handel och garage. 
Framför bebyggelsen i nordost och öster finns fördjupad trottoar och 
entréplats för kommersiella och publika ändamål. Mot söder sluttar 
marken ned under omgivande vägar vilket ger skyddade utemiljöer 
på den annars av trafik dominerade platsen. 

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 nordväst, sydväst och sydost.

Parkering och avfallshantering

Cykelparkering för boende och besökare anordnas enkelt tillgängligt 
från gata och entréer. Cykelparkering för kommersiella lokaler anord-
nas i direkt anslutning till Stora Allén.

Besöks och boendeparkering sker i garage under kvarteret med infart 
från lokalgata. Viss besöksparkering sker även på gatumark i form av 
kantstensparkering. Avfallshantering planeras ske genom underjord-
iska behållare placerade i fickor längs lokalgatan i norr. Miljörum för 
såväl bostäder och kommersiella lokaler möjliggörs inom fastighet. 
Både underjordiska behållare och miljörum placeras tillgängligt.
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KVARTER F1
LANDSKAP

Det här kvarteret består av en handelsdel med bostäder på de 
övre våningarna, och en idrottshall. Idrottshallen omges på två 
sidor av aktivitetsytor för spontanidrott o dyl. Norr om idrottshallen, 
vid busshållplats finns sitt- och hängmöbler som samspelar med 
liknande på torget på andra sidan allégatan. 
Handelskvarteret har ytor med möjlighet för marknader och torghan-
del mot allégatans början och entrérondellen. Mot motorvägspåfarter 
ordnas markparkering. Söder om kvarteret fortsätter parkstråket, 
som här domineras av anlagd växtlighet, men med lokal naturkarak-
tär för att stärka spridningssamband också i de trafiktäta miljöerna.

Orienteringsfigur
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KVARTER F2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

YTOR (LJUS BTA)

SPORTSHALL 2200 m2

TOTAL 2200 m2

CYKELPARKERING 80

PARKERING I GARAGE I KVARTER F1 

Alla angivna tal är uppskattningar och kan komma att justeras.

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS

Orienteringsfigur
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KVARTER F2
BESKRIVNING

Utanför idrottshallen finns utrymme för sport och spontanidrott. 
Rotebro idrottshall, Topia Landskapsarkitekter. 

Från sportplanen inomhus ser man ut mot Rankhusstråket. Stads-
delscentrum Vitoria-Gasteiz, ACXT Arkitekter. 

Karaktär

Kvarter F2 omgärdas av Stora Allén i nordost, Rankhusstråket i nor-
dväst, lokalgata mot kvarter F1 i söderost och E18’s påfart i sydväst. 
Kvarteret innehåller områdets idrottshall som nås från en entréplats 
mot Stora Allén. Kvarteret är centralt placerat i stadsdelen och ligger i 
direkt anslutning till Centrala Torget och skolan i kvarter D3. För att ut-
nyttja platsens topografiska förutsättningar och skapa goda vistelsey-
tor kring byggnaden föreslås byggnadens friyta för sport placeras en 
våning ner, så den anknyter till Rankhusstråkets lägre del i anslutning 
till E18. Detta möjliggör entréer, in- och utblickar på två plan, dels från 
Stora Allén och lokalgatan på en högre nivå, dels från Rankhusstråket 
på en lägre. Som del av Rankhusstråket planeras ett område för sport, 
lek och spontanidrott i direkt anslutning till idrotthallens nordvästra 
fasad.  

Entréer & angöring

Idrottshallen nås primärt från en minde entréplats mot Stora Allén. 
Här ges också plats för cykelparkering, som även erbjuds i kvarterets 
nordvästra hörn för cyklister från centrala Kungsängen. Förslagsvis 
så kan idrottshallen också nås från Rankhusstråket via entré på det 
lägre planet. 

Parkering och avfallshantering

Väl tilltagna ytor för cykelparkering anordnas i anslutning till entréer. 
Besöksparkering och parkering för anställda erbjuds i gemensamt 
parkeringsgarage som delas med kvarter F1. Dessa kompletteras 
med viss markparkering inom kvartersmark och på omslutande lokal-
gator. Avfallshantering hanteras från lokalgata mot kvarter F1.

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS
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KVARTER G2
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS

YTOR (BTA ovan mark)

INKL. YTA LOKALER

UPPSKATTAT ANTAL LGH

CYKELPARKERING

BOENDE/BESÖK

BILPARKERING

BOENDE KVARTERSMARK/GARAGE

BESÖK KANTSTENSPARKERING GATA
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KVARTER G2
BESKRIVNING

Karaktär

Utmed infartsrondellen östra sida sträcker sig kvarter G2 med 
bostäder och möjliga lokaler utmed gatan. Kvarteret sluter tätt mot 
de större huvudgatorna och dess vidare riktningar in i området, 
med en varierande skala om 4 till 5 våningar. Den högre delen om 5 
våningar, som frontar mot rondellen, och som sen trappar ner till 4 
våningar då kvarteret öppnar upp med gården som möter småhus-
bebyggelse och naturen ner mot Mälaren.  Stora nivåskillnader råder 
runt kvarteret, vilket ger en ljus gård på en högre höjd och lokalgata 
på en lägre höjd som lämplig placering av garageinfart. Kvarterets 
utformning skyddar från buller vid infarten och möjliga utblickar 
mot naturen och vattnet åt öster tas tillvara. Gård med underbyggt 
garage vars eventuella nivåskillnader mot angränsande natur och 
gångväg arbetas in i landskapsgestaltningen på ett väl omhänder-
tagande sätt.

Entréer & angöring 

Huvudentréer för bostäder och möjliga lokaler vid strategiska lägen 
förläggs mot de omgärdande gatorna. Garageinfart från den mindre 
lokalgatan i norr. Angöring som kantstensparkering utmed gata. 

Parkering och avfallshantering

Boendeparkering i garage under bostadsgård.  Besöksparkering 
som kantstensparkering utmed lokalgatan i norr. Underjordsbehål-
lare för avfallshantering placerade tillgängligt utmed lokalgatan i zon 
mellan körfält och trottoar.

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS

Orienteringsfigur

Gården öppnar upp och 
utsikt ges över småhusen och 
naturen ner mot Mälaren

Förbindelse med trappor och 
gradänger ner mot den lägre 
liggande lokalgatan

Access ut till naturmarken, 
klätterberget och Mälaren Access ut till naturmarken, 

klätterberget och Mälaren

KUNGSVÄGEN

STO
RA ALL
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NGNING

SKOLA/FÖRSKOLA

Lokaler i strategiska lägen

Underjordsbehållare för avfallshantering placerade tillgängligt utmed 
lokalgatan i zon mellan körfält och trottoar Gröna tak som bidrar till lokalt omhändertagande av dagvattenStadsmässig gestaltning med lokaler i strategiska lägen. HMXW
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KVARTER G3 & G4
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉRANKHUS

YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL RADHUS

CYKELPARKERING

BOENDE/BESÖK

BILPARKERING

BOENDE/BESÖK TOMTMARK

1.700 m2

10

på tomtmark

2pl/tomtmark

YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL RADHUS

CYKELPARKERING

BOENDE/BESÖK

BILPARKERING

BOENDE/BESÖK TOMTMARK

3.100 m2
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på tomtmark
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0 5010

0 20 4010 30

Skala 1:500

Skala 1:1000

Skala 1:2000

0 50

Skala 1:1500

10 20

0 50 100

Skala 1:2500

25

0 10 20

0 5010

0 10 20

Orienteringsfigur Skala 1:500/A3

G3

G4



14

KVARTER G3 & G4
BESKRIVNING

Karaktär

Vid Stora Alléns avslut mot sydost, som vetter ut mot naturmarken 
och Rankhusberget ligger en småhusenklav som med souterränger 
och terrasser anpassar sig i den markanta sluttningen ner mot 
Mälarens vatten. Planutformningen tar hänsyn och förhåller sig till 
den befintliga naturens värden och utsträckning samt strandskyddet 
om 100 meter. Ena delen av småhusenklaven formar sig kring ett 
inre mindre ”grönt rum” likt en hästsko, och den andra delen i linjära 
gradänger utifrån de varierande markhöjderna.

Entréer & angöring 

Småhusens huvudentréer vetter mot gatan via förgårdsmark. 

Parkering och avfallshantering

Parkering på tomtmark/förgårdsmark. Besöksparkering som 
kantstensparkering utmed intilliggande lokalgator. Egna sopkärl på 
tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma tillgängliga sopkärl 
eller underjordsbehållare inom småhuskvarteret.

Egna sopkärl på tomtmark/förgårdsmark, alternativt gemensamma 
tillgängliga sopkärl eller underjordsbehållare Småhusen anpassar sig till den naturliga terrängen ner mot Mälaren Boende nära vacker strövskog

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS

Orienteringsfigur

Småhusen följer den sluttande 
terrängen ner mot naturen och 
vattnet

Access ut till naturmarken, 
klätterberget och Mälaren

MÄLAREN

BIBEHÅLLEN NATURMARK
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KVARTER G5
SITUATIONSPLAN 1:500 / YTOR / PARKERING

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉRANKHUS

YTOR (BTA ovan mark)

UPPSKATTAT ANTAL LGH

CYKELPARKERING
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Orienteringsfigur
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KVARTER G5
BESKRIVNING

Karaktär

Direkt från avfarten från E 18 och vid infarten till området Rankhus 
ligger kvarter G5, väl synligt från E18. Kvarteret omgärdas av en 
längsgående småskalig lokalgata på utsidan med en grönskande 
förgårdsmark med inflikade sittplatser och cykelparkeringar. 
Kvarteret klättrar sen, parallellt med E18, upp på höjden mot 
områdets höjdpunkt Rankhusberget, där en slående utsikt bjuds. 
Här flankeras platsen av ett högt hus och en samlande torgyta som 
knutpunkt mellan Rankhus och Kungsängen via en tänkt gång- och 
cykelbro över E18. Kvarterets insida öppnas upp mot utsikten över 
Mälaren och den befintliga naturmarken som tillsammans med 
kvartersgården bildar en grönskande enhet. Kvarterets utformning 
skyddar gården från det kraftiga bullerpåslaget från E18 samtidigt 
som det vinklar upp något för att tillvarata det södra väderstrecket 
och utblick ner mot Kungsängen. Skalan varierar mellan 4 till 5 
våningar och ett högt hus. Gård med underbyggt garage vars 
eventuella nivåskillnader mot angränsande natur och gångväg 
arbetas in i landskapsgestaltningen på ett väl omhändertagande sätt. 
Gångvägen längst bostadsgården och den befintliga naturen, som 
i möjligaste mån bevaras, får en allmän passage genom en portik i 
kvarteret vidare ut mot GC-bron över E 18 ner mot Kungsängen.

Entréer & angöring 

Huvudentréer och garageinfarter förläggs mot den längsgående 
lokalgatan. Angöring som kantstensparkering utmed gatan.

Parkering och avfallshantering

Boendeparkering i garage under bostadsgård.  Besöksparkering 
som kantstensparkering utmed lokalgatan längs kvarteret. Under-
jordsbehållare för avfallshantering placerade tillgängligt utmed 
lokalgatan i zon mellan körfält och trottoar.

Varierande fasader längs kvarteret. HMXW arkitekter

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS

Orienteringsfigur

Access ut till naturmarken, 
klätterberget och Mälaren

Bibehållen naturmark som 
“fortsättning” av den gröna 
bostadsgården ut i naturen

Knutpunkt och utsiktsplats

Gång- och cykelbro över E18

MÄLAREN

KUNGSÄNGENS CENTRUM

Högt hus

Grönskande förgårdsmark 
med inflikade sittplatser och 
cykelparkeringar

Torgyta

Utsikt

Utsikt

E18

Slående utsikt ner över Mälaren och KungsängenBro som annonserar infarten till Rankhus och Kungsängen. HMXW



17

KVARTER G5
LANDSKAP/PLATSBILDNING

Orienteringsfigur
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Utsiktsplats sektion A

RANKHUS ETAPP 1 / DELOMRÅDE ENTRÉ RANKHUS

Slående utsikt över Mälaren

Längs med kvarter G5:s ytterkant följer en väg med byggnadens 
kantstensparkering, förgårdsmark och entréer på ena sidan och på 
andra sidan en låg stenmur som blir en tydlig kant som spelar mot 
E18 och avfartens bergsskärning. Genom kvarteret slingrar sig en 
gång- och cykelväg som fortsätter genom en portal ut mot en utsikts-
plats. Gång- och cykelvägen leder  sedan vidare på en bro högt över 
E18. Utsiktsplatsen liknar en cirkulär skiva av sten med en sittmur 
som skiljer körbanan från gångytan. Platsen fungerar både som en 
utkiksplats och entréplats för besökare som kommer över bron från 
Kungsängen. En gångstig leder vidare söderut mot klipporna med 
utblick över Mälarens vattenrum.

Exempel på bostadsgata upp på höjd med längsgående mur. 
Fredhäll Stockholm

Skala 1:500/A3



Översikt Norra Parkstråket 1:2000 (A3)

NORRA PARKSTRÅKET
LANDSKAP

Det norra parkstråket utgör tillsammans med det södra parkstråket 
en grön ryggrad genom etapp 1 och kommer bära en stor del av de 
offentliga rum och mötesplatser som finns i Rankhus.

Parkstråken blir en naturlig länk mellan Mälaren och Gröna dalen, en 
potential som finns där idag men tillgängliggörs på ett helt annat sätt 
i utvecklingen av Rankhus. Parkstråken kommer också vara viktiga 
korridorer för människor, djur och insekter att röra sig tryggt genom 
området. Parkstråken knyter ihop boendemiljön med naturmarken 
och blir en viktig länk för rekreation och rörelse till fots eller på cykel.  

Det norra och södra parkstråket är också en viktig buffert för 
klimatförändringar och ska både hantera stora regn och utjämna 
temperaturen varma sommardagar.

Esplanadparken

Kvartersparken

Rankhusbacken



RANKHUSSTRÅKET
LANDSKAP

Rankhusstråket leder in i Rankhusområdet från centrala Kungsängen 
via en passage under E18. Miljön kring passagen förbättras genom 
att området sänks så att ett större öppet område skapas kring  
passagens mynning. Detta område utgörs av en större flackt 
sluttande gräsyta och utgör en del av Södra parkstråket. 
Rankhusstråket leder vidare in i området längs med den  
planerade sporthallen, där ett spontanaktivitetsområde skapas.  
Vidare in I området korsar stråket allégatan och möter  
centraltorget. Här finns busshållplats och skola. Både på torget och i 
aktivitetsstråket inordnas regnträdgårdar i gestaltningen av miljöer-
na. Stråket leder vidare genom ett parti med sparad blandskog, för 
att sedan delas i en fortsättning in i rankhusområdet, och dels i en 
koppling ner mot klipporna mot Mälaren.

AKRTIVETSSTRÅKETCENTRALTORGET

N
0 20 40

RANKHUS ETAPP 1 / RANKHUSSTRÅKET



CENTRALTORGET
LANDSKAP

N

Orienteringsfigur

Det centrala torget formas som en öppen flexibel plats med utrymme 
för olika former av evenemang och marknader att ta plats. Torget 
möbleras med sittplatser och ”hängytor”, träd och planteringar. En 
regnträdgård utgör ett centralt motiv. Torget ansluter till busshållplats 
på Allégatan. Även på den södra sidan, mot sporthallen formas de 
vidgade trottoarytorna på samma sätt som torget.

0 10 20
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AKTIVITETSSTRÅKET
LANDSKAP

Denna del av Rankhustråket formas som dels ett aktivitetsområde för 
spontanidrott, och dels som ett dagvattenstråk med regnträdgårdar. 
Aktivitetsområdet integreras även med sporthallens fasad, och plan-
er på sporthallens tak. Platsen gestaltas för aktiviteter av  
”streetkaraktär” såsom basket mot en korg, skate-, parkour, BMX 
etc. Tanken är att skapa en plats med aktivitet och folkliv även på 
kvällen, och att detta tillsammans med den öppna och överskådliga 
gestaltningen av platsen för att undvika att området vid passagen av 
E18 upplevs otrygg.

N

Orienteringsfigur
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