
KRAGH & BERGLUND
LANDSCAPE ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN

Del av kv. Farao och Kairo m.fl . 
Gestaltningsprogram



2 Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24

ORGANISATION

Gestaltningsprogrammet är upprättat i samarbete mellan Solna Stad, Fabege, 
BAU Arkitekter och Kragh&Berglund 

SOLNA STAD

Linda Schaedl, planarkitekt
Ann-Christine Källeskog, stadsarkitekt
Alexander Fagerlund, Plan- och geodatachef
Nils Forsberg, stadsträdgårdsmästare

FABEGE

Lennart Olsson, projektchef

KONSULTER

BAU genom arkitekter Peter Walker och Cecilia Ekeroth.
Kragh & Berglund Landskapsarkitekter genom Maria Höök, Alice Örnö Ax och 
Susanna Lundberg.
Tengbom genom Helena Ackelman. plankonsult för Solna Stad



3Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24

1. Syfte

2.  Bakgrund

3. Förutsättningar

4. Övergripande gestaltningsidéer
 Utgångspunkter för strukturen

 Bebyggelse

 Illustrationsplan

 Gestaltningsidé för det offentliga rummet

 Det offentliga rummet

 Hållbarhet

5. Utforming av offentliga rum
 Platser längs Dalvägen

 Cirkulationsplatsen

 Södra Pyramidvägen

 Ny gata mellan Råsta Strandväg och Dalvägen

 Råsta Strandväg

6. Utforming av kvartersmark
 Kontorskvarter Farao 16-17 respektive Kairo 1

 Bostadskvarter Farao 15

 Bostadsgård 

 Gränd mellan Farao 15 och Farao 20

4

5

6

11

12

14

15

16

19

20

21

27

28

29

30

31

32

37

42

44

Sid

Innehållsförteckning



4 Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24

1. SYFTE

Detta gestaltningsprogram är kopplat till detaljpla-
nen för Kv Farao och Kairo 1 m.fl . i Arenastaden, 
Solna. 

Programmets syfte är att beskriva ambitionen för 
gestaltningen av stadsomvandlingen och förtydliga 
kommunens och exploatörernas gemensamma 
uppfattning om hur allmänna platser, kvartersmark 
och ny bebyggelse ska utformas. 

ARENASTADENRÅSTASJÖN

STOCKHOLM

KAROLINSKA SJUKHUSET

FRÖSUNDA

HAGAPARKEN

Kv.FARAO/KAIRO

Gestaltningsprogrammet ska ge stöd vid kommande 
handläggning av bygglov samt utgöra riktlinjer vid 
anläggandet av gator och platser i området.

Gestaltningsprogrammet är ett komplement till 
detaljplanen och kommer att knytas till exploate-
ringsavtalet mellan Solna Stad och byggaktören 
Fabege.

RÅSUNDA

SOLNA 
CENTRUM
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FARAO 20

PYRAMIDEN

KAIRO

FARAO 15-17

FARAO 14
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2. BAKGRUND

Området mellan Råsunda och Ostkustbanan vid 
Solna Station har haft ett strategiskt läge för industri 
och andra verksamheter, lite avsides från bostäder 
men med goda möjligheter för varutransporter på 
järnväg och väg. Flera av de nuvarande byggnaderna 
inom området uppfördes under 1960-80-talet då 
gatorna var breda med smala eller inga gångbanor. 

Arenastaden har sedan 2007 successivt omvandlats 
till en levande stadsdel med Friends Arena, Mall of 
Scandinavia, nya kontorshus och bostäder. Delar av 
Magasinsvägen och Pyramidvägen har färdigställts i 
tidigare etapper med kantstensparkering och breda 
trottoarer. Nya broar över järnvägen har byggts varav 
Målbron vid Solna stations norra uppgång har stor 
betydelse för att knyta samman stadsdelarna. 

Denna detaljplan fortsätter den påbörjade utveck-
lingen av det tidigare industriområdet till att bli en 
blandad och förtätad stadsdel med aktiviteter, 
kontor, handel och bostäder. För kvarteren norr om 
planområdet vann en detaljplan laga kraft 2019. Den 
innehåller kontor och bostäder och kommer att 
påbörjas med bostadskvarteret på Farao 14 under 
de närmaste åren.

Planområdet planeras för ca 73 000 m² BTA kontor, 
180 bostäder och LSS-bostäder eller andra typer av 
speciallägenheter som Solna kan ha behov av.

En ny tunnelbaneuppgång på Dalvägens sydvästra 
sida kommer att öppnas 2028 vilket är en viktig 
förutsättning för aktuellt planområde. Utformningen 
av detaljplanen påverkas också av möjligheten för 
ostkustbanan att utöka med ytterligare spår.

Illustration till detaljplan för Farao 14 m.fl ., norr om planområdet

Planområdet i södra Arenastaden

Tunnelbanans nya sträckning till Arenastaden
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Planområdet i sitt sammanhang
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR
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Kv. Farao och Kairo m fl . ligger centralt i Solna, i 
anslutning till pendeltågsstationen, Mall of Scandi-
navia och Friends arena. Nordväst om planområdet 
ligger Råstasjöns naturreservat, ett uppskattat 
stadsnära natur- och rekreationsområde med 
strövområde, fotbollsplaner och minigolf. Sydöst om 
planområdet breder det unika kulturhistoriska 
landskapet i nationalstadsparken Hagastaden ut sig. 
Solna stads grönplan defi nierar Dalvägen som en del 
av ett rekreativt grönsamband mellan centrala Solna 
och Råstasjön, samt Vasalundsparken som viktig 
närnatur för de omkringliggande stadsdelarna. Till 
väster om området fi nns bebyggelse från mitten av 
1900-talet, där en rad punkthus utgör en visuell fond 
mot Dalvägen.
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Principsektion genom naturparken, planområdet och spårområdet med befintlig bebyggelse.

ca +6
ca +6 - +13

ca +19
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR

Topografi 
Planområdet ligger nedanför Råsundavägens 
bostadsbebyggelse med punkthus på rad och 
naturparken utmed Dalvägen. Höjdskillnaden mellan 
Råsundavägen och Dalvägen är ca 5-13 meter. 
Området sluttar norrut mot Råstasjön och österut 
nedåt järnvägen. Korsningen mellan Pyramidvägen 
och Råsta strandväg är områdets lågpunkt. 
På andra sidan spåren stiger marken igen och 
Arenastaden ligger således i en dalgång med 
omgivande högre höjder och bebyggelse. 

Bebyggelsestruktur
Idag upplevs området öppet mot det stora spårom-
rådet och bebyggelsen följer delvis gatan och har 
delvis andra riktningar. Byggnaderna består av lägre 
kontorsbebyggelse placerad med förgårdsmark mot 
gatan och parkering eller låga garage/verksamhets-
lokaler på baksidan. Området är till största del 
hårdgjort med ett fåtal träd men grönskan från 
naturparken i väster ger ett positivt tillskott.

Flygbild ifrån sydväst

Flygbild ifrån nordöst
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Uppgång pendeltågsstation

Spårvagnstation

Framtida tunnelbanestation

Lågpunkt

Huvudsakliga trafi kstråk

Huvudgångstråk

Naturområde

Planområde

Sammanställning av viktigaste förutsättningarna

PYRAMIDEN

KAIRO

FARAO 15-17

FARAO 14

FARAO 20
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR

Trafi k
Dalvägen är idag infartsväg till Arenastaden 
söderifrån. Vägen har blandad trafi k av lastbilar, 
personbilar och cyklister med en smal gångbana på 
dess ena sida. I korsningen med Pyramidvägen leds 
större delen av trafi ken vidare mot Mall of Scandina-
via. Det upplevs osäkert att gå och cykla här och 
korsningarna är inte utformade för det stora fl ödet 
av trafi k. 

Buller, risker och teknisk 
infrastruktur
Bullret från spårområdet och Frösundaleden är 
tydligt och gör att fasader behöver vara ljudisoleran-
de. Bostadsbebyggelse måste av säkerhetsskäl 
placeras minst 50 m från närmaste spår. Platser för 
vistelse bör läggas i skydd av byggnader.

I Pyramidvägen och Dalvägen ligger ledningar för 
vatten- , dagvatten och spillvatten som begränsar 
men inte omöjliggör trädplanteringar och andra 
anläggningar ovan mark.

Skyltläget och stadslivet
Kvalitéer som ska tas tillvara är skyltläget mot 
spåren och Frösundaleden. Det goda kommunika-
tionsläget med pendeltåg, bussar, tvärspårväg och i 
framtiden tunnelbana skapar stora strömmar av 
människor som berikar stadsdelen, skapar underlag 
för service och handel men också behöver yta och 
omtänksam utformning.

SPÅRO
M

RÅDE

DALVÄGEN
PYRAMIDVÄGEN

PYRA
M

IDVÄG
EN

RÅSTA STRAN
DVÄG

M ALLOF
SCANDINAVIA

FRÖSUNDALEDEN
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR

Befi ntlig bebyggelse
Nuvarande bebyggelse inom planområdet är 
kontors- och industribyggnader av varierande höjd 
och kvalitet. På Kairo 1 (bild 1) står en kontorsbygg-
nad i fem våningar klädd i grått skivmaterial. 
Byggnaden är placerad tillbakadraget från gatan 
med en angöringsslinga framför entrén och 
parkeringsplats mot spåren.
Farao 15-17 (bild 2-3) har relativt låg bebyggelse, i 
två till fyra våningar och stora ytor för parkering, ram-
per och inlastning. Byggnadernas placering är 
tillbakadragen från Dalvägen med uteplatser och 
parkering vid entréerna. Fasadmaterial är huvudsak-
ligen tegel, betong och puts. 

Arenastadens bebyggelse uppförd under senare tid 
är i större skala än tidigare och upp till 20 våningar 
höga. Utmed norra delen av Dalvägen håller 
kontorsbebyggelsen en nivå på 7-8 våningar. (bild 4) 
Bostadsbebyggelsen utmed Mall of Scandinavia har 
en horisontell markering vid åtta bostads våningar 
och indragna våningar där ovanför. 
Fasaderna (bild 5) är utförda i bland annat glas, sten, 
perforerad plåt och skivor i kulörer som vitt, grått, 
brons, svart och starka kulörer som rött, grönt, lila, 
och orange. Bottenvåningarna har ofta butiker eller 
restauranger och har mer uppglasade fasader men 
upplevs ändå relativt släta och med låg detaljering. 

Kv Pyramiden med SEB:s kontor (bild 6) har 
dubbelhöga våningsmotiv i bottenvåningar, en 
horisontell fasadgestaltning och tydlig volymsupp-
delning som gör den stora volymen greppbar och 
varierad. De publika lokalerna är få. Kv Pyramiden är 
den högsta byggnaden i södra Arenastaden och ska 
även fortsatt få utmäka sig.

Den mörkgrå putsade kontorsbyggnaden på Farao 
20, mitt emot kv Pyramiden, är fyra våningar hög 
med tre indragna våningar däröver. (bild 7) I den 
nyligen fastställda detaljplanen för Kv Farao mfl  
fi nns en utökad byggrätt på höjden på totalt 8-12 
våningar.

Strax väster om Dalvägens södra ände står det 
första bostadshuset i raden av punkthus utmed 
Råsundavägen. Det är sju våningar högt mot 
Dalvägen och sätter gränsen för hur hög den nya 
kontorsbebyggelsen kan vara mot söder.

5. Evenemangsgatans höga fasader i olika kulörer.

6. SEB:s huvudkontor vid Pyramidvägen

2. Farao 15-17. Lägre bebyggelse mot 
Pyramidvägen

1. Befi ntlig bebyggelse på Kairo 1 utmed Dalvägen. Till 
höger skymtar ett av punkthusen utmed Råsundavägen.

4. Kontorsbebyggelse på 
norra delen av Dalvägen

2. Bebyggelse på Farao 15-17 mot Dalvägen

7. Befi ntlig byggnad på 
Farao 20 vid Pyramidvägen
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Befi ntliga platser och grönstruktur

3. FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet gränsar väster ut mot Vasalunds-
parken, ett parkområdet präglat av naturmark med 
markanta berghällar.  Öster om Dalvägen fi nns idag 
parkeringsytor samt industri- och kontorsbyggnader. 

Berghällarna är som brantast i Dalvägens sydliga 
ände, och går längre in i området över i mjukare och 
bredare backar, med plats till bland annat tvärgående 
stigar, öppna gräsytor och en högt liggande lekplats. 

Växtligheten i parkområdet består bland annat av 
stora ekar, tallar och björkar och en undervegetation 
av blandade buskar. Närmast Dalvägen sträcker sig 
ett smalt, plant område ut som primärt består av en 
sliten gräsmatta samt hundrastgård.

I naturområdet pågår arbeten relaterade till 
tunnelbanebyggnationen, som bland annat påverkar 
delar av den den befi ntliga växtligheten. Många av de 
stora träden har tagits ned. Arbetena kommer att 
pågå fram till 2028.

På förgårdsmarken på Dalvägens nordöstra soliga 
sida fi nns några uteserveringar och entréplatser.

5.Öppen gräsyta4.Vy mot Dalvägen2.Gångbana längs Dalvägen 
        

1. Korsning vid Pyramidvägen 
        

6.Hundrastgård

3.Tvärgående stigar

9. Fina berghällar 7.Lekplats 8.Vy från lekplats mot 
pelousen

10. Dalvägen söderut vid 
Magasinsvägen

Pa

Gräsmatta

Sliten gräsmatta

Naturmark

Lekplats

Parkering

Berg i dagen

HundrastgårdH

BEFINTLIG SITUATION

Industri/kontor

Stigar 

H

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Dalvägen

10
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Utgångspunkter för strukturen
Områdets utformning tar utgångspunkt i att skapa 
trygga och mångsidiga gångstråk och stadsrum för 
den allt större dag- och nattbefolkningen i Arena-
staden samtidigt som man åstadkommer bättre 
fungerande trafi k och utveckling av bebyggelsen.

Infartstrafi ken leds om till en ny gata på broar utmed 
spårområdet så att Dalvägen frigörs för lugnare 
trafi k med fokus på gående och cyklister. Dalvägen 
sänks i sin södra ände så att man tryggt kan gå från 
samma nivå som stationen, under den nya infartsga-
tan, på en bred trädplanterad torggata ända ned till 
tunnelbanans entrétorg. 

Pyramidvägens södra ände mellan kontorsbyggna-
derna blir även det en torggata där man rör sig på de 
gående och cyklisternas villkor. För att dela upp 
byggnadssvolymerna mot spåren och få en 
orienterande utbilck fi nns en fl ervåningshög portik 
mellan Pyramidvägen och Råsta Strandväg.

En ny gata delar upp Farao 15-17 till två mindre 
kvarter och skapar entré- och angöringsmöjligheter 
till kvarteren. Gränden mellan Farao 15 och Farao 20 
bevaras för kvarterens logistik och kommer att 
fortsätta vara kvartersmark.

Kommunikation med omgivningen
Arenastaden har ett mycket strategiskt kommunika-
tionsläge i Solna genom sin närhet både till E4 och 
till spårbunden kollektivtrafi k med stationer för både 
pendeltåg och tvärbana i direkt anslutning. Tunnel-
banans nya gula linje kommer att ha en station i 
området med trafi kstart 2028. Dessutom trafi keras 
Arenastaden av busstrafi k med ett fl ertal hållplatser. 

I Solnas cykelplan fi nns utpekat regionalt cykelstråk 
och huvudstråk för cykel öster och norr om 
Arenastaden. Det lokala cykelnätet förbättras med 
den omformade Dalvägen där cyklister får eget 
utrymme.

4. ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER
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STATIONSTORGET

DALVÄGEN

FRÖSUNDALEDEN

RÅSUNDAVÄGEN

RÅSTA STRANDVÄG

Befi ntliga rörelsemönster och 
kommunikationer

Framtida rörelsemönster och 
kommunikationer

Uppgång pendeltågsstation

Spårvagnstation

Busshållsplats

Tunnelbanestation

Huvudsakliga trafi kstråk

Huvudgångstråk på gångbana

Huvudgångstråk

Huvudgångstråk på torggata

Sänkningen av Dalvägen och den nya infarten via Råsta Strandväg
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6-våningsnivån mot Dalvägen Indrag mot söder
Tydlig gräns mot spåren
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4. ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER

Principsektion genom Råsundavägen, planområdet och spårområdet

Bebyggelse
Arenastaden ligger i en dalgång med högre 
omgivande mark i Råsunda, Hagalund och Frösunda. 
Man kan därför uppföra högre byggnader utan att 
avsevärt påverka stadens siluett på avstånd. I 
Arenastaden har bebyggelse tillåtits bli högre som 
ett svar på arenans stora höjd och volym. 

Liksom övriga Arenastaden har bebyggelsen en lägre 
nivå i väster mot Dalvägen och trappar upp mot den 
storskaliga bebyggelsen i Mall of Scandinavia och 
mot det öppna spårområdet. Mot Dalvägen uppförs 
bebyggelsen i sex våningar med indragna våningar 
ovanför. Skalan är densamma som den befi ntliga 
bostadsbebyggelsen väster om området och i södra 
änden är kontorsvolymerna indragna i två steg för att 
möta punkthusens skala.

De trappande volymerna ger möjlighet till terrasser 
för privata uteplatser och planteringar.

Terrasser som tillför platser för utevistelse 
och grönska
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4. ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER
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Befi ntlig upplevelse av otydlig rumslighet 
mot spåren och rak gräns mot naturparken

Framtida utformning ska ge tydlig gräns 
mot spåren och gradvis övergång mot 
naturparken

Den nya bebyggelsen skapar tillsammans med 
kontorsbebyggelsen på Pyramiden en tydlig gräns 
mot spårområdet samtidigt som den ger skydd mot 
bulller och säkerhetsrisker. Mot naturparken luckras 
gränsen upp och gatan blir mer grönskande.

Södra entrén till Arenastaden
Där Pyramidvägen och Råsta Strandväg möter den 
nya gatan öppnar sig bebyggelsen kring en cirkula-
tionsplats som också är den viktigaste annonsplat-
sen från spåren och entrépunkten till Arenastaden 
söderifrån. Bostadskvarteret sluter upp med sin 
högsta del och platsen formas av höga smala gavlar.

Plats för människor
Med hänsyn till den stora skalan på byggnaderna blir 
gator och allmänna platser extra viktiga att gestalta 
väl så att den stora mängden människor som rör sig 
här, vid evenemang, under helger och vardagar, tas 
om hand, trivs och känner sig trygga. 

Byggnaderna ska bilda tydliga gaturum men dras 
tillbaka i soliga gatuhörn för att ge möjligheter till 
uteserveringar, entré- eller vistelseytor. Publika 
verksamheter i bottenvåningar, framför allt i 
kvartershörn, förstärker upplevelsen av en levande 
stadsdel och ger möjligheter till kontakter och 
upplevelser. De två nedersta våningarna ska 
gestaltas som ett tvåvåningsmotiv som ger 
byggnaderna en bas i proportion till antal våningar. 
Greppet ger också en intressantare upplevelse i 
gatuplanet.

Exempel på indraget gathörn. Mäster 
Johansgatan/Västergatan, Malmö
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4. ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER
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FARAO 14



15Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24

4. ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER

Gestaltningsidé för det offentliga rummet

Materialgradient

TågspårPyramidvägens
Torggata

Torg och
huvudstråk

Aktivitets-
stråk

GräsSkogsmark

murar och terrasseringar mixad sten och gräs smågatsten
stenmjöl
träinslag

naturmarksutsnitt asfaltmarkbelägningar som tar hänsyn 
till och framhäver naturen

En gräns

Et t  g räns land

En grad ie nt

Et t  de l ta

Ett delta av stad och natur
Dalvägen och Vasalundsparken utgör en viktig del i Solnas grönstruk-
tur. Det är viktigt att tillkommande stadsutveckling tillvaratar och 
utvecklar områdets stadsnära natur- och parkmark, och stärker det 
norr/södergående gröna stråket mot Råstasjön. Den nya bebyggelsen 
utgör en ny årsring i stadsbebyggelsen och det offentliga rummet 
fyller en viktig funktion för att den ska integreras på platsen och inte 
kännas främmande. 

Gestaltningen av den allmänna platsmarken inom planområdet 
skapar en gradvis övergång mellan naturmark med punkthus till 
storskalig stadsbebyggelse, samtidigt som det längsgående gröna 
stråket mot Råstasjön stärks. Gränsen mellan naturmark och stad 
löses upp i längsgående stråk av varierande markmaterial, vars 
orientering skapar ett slags fl oddelta som förstärker kopplingen ner 
mot Råstasjön. I det böljande motivet skapar öar av plantering mindre 
platsbildningar, bryter ner skalan och bromsar upp trafi ken. Mark-
beläggningen stärker konceptet och bidrar till att ge platsen en stark 
egen identitet.

Gestaltningen lägger stor vikt vid kvarterets sociala aspekter. Där det 
är möjligt ges mjuka trafi kanter och sociala funktioner företräde 
framför biltrafi k. Ytorna längs Dalvägens torggata är programmerade 
för att människor i olika åldrar, såväl boende som arbetande i 
närområdet, ska vilja använda platsen.
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4. ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER

T

Piazzetta

Piazzetta

Piazzetta

Körbar torggata

Körbar torggata

Parkstråk

Parkstråk

Torg

Gränd (kvartersmark)

Bostadsgård

Cirkulationsplats

Platsbildningar
Dalvägens södra del utför områdets huvudstråk och 
utformas som en torggata med ett samman-
hängande golv i samma nivå. Det ansluter i söder 
mot pendeltågsstationen och leder via Tunnelbane-
stationen norrut mot Råstasjön. Kollektivtrafi kanslut-
ningarna och stråkets sydvästliga fasader ger goda 
förutsättningar för soliga uteserveringar och aktivt 
stadsliv. Huvudstråkets placering längs Vasalunds-
parken ger möjlighet till en varierad programmering 
och fl era olika sitt- och uppehållsmöjligheter i en 
grön miljö. 

I anslutning till stråket ligger torget utanför Tunnel-
banan, ett öppet stadsrum med plats för många 
människor och temporära evenemang. 

Även Södra Pyramidvägen utformas som en 
torggata där bilar, mjuka trafi kanter och dagvatten-
planteringar samsas.

Mindre platsbildningar, så kallade "piazettas" skapar 
små andrum med goda förutsättningar för ute-
serveringar i kvartersstrukturen. 

Områdets lågpunkt med frodiga dagvattenplante-
ringar återfi nns i cirkulationsplatsen i nordöstra 
hörnet.

Torg / piazzetta

Gatumiljö

Grönska

Gårdsmiljö

Dagvattenplantering

Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24
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Exempel på material och utrustning för området. 

Material
Material och utrustning på allmänplatsmark ska vara 
robusta och av god kvalitet. Där det är möjligt 
används naturmaterial som natursten och trä, för att 
skapa en hållbar och vacker gatumiljö. I stråket längs 
Dalvägen spelar markmaterialen en speciellt viktig 
roll, då de på ett informellt sätt ger en anvisning om 
vilka ytor som är avsedda för bilar, cyklister och 
andra funktioner som samsas i gatan. Beläggningen 
längs Dalvägen utformas därför med fördel med 
olika markmaterial och kulörer som skapar stråk i 
marken, t.ex smågatsten, granithällar, platsgjuten 
betong och betongmarksten i olika utföranden. 
Samma principer för markmaterial och beläggnings-
mönster fortsätter längs södra Pyramidvägen mot 
piazzettan vid cirkulationsplatsen, men kan där 
utformas med en lägre detaljeringsnivå. Utformning 
av markbeläggningen  bearbetas vidare under 
projekteringen i samråd med Solna stad. 

Utrustning
Val av utrustning så som bänkar, cykelställ, stam-
skydd för träd och skräpkorgar tar utgångspunkt i 
Gestaltningsprogram för Solna Stads offentliga 
miljöer. Vid torg- och platsbildningar kan dessa 
kompletteras med platsspecifi k utrustning som 
tillsammans med markmönster och planteringar 
bidrar till att stärka platsens identitet. 

Belysning
Gatubelysning följer samma princip och utformning 
som redan färdigställda gator i Arenastaden med 
dubbelsidiga stolpar, armatur Louis Poulsen ”Icon” 
på 8 meter stolpe.  Längs shared space-gatan 
föreslås linspänd belysning mellan fasader för att 
skapa större flexibilitet i gestaltningen av 
gaturummet och dess möblering. I den nya gränden 
kan linspänd belysning med fördel utformas 
identitetsskapande konstverk, vilket även kan 
fortsättas till cirkulationsplatsen.

Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24
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GRÖNSTRUKTUR

Lutning på markbeläggning

Fördröjning med gröna tak

Fördröjning i regnbäddar med träd och 
öppna rännor i gata

Möjlig fördröjning i skålad cykelparkeringsyta

Fördröjning i skålad gräsyta (med tätt membran)

Områdets lågpunkt, fördröjning i skålad regnbädd 
med träd

DAGVATTENHANTERING
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Vegetation och 
dagvattenhantering
Träd och planteringar längs gator och gångfartsga-
tor på allmän platsmark har en viktig funktion. 
Planteringarna i stadsrummet bidrar med ekosys-
temtjänster som hållbar dagvattenhantering, 
temperaturreglering, bullerreglering, bättre luftkvali-
tet samt till biologisk mångfald och höga vistelsevär-
den. 

Ledningsstråk i gatumiljön inom planområdet skapar 
begränsade möjligheter för trädplanteringar. Träd 
och grönska på platsbildningar, gångfartsgator samt 
förgårdsmark, innergårdar och tak på kvartersmark 
är därför särskilt viktigt att utveckla där det är 
möjligt. 

Gröna tak med god vattenhållande förmåga och 
frodig växtlighet är ett exempel på åtgärd för att 
säkerställa en hållbar dagvattenhantering. Andra 
åtgärder är regnbäddar och planteringsytor med 
underliggande skelettjordar. Olika fördröjningsele¬-
ment på allmän platsmark kopplas gärna ihop via 
synliga förbindelser, som vattenrännor. Vid ovanligt 
kraftiga regn sker bräddning av dagvatten från 
gårdar och tak till dagvattenledningar. För en mer 
utförlig beskrivning av dagvattenhanteringen inom 
området, se dagvatten-PM.

Exempel på dagvattenhantering

Gatumiljöer med träd och 
växtbäddar

Torg och entréplatser med träd

Nya trädplanteringar i anslutning 
till parkmark

Nedsänkt gräsyta

Grönskande bostadsgård

Gröna tak

Parkmark

Cirkulationsplats med träd-
plantering

Gröna fasader

Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24
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4. ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER

Hållbarhet

Utformningen av byggnader, kvartersmark och allmänna platser ska sträva efter 
att på bästa sätt främja social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 
De föreslagna gestaltningsprinciperna har effekt ur fl era hållbarhetsaspekter. 

Exempel på hållbarhetssatsningar:

• Grönområden, trädplanteringar och gröna tak fördröjer och renar dagvatten 
samtidigt som det stödjer biologisk mångfald, ger en hälsosammare miljö 
med trevlig upplevelse för både boende, arbetande och förbipasserande. Det 
blir lätt att hitta en grön plats att ta lunchpaus på eller vila en stund. Träden 
ger också skugga vilket är viktigt för att skapa en svalare stadsmiljö.

• Dagvatten leds till gatans planteringar.

• Den blandade bebyggelsen med arbetsplatser, handel, bostäder och service 
ger en mångsidigt stadsrum och social hållbarhet över tid. Området kommer 
också att vara befolkat under större delen av dygnet.

• Utformningen av gång- och cykelvägar, övergångställen, torgytor och gator 
med breda gångbanor och tillgänglighetsanpassningar ger plats för folkliv, 
olika aktiviteter och möten samtidigt som det ger tryggare och säkrare 
gångvägar. Utformningen av Dalvägens gångfartsgata gör att bilister och 
cyklister får ta det lugnare och färdas på de gåendes villkor. Att denna del 
har goda solförhållanden ger möjlighet till uteserveringar och sittplatser i 
sol.

• Busshållplatsen och torget utanför tunnelbaneuppgången utformas för 
trafi ksäkerhet samtidigt som de är viktiga mötesplatser. Den breda 
gångtunneln från Solna station under Råsta strandväg gör gångvägen 
tryggare och mer överblickbar.

• Detaljplanens reglering av bebyggelsens höjd ger möjlighet till att uppföra 
byggnaderna med trästomme, något som kräver högre våningshöjder än 
konventionellt byggande.

• Material ska väljas som ger en sammantaget bästa gestaltning och minsta 
miljöpåverkan avsende tillverkning, livslängd, transporter och möjlighet till 
återvinning. Om möjligt bör återbruk av byggelement och material göras.

• På byggnadernas tak planeras solcellspaneler som ger ett energitillskott till 
fastighetsdriften. Garagen kommer också att utrustas med laddplatser för 
elfordon. 

• Stora ytor i byggnaderna kommer att reserveras för cykelparkering och 
cykelservice vilket förenklar för människor att väja ett hälsosammare och 
miljövänligare färdsätt.

Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24
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1. Entréplats till området och gångtunnel

2. Huvudstråkets södra del

3. Huvudstråk söder om tunnelbaneuppgången

4. Tunnelbanetorget

5. Cirkulationsplatsen

6. Pyramidvägen - Gåfartsgata

7. Ny gata mellan Råsta Strandväg och Dalvägen

8. Råsta Strandväg ny del med broar

5. UTFORMNING AV OFFENTLIGA RUM
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1. Entré till området och 
gångtunnel 
Kopplingen till Solna station sker via Dalvägens 
södra del och gångtunneln. Det är en viktig länk som 
ska kännas tydlig och trygg oavsett när på dygnet 
man passerar. Tunneln breddas och maximal höjd i 
taket tillskapas. Ljussättning med infällda armaturer 
i tak, väggar och golv ger både trygghet och fungerar 
som en möjlig identitetsskapare med spännande 
utformning. Genom att dra tillbaka hushörnet på 
Kairo 1 skapas en mindre platsbildning som utgör 
starten på områdets kommande huvudstråk. Platsen 
utformas med trädplanteringar och ska fungera som 
en grön mötesplats i området. En ny trappa förbinder 
Dalvägen med Råsta strandväg. Utrymme ska fi nnas 
för att vända för personbilar och mindre lastbilar på 
ett trafi ksäkert sätt. Vändplatsen ska placeras på 
redan hårdgjord yta som inte påverkar befi ntliga träd 
i parken.

Markmönster som färstärker riktning i tunnel för synsvaga

Entrén till Arenastaden för gående från Solna station

Huvudstråkets början i söder med en liten platsbildning och trappa upp till Råsta Strandväg

Riktlinjer för gestaltning
- Sammanhängande markmönster

- Trädplantering vid trappa och piazetta.

- Konstnärlig ljusutsmyckning av tunnelns väggar 
och tak

- Utformningen ska skapa en trygg gångväg med god 
sikt och orienterbarhet

Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24

5. UTFORMNING AV OFFENTLIGA RUM

Platser längs Dalvägen 

PIAZETTA
Vändplats

Koppling mot Solna Station

Gångtunnel under

Råsta Strandväg

Uteservering
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5. UTFORMNING AV OFFENTLIGA RUM

Platser längs Dalvägen

Skålad gräsyta med 
dagvattenkapacitet

Gångväg av stenmjöl

Plantering

Låg stödmur mot bef. naturmark

Asfalterad cykelbana

2. Huvudstråkets södra del

Stråket längs Dalvägen är kvarterets sociala hjärta 
och är programmerat för att rymma någonting för 
alla. Parken rustas upp och kompletteras med 
vistelseytor med möjlighet att spela t ex boule, 
gräsytor för lek och uppehåll, sittgradäng och 
långbord under lövtak som kan användas som 
lunchbord eller utearbetsplatser. 
En skålad gräsyta ger både plats för vistelse och lek 
och utgör en fördröjningsyta för dagvatten vid 
skyfall.
För en mer utförlig beskrivning av planområdets 
gator och trafi kföring, se trafi k-PM. 

Riktlinjer för gestaltning
- Sammanhängande markmönster

- Generösa planteringsbäddar med träd

- Aktivitetsytor för alla åldrar

- Skålad gräsyta som fördröjning av dagvatten vid skyfall

Cykel parkering 
32 cyklar

Uteservering
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GRÄSYTA MED 
DAGVATTENKAPACITET
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KÖRBREDD > 3,5 M

ASFALTERAD
CYKELBANA

PARK SKOGSBRYN

2,5 3

NTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTERIEEERREEREREEREREERREEREEERRRRERRRRRR NPLANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA T RIRRRIIRIIIIIIRIRIINGTERTTEETETETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTPLAPPPPPPPPP Aca +9

ca +13

Principsektion för Södra delen av Dalvägen
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Platser längs Dalvägen
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5. UTFORMNING AV OFFENTLIGA RUM

Platser längs Dalvägen

3. Huvudstråket söder om              
tunnelbaneuppgången
Platsen fungerar både för de som bor i området och 
för de många personer som arbetar i kvarterets 
kontor. Här kan man ha utemöte med uppkopplings-
möjligheter och ta med matlådan ut på lunchen.

Gestaltningen är lekfull och tar upp tanken om 
parken som ett fl oddelta, med grafi skt fl ödande 
stråk i markbeläggningen. Planteringar delar upp 
platsen och fungerar som hastighetsdämpande 
element. Nivåskillnader mot parkmarken tas upp 
med låga murar.

För en mer utförlig beskrivning av planområdets 
gator och trafi kföring, se trafi k-PM. MÖBLERAD YTA

Plantering

Gångväg av stenm
jöl

Uteservering

Befi ntlig 
naturmark

Asfalterad cykelbana

Riktlinjer för gestaltning
- Sammanhängande markmönster

- Träd planterade i sammanhängande mönster, från 
naturmark till fasad, för att markera platsen, bidra till 
dagvattenhantering och ge skugga. 

- Generösa planteringsbäddar med träd

- Olika slags sittmöbler för att ge möjlighet till olika slags 
vistelse. Möjlighet att samlas i en större grupp. 

-Naturliga berghällar i parkmarken bevaras och integreras 
i gestaltningen

Uteservering
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Riktlinjer för gestaltning
- Sammanhängande markmönster

- Träd planterade i sammanhängande mönster, från 
naturmark till fasad, för att skapa en mänsklig skala, 
dagvattenhantering och skugga. 

- Möjliggör fl exibel användning.

- Tillgänglig angöring inom 25 m från 
tunnelbaneentrén. 

Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24

TORG VID T-BANA

Entré t-bana

Cykelparkering

Entré t-bana

5. UTFORMNING AV OFFENTLIGA RUM

Platser längs Dalvägen

4. Tunnelbanetorget

Torget framför tunnelbanans huvudentré är ett 
fl exibelt stadsrum som har plats för både vardags-
pendlande och tillfälliga evenemang som torghandel 
och loppmarknad. Torget gränsar till en befi ntlig 
grässlänt som har gott om sittplatser och gräsytor 
för lek och sol. Högst upp i backen ligger en befi ntlig 
lekplats. 

Vid huvudentrén fi nns gott om cykelparkering. 
Platsen är gestaltad som en gradient mellan park 
och torg, där naturmark övergår i gräsyta som sedan 
blir stenmjöl och natursten. Nivåskillnader mot 
grässlänten tas upp med låga murar. Trädplantering-
ar föreslås för att stärka platsens identitet, ge 
lövskugga, dagvattenhantering och ta ner skalan. 
Möjlighet och läge för träd samordnas i nästa skede 
med tunnelbanan och Solna stad.
Plats för tillgänglig angöring ska fi nnas inom 25 från 
tunnelbaneentrén.

Korsningen som binder samman torget med den nya 
bussgatan, den befi ntliga Dalvägen och den 
intilliggande busshållplatsen gestaltas som en 
fortsättning av torgytan. Genomgående upphöjda 
gångbanor ger prioritet till fotgängare. För en mer 
utförlig beskrivning av busshållplats,  korsning samt 
planområdets gator och trafi kföring, se trafi k-PM.

Cykelparkering

Cykelparkering
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Principsektion för Tunnelbanetorget

Visualisering av tunnelbanetorget i riktning mot Dalvägens upphöjda övergångställe.
Dalvägens södra del som gågata med entréer och publika lokaler i bottenvåningen. Markbeläggning som håller samman 
platsen.
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Platser längs Dalvägen
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5. UTFORMNING AV OFFENTLIGA RUM

5. Cirkulationsplatsen

CIRKULATIONSPLATSEN
Planområdets lågpunkt

TorgytaLinjeavvattning
Uppställningsplats foodtruck

Plantering

Uteservering
Lokal

Reglerin
gsplats 

buss

In/u
tfa

rt g
arage

ENTRÈPLATS

Råsta strandplats utgör kvarterets lågpunkt och har därför en speciell funktion i 
områdets dagvattenhantering. Planteringen är nedsänkt för att kunna hantera stora 
regnmängder. Det soliga läget och vattentillgången möjliggör frodig vegetation. 
Entréplatser som vetter ut mot cirkulationsplatsen ska planteras med växter i 
samklang med denna. De ska kunna rymma plats för uteservering samt bänkrader. 

Cirkulationsplatsen sett från spåren

Referensbild på gatkorsning, USA

Riktlinjer för gestaltning
- Många planteringsytor med träd i gaturum för att 
skapa en mänsklig skala och omhändertagande av 
dagvatten. 
- Skålning i cirkulationsplatsens mitt.

Lokal

Bostads-
entré
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5. UTFORMNING AV OFFENTLIGA RUM

6. Södra Pyramidvägen - Gåfartsgata

C
ykelparkering

A
ngöring

A
ngöring leverans

PIAZETTA

Vändplats 
Ø 18 m
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Entréplatsen mellan kontorskvarteren

På gåfartsgatorna inom kvarteret samsas biltrafi k 
med fotgängare, cyklister och andra. Då alla 
trafi kslag måste hålla uppsikt blir farten låg och 
gatan kan nyttjas på andra sätt än en traditionell 
kvartersgata. Kanske streetfood-festival med 
foodtrucks och improviserade sittplatser? 

Angöring till entréer och infart till garage ska 
utformas på ett trafi ksäkert sätt med skyltning och 
markering i markbeläggningen. 

Gaturummets golv är tydligt gestaltat med markbe-
läggning i böljande stråk som fortsätter Dalvägens 
motiv, men kan utformas med en lägre detaljering än 
längs huvudstråket. Utformning av markbeläggning 
bearbetas vidare under projekteringen i samråd med 
Solna stad. De naturlika planteringarna skapar en 
grön rumslighet längs gatan. De utförs utan upphöjd 
kant alternativ med släpp för att möjliggöra 
magasinering och fördröjning av dagvatten. 

Södra Pyramidvägens utgör angöringsgata till 
kontorsfastigheterna. Gaturummet ska utformas så 
att orienteringen tydliggörs och framkomligheten 
underlättas i korsningspunkter och vid infarter. 

Riktlinjer för gestaltning
- Sammanhängande markmönster

- Planteringar som magasinerar och fördröjer 
dagvatten

- Tydlighet och trafi ksäkerhet i utformning av 
angöringsplatser och vid infarter

- Linspänd belysning
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5. UTFORMNING AV OFFENTLIGA RUM

7. Ny gata mellan Råsta Strandväg och Dalvägen

Karakusevic Carson Architects 
(London)

Övergångsställe, Solna

Den nya kvartersgatans utförs med dubbelsidig 
parkering och en trädrad längs med gatans norra 
sida. I möbleringszonen mellan trädplanteringarna 
placeras cykelparkering, bänkar och belysning. 
Trädplanteringar utförs med fördel med planterings-
bäddar med marktäckande vegetation för att 
maximera planteringarnas dagvattenkapacitet. 
Trädplanteringar längs med gatans södra sida är 

möjligt vid gatans ändar och bidrar till att ta ner 
gaturummets skala. 
Gatans norra sida utförs med en regleringsplats för 
bussar, och utformning följer Solna stads riktlinjer 
avseende mått för gata med busstrafi k. Infarter till 
garage utformas för att säkerställa god uppsikt. 
Markmaterial ska följa Gestaltningsprogram för 
Solna Stads offentliga miljöer, se avsnitt om 
Markmaterial.

Riktlinjer för gestaltning
- Grönskande gatrum med trädplantering
- Parkeringsmöjlighet på åtminstone en av sidorna
- Bussregleringsplats
- Upphöjt brett övergångsställe vid tunnelbanetorget
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8. Råsta Strandväg

Den nya infarten till Arenastaden söderifrån består 
av både broar och väg på tråg med murar mot 
omgivande mark. Körbanan är bred nog för 
busstrafi k. Utmed den västra sidan löper en 
gångbana som ansluter med en trappa till Dalvägen. 
Gångbanans bredd är huvudsakligen 4 meter men 
minskar till 2,8 meter där vägen svänger vid hushörn. 
Vägen har belysningstolpar mellan gångbanan och 
körbanan.

Mot spårområdet avslutas körbanan med en upphöjd 
betongkant och högt räcke med påkörningsskydd.

Över huvudstråket går vägen på en bro utan pelare. 
Den längre bron kommer att ha parvis placerade 
pelare med utrymme för parkering under bron. Mot 
spårområdet kommer vägen att avslutas med en 
upphöjd kant och ett högt räcke.

Material och utformning enligt Gestaltningsprogram 
för Solna Stads offentliga miljöer.

Riktlinjer för gestaltning
- Gångbana intill bebyggelsen

- 7,5 m bred körbana

- Högt räcke mot spårområdet

- Belysningsstolpar placerade mellan gångbana och 
körbana.

5. UTFORMNING AV OFFENTLIGA RUM

Sektion genom Råsta Strandvägs bro

Råsta Strandvägs broar markerade med orange

Illustration av Råsta Strandväg sett från spåren
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1. Kontorskvarter

2. Bostadskvarter

3. Bostadsgård

4. Gränd mellan Farao 15 och 20

6. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

1

1

2

4
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FARAO 20

FARAO 15

FARAO 16-17

KAIRO 1
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Kontorskvarter Farao 16-17 respektive Kairo

Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24

Byggnadsvolymer
De två kontorskvarteren ska utformas med en 
gemensam sammanhållen sex-våningshöjd mot 
Dalvägen och indragna fasader där ovanför vilket är 
en princip för hur bebyggelsen möter parken även för 
kvarteren norrut på Dalvägen. Bebyggelsen ska 
trappa upp mot spåren och kv Pyramiden för att 
möta den storskaligare bebyggelsen österut och 
bilda en tydlig gräns mot det öppna spårområdet. 
Trappningen delar även upp kvarteren i mindre 
byggnadsvolymer och ger terrasser för planteringar 
och utevistelse. Mot Pyramidvägens gränd är 
fasaderna indragna över 6 våningar för att släppa 
ned mer solljus. 

Kvarteret Farao 16-17 består av en kringbyggd 
ljusgård. Kvarteret Kairo består av två delar. En 
kringbyggd ljusgård sammankopplad med en smal 
byggnad mellan Pyramidvägen och Råsta Strandväg.

De indragna hörnen åt nordväst skapar plats för 
uteserveringar med kvällssol eller ger generösare 
entréytor. Båda kontorskvarteren möter gatan i 
fasadliv och har interna överglasade ljusgårdar. Båda 
kvarteren ansluter med höga smala gavlar mot 
cirkulationsplatsen.

6. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Översikt över kontorskvarteren

Elevationer mot Dalvägen
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Kontorskvarter Farao 16-17 respektive Kairo

Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24

6. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Öppna bottenvåningar i två plan ramar in det 
gemensamma offentliga rummet. 
Dorotheen Quartier Stuttgart, Behnisch Arkitekten

Illustration entréplatsen mellan kontorskvarteren

Bottenvåningar och entréer
Kvarteren ska ha tvåvåningssockel som ger de stora 
volymerna en bas i proportion till antalet våningar. 
Tvåvåningssockeln ska gestaltas med öppenhet och 
med lokaler i goda lägen och ha en detaljeringsgrad 
som berikar gatunivån. 

Uteserveringar är möjliga utmed hela fasaden mot 
Dalvägen och de bästa lägena är i de vindskyddade 
indragna hörnen.

Entréer ska vara tydliga  och urskiljbara och 
huvudentréer får gärna ha indragen fasad, fl ervå-
ningsmotiv, god belysning och avvikande material 
för att skapa orienterbarhet och varierad bottenvå-
ning.

Huvudentrér bör placeras mot Dalvägen men även 
platsen mellan de två kontorskvarteren är lämplig för  
en större entré. Mot cirkulationsplatsen kan 
sekundära entréer fi nnas samt mer publika lokaler.

I skarven mellan Kv Kairos sammanlänkade delar 
ska en fl ervåningshög portik fi nnas med en trappa 
mellan entréplatsen och Råsta strandväg. Portiken 
skapar utblickar och ger orienterbarhet som är viktig 
för trygghetsupplevelsen. Öppningen hjälper också 
till att bryta upp den långa fasaden mot spåren.

Uteserveringen i kvartershörnet blir en del av 
tunnelbanetorget

Illustration av Farao 16-17 med förslag på terrassering och 
indagen entré
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Kontorskvarter Farao 16-17 respektive Kairo
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6. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Material och kulörer
Den nya bebyggelsen ska komplettera Arenastadens 
släta och hårda kalla material med varmare kulörer, 
taktila material och fasader med djup.

De tre huvudvolymerna är tänkta som tre besläktade 
karaktärer i olika material som samverkar till en 
helhet. Fasader utformas med detaljering och 
livskillnader. Material ska väljas som har låg 
miljöpåverkan och god hållbarhet över tid. Tegel, 
sten, metall, trä och glas är tänkbara medan betong 
bör användas med sparsamhet. Färgskalan är 
relativt fri men ska inte innebära stora kontraster 
eller bjärta kulörer. Mot bostadskvarteret ska 
fasaden hållas ljus för att kunna refl ektera dagslju-
set mot bostadskvarteret. 

Fasader i gatunivå ska, jämfört med de högre 
belägna, ha större detaljering och ha robusta och 
taktila material med omsorgsfull och stimulerande 
utformning. Inslag av sten och trä är tänkbara. Se 
även riktlinjer i Solna Stads Arkitekturprogram.

Ljusa fasad med reliefverkan. 
Turnmill, London.Piercy & Company

Referens för byggnad mot spåren.
Chipperfield

Exempel på fasader med reliefverkan.

Illustration av området sett från spåren
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6. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Solcellspaneler på sedumtak.

Exempel på takterass.

Takterrass på Kv. Pyramiden.

Exempel, plantering på tak sett uppifrån.

Tak och terrasser
Med de varierade höjderna och de uppstickande 
byggnadskropparna blir taklandskapet och området 
sett uppifrån viktigt och intressant att utforma väl. 
Uppstickande huvar, hisstoppar mm ska samordnas 
på ett städat och strukturerat sätt. Fläktrum ska 
integreras i byggnadsvolymen och inte ligga på tak. 

Gröna tak 
En så stor del av takytan som möjligt ska beläggas 
med sedumtak och sedumörtgräs, vilket också 
bidrar till en fördröjning och rening av dagvattnet. 
Delar av taken kan användas till terrasser för 
uteplatser och bör då  även innehålla planteringar. 

Solcellspaneler på tak 
Taken kan med fördel utnyttjas för solcellspaneler. 
Där de monteras ska de placeras sammanhållet och 
på ett strukturerat sätt.

Skyltar
Skyltar ska placeras på fasad, integrerat i byggnader-
nas fasadgestaltning, gärna läsbart från gatunivå. 
Butikslokalernas skyltning ska berika gatulivet och 
får gärna vara utstickande typ fl aggskyltar om de 
sitter högre än 3,2 m över gatan. 

Skyltar ska vara genomlysta med fristående 
bokstäver eller logotyper direkt på fasaden eller på 
bakgrundsplåt utskuren bakom varje bokstav. 
Ljuslådor eller pålysta skyltar får inte förekomma.
Utformning och placering får bedömas i bygglovske-
det. Se även Solna Stads skyltprogram.

Kontorskvarter Farao 16-17 respektive Kairo

Exempel på skyltar
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6. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Riktlinjer för gestaltning
- Trappande volymer med 6-våningshöjd mot 
Dalvägen

- Terrasser med uteplatser och planteringar

- Tvåvåningshöga socklar med hög detaljering

- Öppna bottenvåningar med publika lokaler

- Tydliga och välutformade entréer

- Taktila material med låg miljöpåverkan och god 
hållbarhet över tid

- Ljusa kulörer mot bostadskvarteret

Längsektion genom kontorskvarteren

Kontorskvarter Farao 16-17 respektive Kairo
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6. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Bostadskvarter Farao 15

Byggnadsvolymer
Kvarteret är uppdelat i fl era volymer som trappar upp 
från parken mot cirkulationsplatsen. Varje volym ska 
ha en egen gestaltning inom ett gemensamt tema. 
Till exempel kan de ha samma fasadmaterial men i 
olika bearbetning eller nyanser.

Liksom tidigare planerade bostadskvarter norrut 
utmed Dalvägen har bostadskvarteret en byggnads-
kropp med sex våningar och en indragen sjunde 
våning mot Dalvägen. 

Sexvåningsnivån följer med fasaden runt hörnet till 
den nya gatan där byggnaden är åtta våningar och 
ska ha en subtil markering och annan gestaltning 
från sex våningar och uppåt. Markeringen kan vara 
ett horisontell fris och/eller annan struktur ovanför 
och bryter tillsammans med den tvåvåningshöga 
sockelvåningen ner den höga gatufasaden i 
horisontellt begripliga delar som tillför gaturummet 
detaljering och upplevelse. 

Mot cirkulationsplatsen avslutas bostadskvarteret 
med en högre byggnadsvolym som vänder sin smala 
sida mot platsen och samverkar med kontorskvarte-
ren till att omsluta platsen på ett resligt sätt som 
annonserar Arenastaden mot spåren. Högdelen 
kragar ut över platsen och bärs upp av pelare, 
Översta våningen är indragen mot sydväst för att ge 
möjlighet till takterrass och ska ha ett eget uttryck 
som avslutning på kvarteret uppåt. Se beskrivning av 
markering ovan.

Översiktsvy över bostadskvarteret

Vy av bostadskvarterets från det nya tunnelbanetorget Exempel på markering och annan gestaltning av övre 
våningar. Kv Bofi nken, Kallhäll. AIX Arkitekter.
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Bostadskvarter Farao 15

6. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Bottenvåningar och entréer 
Kvarteret ska utformas med en tvåvåningssockel 
med öppenhet och lokaler i goda lägen, framför allt i 
kvartershörn som ska göras uppglasade. Fasaderna 
i gatunivå ska, jämfört med de högre belägna, ha 
större detaljering och ha robusta och taktila material 
med omsorgsfull och stimulerande utformning. 
Högdelens utkragning mot cirkulationsplatsen ger 
en regnskyddad arkad för entréer och eventuella 
uteserveringar. Minsta fri höjd under ska vara 4,5 m 
för att få en reslig bottenvåning mot platsen i 
proportion till bebyggelsevolymerna.

Bostadsentréerna ska vara tydliga och urskiljbara 
mot gatan till exempel med uppglasning, portalmotiv 
eller inramning med annat material.

Kvarterets gård är upphöjd vilket gör den mer privat 
och ger en låg fasad mot gränden utmed Farao 20. 
Gården når man via en portik med trappa från 
Dalvägen. 

Gränden kommer främst att användas för utrymning, 
sophämtning, gång- och cykeltrafi k samt angöring 
till nätstationen i bostadskvarteret. Fasaden mot 
gränden ska göras så öppen som möjligt, med 
entréer till cykelrum etc och ha fönster för in- och 
utblick för att öka trygghetskänslan. Lokalerna i 
kvartershörnen ska sträcka sig med skyltfönster in 
längs gränden. Vid en framtida nybyggnad på Farao 
20 fi nns möjlighet till fl er entreer mot gränden.

Balkonger och terrasser
De indragna fasaderna och uppdelningen i olika 
byggnadshöjder ger möjlighet till takterrasser och 
plats för utevistelse på olika nivåer.

Den täta kvartersstrukturen kan skapa mörka delar 
på gård och fasader. För att ge goda möjligheter till 
dagsljus i lägenheterna ska bostadsgårdsfasader 
och balkongundersidor ha ljusa kulörer. Där inte 
utanpåliggande balkonger är möjliga kan lägenheter 
få franska balkonger, till exempel mot nya gatan och 
mot cirkulationsplatsen.

Exempel på takterrasser. URBIO, Etagen, Stockholm

Butiker i bottenvåningen med höga våningshöjder. 
Vy från cirkulationsplatsen.

Exempel på butiker i bottenvåning med 
stimulerande utformning.

Franska balkonger. 
The Flynn, New York
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6. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Bostadskvarter Farao 15

Material och kulörer
Fasadmaterial och fasadutformning ska väljas med 
hänsyn till låg miljöpåverkan, god hållbarhet över tid 
och stimulerande utformning i både detalj och 
helhet. Tänkbara material är till exempel sten, 
mönstermurat eller slammat tegel och puts. 
Slutgiltigt materialval måste ske med hänsyn till 
kända egenskaper, miljöpåverkan och byggnaden i 
sitt sammanhäng. Om puts väljs ska bottenvåningar-
na ha annat material, t.ex. tegel eller sten. Skarvar 
ska döljas eller integreras i fasadgestaltningen.

Kulörer ska väljas ur en jordnära färgskala och svarta 
kulörer ska undvikas på hela fasader och större ytor. 
Skarpa kontraster i kulör ska undvikas. Mot gård och 
gränd ska ljusare kulörer och slätare fasadmaterial 
användas för att skapa goda dagsljusförhållanden.

Exempel på material och föreslagen färgskala för bostadskvarteret.

Illustration av fasad mot ny gata Illustration av fasad mot cirkulationsplatsen

Exempel på putsad fasad ovan ljus tegelfasad
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6. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Illustration av fasad mot Dalvägen

Skyltar
Skyltar ska placeras på fasad, integrerat i byggnader-
nas fasadgestaltning, gärna läsbart från gatunivå. 
Butikslokalernas skyltning ska berika gatulivet och 
får gärna vara utstickande typ fl aggskyltar om de 
sitter högre än 3,2 m över gatan. 

Skyltar ska vara genomlysta med fristående 
bokstäver eller logotyper direkt på fasaden eller på 
bakgrundsplåt utskuren bakom varje bokstav. 
Ljuslådor eller pålysta skyltar får inte förekomma.
Utformning och placering får bedömas i bygglov-
skedet. Se även Solna Stads skyltprogram.

Exempel på skyltar

Illustration av fasad mot gränd

Bostadskvarter Farao 15
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Riktlinjer för gestaltning
- 6-våningshöjd mot Dalvägen

- Horisontell markering med annan gestaltning över 
6 våningar (höghusdelen undantagen)

- Höghusdelens översta våning ska avdelas med  
horisontell markering med annan gestaltning 

- Terrasser med uteplatser och planteringar

- Tvåvåningshöga socklar med hög detaljering

- Öppna bottenvåningar med publika lokaler

- Tydliga och välutformade entréer

- Taktila material med låg miljöpåverkan och god 
hållbarhet över tid

- Jordnära kulörer utan skarpa kontraster

- Ljusare kulörer mot bostadsgården och gränden

Sektion genom bostadskvarterets volymer utmed nya gatan

Bostadskvarter Farao 15
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Pergola med 

integrerade funktioner

Odling

Småbarnslek

Bostadsgård

Gårdens olika sociala funktioner samlas kring en 
långsträckt pergola som löper över hela gården. Den 
bildar en tvärgående volym som delar in gården i en 
rad olika rumsligheter. Pergolan är 3 meter bred och 
ca 30 m lång. Bredden ger möjlighet att i delar av 
pergolan fylla strukturen med olika byggda element. 
En del får ett socialt växthus för samvaro på gården. 
I andra delar programmeras pergolan med väder-
skydd, gungställning, redskapsbod, lekstuga etc.

Gårdens utformning och växtlighet tar utgångspunkt 
i konceptet “mikroskogar“ för att stärka gårdens 
biologiska och pedagogiska värden.  Mikroskogar” 
består av mindre skogsimiterade planteringar, där 
det skapas nicher, loopar och hemliga ställen där 
barnen kan leka. Dessa blir även ramen för umgäng-
esytor med plats för bord och bänkar. Markmaterial-
et i de delar där lekutrustning fi nns har naturlig 
karaktär så som barkfl is eller corkeen. Markmaterial 
i övrigt ska varieras i de olika rummen för att skapa 

tydliga övergångar från intimare rum till mer öppna 
rum, t. ex. att de mindre rummen har stenmjöl 
medan de större är plattbelagda. Stenmjölsytor och 
barkfl isytor ska ha ett tydligt avslut mot planteringar 
eller gräsmatta i form av en fris. Färgsättning på 
möbler, lekutrustning och pergola ska ta utgångs-
punkt i fasader och naturliga toner.
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Bostadsgård

5. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Innergård i Norra Djurgårdsstaden, 
Stockholm. 

Pergola som samlande element omkring 
aktiviteter, Sjövikshöjden, Stockholm.

Tålig och regenerarande plantering. Förskolan 
Den grønne kastanje, Köpenhamn.

Växthus på bjälklag.

Riktlinjer för gestaltning
- Synlig dagvattenhantering integrerat i lekmiljöer

- Pergola med fl era funktioner, som samlar gårdrum-
met och understöttar lek och vistelse

-Frodig, varierad och robust plantering som skapar 
nischer till lek och vistelse

Dagvatten från taken fördröjs i de gröna taken och 
överskott leds ner i stuprör på gårdarna. Gårds- och 
takvattnet leds i öppna dagvattenrännor till 
nedsänkta planteringsytor för fördröjning. Dagvatt-
net kan ledas på ett lekfullt sätt över gården för att 
bli en integrerad del av lekmiljön. Vid kraftigt regn 
breddas överskottsvatten till dagvattenledningar, via 
gårdens kant mot gränden och ned i ytterligare 
fördröjning i gränden innan den leds vidare på 
ledning eller ned i cirkulationsplatsen. För att 
möjliggöra en effektiv dagvattenhantering säker-
ställs att gården kan utformas med ett jorddjup på 
minst 0,5m. 
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Vallastaden, Linköping. Exempel på gångfartsgata, mark-

beläggning och tydlig zonindelning.

Ytlig dagvattenränna, med mjuk skålning för tillgänglighet. 

Linspänd belysning för att öka tryggheten och höja 

statusen från att vara en gränd till en upplevelse. Den 

linspända belysningen finns i de delar av gränden som 

inte kan påverka utryckningsfordon

Gestaltningsprogram för del av Kv.Farao och Kairo m fl . Solna 2023 02 24

6. UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Gränd mellan Farao 15 och Farao 20

Riktlinjer för gestaltning
- Genomgående beläggning från fasad till fasad

- Synlig dagvattenhantering integrerat i markbelägg-
ningen

- Linspänd belysning

- Beakta trygghetsaspekten vid fortsatt projektering

Gränden utformas som en gångfartsgata för 
angöringstrafi k, men har inte samma funktion som 
centralt gångstråk som gatan  mellan Farao 14 och 
20. Gränden utgör angöring för sopbil och cykel 
samt gör nätstationen i kvarteret tillgänglig utifrån 
vid service. Planteringar med spaljerade träd och 
mindre buskar har här en viktig funktion för 
hantering av dagvatten. Gränden utformas med 
genomgående beläggning från fasad till fasad med 
en dagvattenränna i mitten. Belysning föreslås 
linspänd. Möblering och växtlighet utformas med 
fokus på tillgänglighet och trygghet för oskyddade 
gångtrafi kanter och cyklister. Entréer till gränden och 
val av möbler och utrustning ska signalera hur 
gränden ska användas och inbjuda till vistelse. Stor 
vikt ska läggas på god belysning, orienterbarhet och 
en trygg miljö. Utförande av växtbäddar för träd och 
växter ska ske utifrån målet att omhänderta 
dagvatten för fördröjning och rening.


