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Tomtens förutsättningar

Kvarteret, som idag huvudsakligen består av väg och parkeringsplatser, 

omges av fyra olika karaktärer.

 Utformningen av en bebyggelse på platsen styrs i stor utsträckning 

av två av dessa karaktärer. Mot väster möter de nya hus en egnahemsbe-

byggelse i kv. Karlshäll, som i kommunens kulturmiljöhandbok beskrivs 

som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Den andra påtagliga 

förutsättningen är det storskaliga motorvägsrummet med buller och risk-

problem som finns i öster.

 I söder möter kvarteret en relativt brant trädbevuxen sluttning som 

kröns av kontorshus, i delvis sju våningar, i rött tegel. 

 Utmed Klockar Malms väg i norr ligger ett ljust tegelhus i två våningar, 

med brant sadeltak och förhöjd sockelvåning. Framför huset som är indra-

get från gatan finns fler höga och karaktärsfulla träd.

Gestaltningsidé

Den övergripande gestaltningsidén är att kvarteret från utsidan skall ha en 

rytm, med korta fasadlängder som är oftast är förskjutna i plan och med 

olika höjder. Samma tanke om rytm återkommer på gårdssidan med ett an-

nat uttryck. Av bullerskäl är kvarteret slutet mot öster och norr för att klara 

de lagkrav som finns. Mot norr är husen uppbyggda på samma sätt som de 

”stadsvillor” som gränsar mot egnahemsbebyggelsen i väster. Husen är där 

utformade som två förskjutna, volymer, i olika kulörer, i tre till fyra våningar 

mot gatan. Mot Klockar Malms väg är stadsvillorna hopkopplade och med 

den främre huskroppen i tre till fem våningar.

 Samtliga hus har bostäder i det nedre planet. Inga fönsterlösa botten-

våningar förekommer.

 Fasadmaterialet är huvudsakligen puts, med träpanel vid balkonger. 

Mot den äldre delen i kv. Karlshäll är trevåningsdelen i panel. 

Socklar i varierande höjder är i tegel och tar upp material i kontorshus i hus 

söder om kvarteret

KONCEPT OCH IDÉ
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SITUATIONSPLAN
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Det nya kvarteret är beläget i ett område där stora villaträdgårdar ligger 

inbäddade i uppvuxen grönska. Den naturmark som tidigare sparats i om-

rådet är ofta kuperad, med inslag av berg i dagen och med växtlighet som 

påminner om lundar i naturen. Strax öster om kvarteret, på andra sidan av 

väg E18 breder ängs- och åkermarker ut sig kring Danderyds kyrka. Diken 

och lågpunkter i landskapet ger ledtrådar om närheten till ett vattendrag. 

 Den nya bostadsgården får i sin södra del en förlängning av den 

befintliga norrvända slänten, som på ett naturligt vis får fortsätta att 

”rinna” ner på gården i form av en anlagd slänt. Slänten planteras med låga 

marktäckare, lökar och flerstammiga solitärbuskar eller träd. Lundkarak-

tären som finns i de bevarade naturpartierna i området utgör inspiration. 

Punkthusen placeras i slänten, och souterrängerna förstärker känslan av 

kuperad villaträdgård. Punkthusens takvatten kan ledas via öppna diken 

eller vattentrappor till stenkistor för infiltration och spridning av dagvat-

tnet till de nya busk- och perennytorna. I slänterna planteras rikligt med 

vårlök, som ger ett tidigt och praktfullt vårflor.

 I kvarterets norra och östra del, där de större flerbostadshusen 

placeras plockas ängs- och åkerkaraktären upp i form av stora genomsik-

tliga planteringsytor med prydnadsgräs, perenner och låga marktäckande 

buskar. Dessa ytor kan utgöras av Rain Gardens, eller växtbäddar med 

Savaq-system för fördröjning och rening av dagvatten från kvarterets tak 

och hårdgjorda ytor. Uppstammade buskträd och ett mindre gårdsträd 

grupperas i ytan för att ge en viss avskärmning mellan platser för vistelse.

 Gården angörs för gående via trapphusen, men också utvändigt via 

trappa, trappväg eller ramp. Samtliga trappor förses med ramper för cykel 

och barnvagn. Trappor och trappvägar görs flacka och med vilplan för att 

underlätta för gående. Gårdens tillgängliga ramp placeras i den nordvästra 

delen, där tillgängligheten till kollektivtrafiken är viktig.

 Kvarterets avgränsningar mot omgivningen görs tydliga med klippta 

häckar eller murar där nivåskillnader behöver tas upp. De klippta häckarna 

omgärdar framförallt punkthusen, för att ytterligare stärka sambandet till 

villaområdets karaktär och dess gaturum.

 De privata uteplatserna görs stora och generösa. Detta för att koppla 

till egnahemsrörelsens och trädgårdsstadens ideal med nyttoträdgårdar åt 

alla. För studentlägenheterna kan nyttan i det här fallet utgöras av att man 

exempelvis kan förvara sin cykel säkert och att man har en egen odling-

slåda, som kan förvandlas till sittplats eller förvaringslåda, eller häck för 

avgränsning. Uteplatsen blir som ett extra rum, där man då vädret tillåter 

kan sitta och plugga, eller fika med kompisar. Som en radhusträdgård, fast 

i miniatyr.

 Punkthusens uteplatser görs riktigt stora, för att skapa känslan av lit-

en villaträdgård. För att avskärma från det stora flerbostadshuset placeras 

cykeltak som skärm mot gården. Cykeltaken bidrar till att skapa en mer 

privat och ombonad känsla.

 Flera uteplatser för gemensam vistelse skapas inne på gårdens soli-

gaste och mest centrala platser. Platserna omges av grönska som också 

fördröjer och renar dagvatten. Ytor för lek och aktivitet, cykelmek och boule 

finns på gården.

 Gårdens dagvattenhantering utgörs av flera steg, som kan kombin-

eras på olika sätt, beroende på förutsättningar och markförhållanden. 

Komplementsbyggnader som cykeltak kan förses med sedumtak. Där 

gården inte underbyggs med garage kan öppna lösningar i kombination 

med stenkistor eller andra infiltrationsanläggningar ta hand om takvatten 

från närliggande hus. Här kan takvattnet nyttjas till att bevattna slänter-

nas planteringar. På bjälklagsgården placeras öppna rännor eller ledningar 

som för dagvattnet till Rain Gardens eller växtbäddar med Savaq-system. 

För att inte stänga in gårdens dagvatten skapas en sekundär avrinningsväg 

i kvarterets nordöstliga hörn. En bred öppen ränna eller ledning utan 

koppling till ledningsnätet fungerar som gårdens nödavlopp om dagvat-

tennätet står fullt vid ett skyfall. I kvarterets nordöstliga hörn kan ett slutet 

kassettmagasin med en volym på ca 35 m3 förläggas i förgårdsmarken. I 

förgårdsmarken mot öster fördröjs takvatten  i Rain Gardens, som trappas 

med murar som omgärdar förgårdsmarken.  

 Det ska vara enkelt att använda sin cykel här. Flera cykeltak med 

cykelställ för ramlåsning placeras på gårdarna. Några av taken kan 

utökas för att även rymma lådcyklar. En plats för cykelmek under tak och 

med skärmvägg placeras nära gårdens aktivitets- och vistelseyta. Stu-

dentlägenheterna får dessutom egen cykelförvaring på sina uteplatser. 

Trapphusens entréer får flera cykelställ för besökare. Elcyklar kan enkelt 

förvaras i garaget, då garagets infart ligger på en nivå nära gatans höjd.

 Parkeringsgaraget angörs från Nya Landsvägen i öster. Trafiken 

till och från garaget regleras vid in – och utfart så att korsning av Nya 

Landsvägen inte tillåts. Övergångsstället och cykelvägens läge samordnas 

med gatuprojekteringen för att få en bra och säker koppling mot öster.

SITUATIONSPLAN BESKRIVNING

Dagvattenränna

Raingarden

Raingarden
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NORMALPLAN

Lägenheter

Förslaget består av två bostadsrättsföreningar och en hyresfastighet. I hus 

1-3 planerar vi en bostadsrättsförening i Borätts regi. Hus 4-6 utgörs av 

Seniorgården och hus 7 innehåller studentboende.

Blandningen av bl.a. barnfamiljer, studenter och seniorer tror vi innebär 

sociala kvaliteter både för kvarteret och omgivningen.

I Seniorgårdens hus 5, mot Noragårdsvägen planeras en gemensamhet-

slokal, som tillsammans med de växthus som länkar ihop hus 5 och 6, 

berikar gatumiljön.

Hus 7 har entrébalkonger i västerläge mot den tysta gården. En loftgång 

mot E18 är inte möjlig utan att fasaden i Öster skyddas mot motorvägen 

med en brandklassad fasad.

Lägenheterna i hus 6 och 7 har brandklassade fönster (EW 30) för att han-

tera riskfrågan. Se bilaga.

Borätt

Borätt har trettiofem års erfarenhet av bostadsbyggande. Vårt fokus är bra 

lägen i Stockholm, både city och ytterområden. Tillsammans med vårt sys-

terbolag Seniorgården, Sveriges äldsta bostadsutvecklare av seniorbostäder, 

skapar vi framtidens hållbara storstad. Trygga, levande bostadskvarter för en 

mångfald av människor.

Gemensamt för alla våra bostäder är omsorgen om helheten. Vi hittar kloka 

lösningar för olika typer av bostäder och behov. Vi vet att det fi nns vikti-

ga kärnvärden i boendet som många människor uppskattar och söker. Det 

handlar om omsorgsfulla planlösningar med vackra ljusinsläpp som bidrar till 

att skapa hem att trivas och må bra i. Men det innebär också fina utsikter och 

välplanerade gårdar och uterum för att uppnå helheten i boendet. Vi är måna 

om att varje projekt utformas efter platsens unika förutsättningar med var-

iation, karaktär, fasadmaterial och detaljer. Eftersom vi är ett mindre företag 

kan vi ta ansvar för hela processen. Det betyder att vi kan försäkra oss om att 

slutresultatet blir det vi önskar. Alla projekt är lika viktiga.

Seniorgården

Vi vet att social gemenskap bidrar till god hälsa och ökat välmående. Därför 

bygger vi boendemiljöer med möjlighet till ett rikt socialt liv. Hemtrevliga 

gemensamhetslokaler fungerar som extra vardagsrum och gästrum med bra 

läge gör det enkelt att ha besök av långväga familj och vänner. Sammantaget 

bidrar det till aktiva, trivsamma och festliga föreningar. Dessutom bygger vi en 

gemensam tvättstuga som uppskattas mycket i våra projekt. Många seniorer 

kommer från villa och trädgård. Därför bygger vi gärna stora balkonger och 

lägger vikt vid utemiljöer som stimulerar alla sinnen. Våra gårdar planeras för 

avkoppling och möten mellan människor, ofta med mervärden som exempelvis 

boulebana, växthus eller odlingsmöjligheter. Eftersom många av våra kunder 

kommer från större bostäder är vårt bidrag som samhällsbyggare utöver häl-

soperspektivet också långa flyttkedjor inom kommunen.

Seniorgårdens lägenheter har extra stora badrum och större sovrum för att 

möjliggöra boende för de med sämre rörlighet.

Hus 7 har entrébalkonger i västerläge mot den tysta gården  Växthus som länkar ihop hus 5 och 6, berikar gatumiljön

N
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Vy från norr
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Lounge i Alphyddan

Vy från entrébalkongVy från gård

Lounge i AlphyddanStudentbostad 27m2 1:100

STUDENTHUSET

Studentbostäder - JM hyresbostäder

Studenthuset inrymmer 104 lägenheter 

varav 89 st är 27 kvm och 15 st är 35 kvm. 

Lägenheterna är utrustade med kök och har 

badrum med plats för tvättmaskin.

Lägenheterna nås från entrébalkonger-

na som har en liten privat möblerbar del i 

västerläge. I entréplanet k ommer man in i 

lägenheterna via en egen trädgård.

Huvudentrén till Studenthuset ligger centralt 

placerat, nåbar från både gård och gata. Här 

finns också en lounge och tvättstuga, lik-

nande vårt projekt  Alphyddan i Nacka, som 

skapar en naturlig mötesplats.

Fasaden mot E18 är en helhet men utfor-

mats med fem delar, varav den mittersta är 

indragen. 

Fasadmaterialet är puts med tydliga tegel-

socklar.  Mot gårdssidan är motivet mer 

lekfullt med utskjutande uteplatser och 

våningshöga vajerramar som varieras i läge. 

Mot gården är materialet träpanel som med 

sin omfattning kommer att prägla kvarteret.
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Garage / hållbart resande

Förslaget är utformat för att ge möjlighet till ett hållbart resande.

I garaget kommer följande att finnas:

- Bilpool

- Cykelpool

- Plats för lådcyklar

- Batteriutrymme för elcyklar

- 5% laddplatser för bilar

- Cykelverkstad

- Utrymme för e-leveranser

Bilparkeringstal enligt liggande förslag i kommunen innebär för redovisat 

förslag innebär 71 P-platser. Vi avser att tillhandahålla minst detta antal 

platser. Förslaget redovisar att det är möjligt att bygga 95-100 P-platser. 

Slutgiltigt antal avgörs av senare behovsanalys.

Tomrör för eldragning till framtida utbyggnad av laddningsstolpar kommer 

att utföras.

Cykelrummen nås enkelt via, eller i direkt anslutning till garageinfarten. 

Utrymmen för e-leveranser placeras också här. Flera cykeltak med cykel-

ställ för ramlåsning placeras på gårdarna där det också finns möjlight till 

cykelmek.

Garageinfarten föreslås placeras utmed Nya Landsvägen, där den hamnar 

i rätt nivå och påverkar hus och närmiljö minst. För att infarten skall bli 

trafiksäker föreslås att förbud att korsa Nya Landsvägen införs. 

Angöring till SLs arbetstunnel avses ske via garaget. Slutgiltig utformning 

sker i samråd med SL. Likriktarstationen föreslå placerad i anslutning till 

tunneln. Alternativt kan stationen placeras i slänten söder om gång och 

cykelvägen

SKALA 1:500

0 5 10 20 50
METER

GARAGEPLAN

Fasad mot E18 1:500Fasad mot öster
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Vy från kvarteret Karlshäll

Tvärsektion nord-sydlig riktning 1:500

Sektion öst-västlig riktning 1:500

Husen närmast kv. Karlshäll gestaltas som stadsvillor i tre våningar med 

en tillbakadragen huskropp i fyra. Fasaderna på trevåningshuset föreslås 

utföras med träpanel med en sockel i tegel.

Utmed Klockar Malms väg trappas husen från tre till sex våningar med 

fasader i puts och tegel.

Husen utmed Nya Landsvägen trappas från sex våningar i norr till åtta i 

söder. Den korta åttavåningsdelen samspelar med kontorshuset på höjden, 

som dock har ett högre tak och takfot. Studenthuset i sju och åtta våningar 

föreslås få en tydlig tegelsockel. Seniorgårdshuset är redovisat i sju och 

sex våningar med puts och en lägre tegelsockel.  Utmed gatan är husets 

hela fasad på ca 95 meter uppdelad i sju segment, 4,5 till 16,5 meter breda.

HUSVOLYMER
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LJUDUTREDNING / RISK

Volymmodell  BOA/LOA/ från nordost

LÄGENHETSSAMMANSTÄLLNING / LJUS BTA

Volymmodell  BOA/LOA/ från sydväst

Ljudutredning

För att klara en bra ljudnivå har vi slutit kvarteret mot 

norr. Som framgår av bilagan med ljudutredning, gjord 

av ACAD på programunderlaget, att fasaderna i norr 

utsätts för en högre ekvivalentnivå än 65 dBA som är 

den högsta tillåtna ljudnivå för lägenheter upp till 35 

kvm. Det går inte, då alla fasader skall klara denna 

nivå, vilket inte blir fallet. 

Vi har i förslaget skapat en tyst sida med en nivå un-

derstigande 55 dBA. För studentbostäderna innebär 

detta att vi kan överstiga 65 dBA mot E18, då vi vädrar 

lägenheterna via hallfönster mot gården.

Övriga lägenheter i denna del har minst hälften av 

rummen mot tyst sida och klarar ljudkraven.

Stadsvillorna klarar ljudnivåer under 60dBA.

Risk

I samarbete med riskkonsulten Briab har vi kommit 

fram till att en loftgång till studentbostäderna inte 

skall vetta mot E18 om inte måttet till loftgången är 

minst 30m. En loftgång 25m från motorvägen kräver en 

inglasning i klass EW 30. Samtliga lägenheter mot E18 

har fönster i denna klass.

1 Rok (Student) 104st

Ljus BTA 3783m2

1 RoK 1st

2 RoK 40st

3 RoK 29st

4 RoK 33st

Totalt 103st

Ljus BTA 8 978m2

Total BTA                    12 761m2
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JM/Borätt/Seniorgården har jobbat metodiskt med hållbart byggande i mer 

än 30 år. Redan på 1990-talet började vi miljöpröva våra byggmaterial, för att 

kontrollera att de inte innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen. Sedan 2008 

bygger vi hus som använder 25 procent mindre energi än kraven i Boverkets 

byggregler.  

JM/Borätt/Seniorgården har även halverat våra utsläpp av klimatgaser, 

jämfört med år 1990. Målet är att våra klimatpåverkande utsläpp ska vara 

nära noll år 2030. 

Vår byggprocess styrs noggrant av vårt eget ledningssystem, JM/Borätt/

Seniorgårdens Verksamhetssystem. Där finns alla miljökrav detaljerat 

beskrivna i precis den byggfas de är aktuella. De går helt enkelt inte att 

missa. Verksamhetssystemet revideras ständigt via en välanvänd funktion för 

förbättringsförslag.

Från och med 2018 blir alla nya hus vi projekterar miljömärkta med Svanen i 

Sverige, Norge och Finland. JM blir därmed det första nordiska byggbolag som 

genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder. 

Det innebär att JM/Borätt/Seniorgårdens miljöarbete granskas av 

en utomstående part. Svanens krav finns därför inskrivna i vårt eget 

ledningssystem, krav som låg energianvändning, giftfria material, trä från 

hållbart skogsbruk, frisk inomhusmiljö och att underlätta för hållbara 

livsstilar.

Borätt och Seniorgården är erfarna, småskaliga bostadsbyggare med stort

engagemang. Vår gemensamma vision är att skapa bostadsmiljöer där liten

som stor, ung och lite äldre kan hitta ett hem att trivas, utvecklas och känna

sig trygg i. Vi samverkar gärna i större stadsutvecklingsprojekt och ser till hela

stadsbilden och de mervärden som växer fram över generationer, inom kvarter

och i stadsdelar.

När vi utvecklar nya bostadskvarter gör vi det utifrån tanken om att lyckade

bostadsmiljöer tillfredsställer olika behov för människor i olika fas i livet. På så

sätt kan vi skapa möjligheter till kvarter med öppenhet och mångfald.

Var för sig bidrar vi med välplanerade bostäder och genomtänkta gårdsmiljöer.

Som team medverkar vi till fungerande bostadsmiljöer med bebodda hus och

aktivitet stora delar av dygnet. Vi tar ansvar för hela byggprocessen 

med omsorg om helheten och detaljerna. Vi försäkrar oss alltid om att 

slutresultatet för varje unikt bostadsprojekt blir som det var tänkt. Samtidigt 

har vi starka muskler på områden som miljö- och hållbarhet. 

Vi följer UN Global Compact och rapporterar hållbarhet enligt Global Reporting 

Initiative, GRI. Alla byggmaterial vi köper miljövärderas med något av systemen 

Byggvarubedömningen, Sunda Hus eller Basta. Materialen innehåller därför 

inte miljö- eller hälsoskadliga ämnen. 

JM, Borätt och Seniorgården är skrivna och beskattas i Sverige vilket 

övergripande bidrar till ett hållbart samhälle.

Hållbarhet
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PM Risk, Del av Danderyd 3:95-3:97 och Danderyd 2:1, Danderyd 

Rekommendationer 

Aktuell bebyggelse (bostadshus) planeras närmare E18 än länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd 
(75 meter) men längre bort än det skyddsavstånd som länsstyrelsen anser är ett minimum (25 meter).  

Bostadshuset närmast vägen planeras mellan 25-30 meter från vägkant och med loftgång mot vägen. Enligt 
länsstyrelsens riktlinjer ska minst åtgärderna a) - d) i föregående avsnitt säkerställas för detta bostadshus. 
Om endast loftgång planeras inom 30 meter (och övriga byggnaden bortom 30 meter) bör åtgärd a) - d) 
säkerställas för själva loftgången. Om loftgången inte utförs inglasad kan dock åtgärd a) och c) inte anses 
relevanta. Åtgärd b) kan uppfyllas med en obrännbar loftgångskonstruktion. Åtgärd d) syftar till att 
säkerställa ett minimiskydd för människor i byggnaden så att de kan utrymma på ett säkert sätt i händelse 
av en farligt gods-olycka på vägen. Inom 30 meter från en transportled för farligt gods är det normalt 
olyckor med brandfarlig vätska som ger upphov till det största och oacceptabelt höga riskbidraget till 
bebyggelsen. Om byggnaden behöver utrymmas vid en sådan olycka och loftgången utgör den enda 
utrymningsvägen kan den inte anses vara en säker utrymningsväg. För att göra loftgången till en säkrare 
utrymningsväg krävs således (inom 30 meter från vägkant) att loftgången utförs inglasad med ett skydd 
enligt åtgärd a) eller motsvarande skydd. Utrymning på andra sidan bostadshuset med räddningstjänstens 
hjälp kan sannolikt inte anses vara tillräcklig då räddningstjänstens resurser endast räcker till för att 
utrymma enstaka lägenheter åt gången. Om byggnaden i sin helhet (inklusive loftgång) placeras minst 30 
meter från vägkant krävs inga åtgärder utifrån länsstyrelsens minimikrav. 

Det är viktigt att beakta att även om länsstyrelsens minsta skyddsavstånd och skyddsåtgärder enligt ovan 
uppfylls innebär inte detta att risknivån för bebyggelsen är acceptabelt låg. För att utreda detta behöver en 
fördjupad riskutredning göras där bland effekten av skyddsavstånd och skyddsåtgärder kvantifieras och 
individ- och samhällsrisk beräknas och värderas mot gällande värderingskriterier.  
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Intill primära transportleder för farligt gods ska det finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 
meter. Inom 30 meter ska följande åtgärder säkerställas (med planbestämmelser) för markanvändning 
bostäder (B), centrum (C), vård (D), handel (H), tillfällig vistelse (O), besöksanläggningar (R), skola (S) och 
kontor (K):  

a) glas ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30  

b) fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30 

c) friskluftsintag ska riktas bort från vägen 

d) det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på ett säkert sätt 

Intill de flesta sekundära transportleder bör det bebyggelsefria avståndet vara minst 25 meter, men i vissa 
fall kan kortare avstånd medges (dock sannolikt inte mindre än 15 – 20 meter) [6].  
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118 27 Stockholm  
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