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Vy över planområdet, sett söderifrån
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Detta gestaltningsprogram är kopplat till detaljplanen för Tygeln 

1 och 3 i Hagalund, Solna.

Detaljplanen fortsätter den påbörjade utvecklingen av Gårds-

vägen till en levande och aktiv gata bestående av kontorshus 

med bottenvåningar med ett publikt innehåll.

Gestaltningsprogrammets syfte är att med illustrationer och 

text beskriva den stadsomvandling som föreslås och förtydli-

ga kommunens och exploatörernas gemensamma uppfattning 

om hur allmänna platser, kvartersmark och nybyggnad ska 

utformas. 

Gestaltningsprogrammet ska ge stöd vid kommande handlägg-

ning av bygglov samt utgöra riktlinjer vid anläggande av gator 

och platser inom området.     

Syfte och mål

Inledning
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Tygeln 1 och 3 ligger på östra sidan av det spårområde som 

delar Arenastaden mot Frösunda. Fastigheterna  begränsas av 

spårområdet i väster och Gårdsvägen i öster.

Två broar på vardera sida om perrongen, Solna station, utgör 

kontaktytan mellan östra och västra delen om spårområdet. 

Spårområdet med flertal stickspår skapar ett brett stadsrum där 

byggnader som kantar spårområdet betraktas på avstånd. 

I söder flankeras planområdet av Solna united, en nyuppförd 

kontorsbyggnad som har en högre takfotshöjd mot spårområdet 

men som successivt trappar ner för att ansluta till en lägre skala 

mot Gårdsvägen. I norr ansluter planområdet till Målbron. 

Området mellan Frösunda och Ostkustbanan vid Solna Station 

har haft ett strategiskt läge för industri och andra verksamhe-

ter, lite avsides från bostäder men med goda möjligheter för 

varutransporter på järnväg och väg. Flera av de nuvarande 

byggnaderna inom planområdet uppfördes under 1960- 

 Planområdet

Förutsättningar

och 1980-tal och gatorna var breda med smala eller inga 

gångbanor.  

Området genomgår en omvandling till en levande stadsdel med 

Solna United som den första byggnaden att slå an på den nya 

skalan.  Ett mer levande stadsrum är under uppbyggnad med 

publika bottenvåningar, breda trottoarer med träd och kantstens-

parkering. 

En planerad ny pendeltågsuppgång nordväst om Tygeln 1 är en 

viktig förutsättning för aktuellt planområde.
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 Befintlig bebyggelse

Nuvarande bebyggelse inom planområdet är kontors- och in-

dustribyggnader med mestadels fyra till fem våningar. Tygeln 3 

består idag till stor del av parkeringshus. 

Placeringen på tomterna är tillbakadragen från gatan med bred 

förgårdsmark med parkering, ramper och inlastning.  

Bottenvåningarna är uppglasade med delvis publikt innehåll.  

Fasadmaterial är huvudsakligen puts, betong och tegel.

Befintlig bebyggelse, Tygeln 1 Befintlig bebyggelse, Tygeln 3

Befintlig bebyggelse, Tygeln 3

Gårdsvägen kantas delvis av träd och planteringar på fastighe-

ternas förgårdsmark. Grönskan är inte sammanhängande utan 

upplevs snarare som rester eller tillfälligheter. Lilla Frösunda park 

tillsammans med Frösunda herrgård är en tillgång både för de 

boende och arbetande i stadsdelen. 

 Grönska

Förutsättningar
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"Människor som rör sig här under helger och 
vardagar trivs och känner sig trygga." 

Planområdet med fastigheterna Tygeln 1 och
3 ligger i Gårdsvägens industriområde och är
belägna i den västra delen mellan Gårdsvägen
och spårområdet. Fastigheterna ligger i
en lågpunkt omgivna av Hagalundshöjden i
söder, Stora Frösunda i öst och Ballongberget
nordost om området. Området är i förändring
från småskaligt industriområde till ett modernt
arbetsplatsområde med inslag av bostäder. Med
utvecklingen kommer området ingå i ett större
stadslandskap med bostäder, kontor, verksamhe-
ter och service. Den första etappen med Solna
United och ombyggnad av del av Gårdsvägen
anger ton och skala för kommande projekt.

Gårdsvägen omgestaltas till stadsgata med trot-
toarer och gatuplanteringar och gränden mellan
fastigheterna utformas som gårdsgata. Gränden
leder fram till den föreslagna nya, tillgängliga
entrén till Solna station.

På Tygeln 1 finns idag parkeringshus och bilhall
och Tygeln 3 är bebyggd med parkeringshus,
showroom och kontor. Inom Tygeln 1 planeras
ett nytt kontorshus med service och kommersiel-
la verksamheter i gatuplan. Här föreslås
också ett publikt atrium som genom fastigheten
kopplar Gårdsvägen och den framtida tredje
entrén till Solna station. I atriet möjliggörs för
café, restaurang, reception mm.

Tygeln 3 bevaras och kompletteras med en ny 
kontorsbyggnad med publika
verksamheter i bottenvåningen och bygger 
samman Gårdsvägen och Målbron.

Med de nya byggnaderna, lokaler i bottenvå-
ningar och gatans nya gestaltning kommer
området att upplevas mer stadsmässigt och
levande och attraktiva publika stråk etableras.
Sammantaget bedöms detta bidra till ett mer 
levande och tryggt område.

Planförslaget

Sammanfattning av planförslaget

Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30
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Sammanfattning av planförslaget

PENDELTÅG

TVÄRBANA

BUSS

TUNNELBANA

FRAMTIDA
KOMMUNIKATIONER

 » Pendeltåg 

 » Tunnelbana 

 » Buss

 »  Tvärbana

Kommunikation  
med omgivningen
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Gaturum, platser och parker - Gator och platsbildingar

Gator och Platsbildningar i gaturum.

Planområdets struktur präglas av starka nord-sydliga riktningar 
som följer järnvägen, Kolonnvägen samt Gårdsvägen. Plan-
områdets gator byggs om och nya skapas för att anpassas till 
Arenastadens nya stadsmiljö. 

Gårdsvägen utformas till att bli områdets viktigaste stadsrum 
med dubbelriktad trafik, längsgående parkering- och angö-
ring samt gångbanor och breda planteringsytor med gatuträd. 
Vägen regleras som cykelgata vilket underlättar för cyklister att 
trafikera gatan i blandtrafik.

Gårdsvägen kompletteras med lokalgator på kvartersmark i 
öst-västlig riktning. Lokalgatan mellan Tygeln 1 och 3 utformas 
som en gångfartsgata för gående till och från den nya stations-
entrén. Den andra lokalgatan, mellan Tygeln 1 och 2, utformas 
som en stadsgata med längsgående parkering växlad med 
trädplanteringar samt trottoarer på båda sidorna längs bygg-
nadernas fasader. 

Det finns också en koppling mellan lokalgatorna längs bygg-
naden på Tygeln 1 mot järnvägen som i undantagsfall möj-
liggör rundkörning runt fastigheten i gångfartstrafik. På mitten 
av byggnaden finns också en entré för besökare som ska till 
stationsentrén.

Längs gatorna bildas naturliga målpunkter vid fastigheter-
nas viktiga entréer. Andra platsbildningar som planeras 
inom planområdet är en entréyta framför den nya stations-
entrén samt vid Tygeln 3s entré från Målbron. Även två 
parker i närområdet, Fröparken och Lilla Frösunda, omge-
staltas för skyfallshantering som del av planarbetet.
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Gaturum, platser och parker - Rörelsemönster

Rörelsemönster

Den nya bebyggelsen inom planområdet anpassar sig 
till platsens etablerade rörelsemönster men kompletterar 
även närområdet med nya och förbättrade gångstråk.

Kolonnvägen bibehåller sin funktion som områdets hu-
vudstråk för bil- och cykeltrafik men förutsättningar för 
cykeltrafik förbättras längs Gårdsvägen. Detta uppnås 
genom en förändring av gaturummet där vägen regleras 
som cykelgata.

Även gångstråken förbättras avsevärt inom planom-
rådet. Idag löper gångbanan utanför Tygeln 1 och 3 
mellan körbanan och parkeringsplatser vilket innebär 
att bilar backar över gångbanan. Planförslaget innebär 
en 4 meter bred gångbana intill husliven längs Gårds-
vägen som är separerad från biltrafik av planterings-
ytor samt kantstensparkering. Grändgatorna möjliggör 
säker gångtrafik i öst-västlig rikning mellan husen samt 
runt hela Tygeln 1. En grönskande, säker gångfartsgata 
skapas mot den nya entrén till Solna Station.

Vid Tygeln 1 sker transportmottagning och avfallshan-
tering på baksidan av huset mot spårområdet. Det finns 
också en möjlighet att ta emot gods via grändgatan 
mellan Tygeln 1 och 2. Vid Tygeln 3 sköts leverans- och 
avfallshantering av en samlastningsservice som minime-
rar transporter till fastigheten. Angöring för detta sker 
längs Gårdsvägen.
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Gaturum, platser och parker - Vegetation och

Vegetation

För att öka områdets vistelsevärden och tillföra ekosys-
temtjänster planeras gatuträd och planteringar i  
marknivån längs alla gator i planområdet. 
Längs Gårdsvägen samt lokalgatan mellan Tygeln 1 
och 2 planteras uppstammade träd i rad som skapar ett 
ordnat, stadsmässigt uttryck. 
Planteringarna i gångfartsgatan samt längs spårsidan 
av Tygeln 1 får en mindre formell planteringsprincip med 
oregelbunden trädplacering.

Utrymmet för växtbäddar under mark är i vissa lägen 
begränsat av ledningar vilket påverkar var träd plante-
ras samt växtbäddens djup. Då träd kräver stora volymer 
av växtjord för att rötter ska utvecklas på ett bra sätt 
utförs stora sammanhängande planteringsytor som i viss 
mån kan kompensera för begränsat jorddjup.

Längs spårområdet planeras även en större nedsänkt 
vegetationsyta. Denna planteringsyta fungerar även som 
en visuell buffert mot spårområdet och planeras med ett 
blommande fältskikt samt mindre blommande träd.

dagvattenhantering
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Dagvattenhantering

Planteringsytor utformas för omhändertagande av dagvatten.

Längs kantsten i Gårdsvägen sätts inlopp som leder 
dagvatten till växtbäddar.

Längs gångfartsgatan mellan Tygeln 1 & 3 ligger växtbäddar 
nedsänkt i förhållande till den omgivande markbeläggningen.

Träden står i relativt stora, öppna planteringsytor som 
utformas för att omhänderta dagvatten.
Dagvattnet fördröjs i växtbäddar bestående av ske-
lettjordar med biokol för att minska belastningen på 
dagvattensystemet och rena dagvattnet från partiklar.  
På gångfartsgatan och längs spårområdet rinner dag-
vatten till planteringar som ligger nedsänkt i förhållan-
de till marken intill. Planteringarna längs Gårdsvägen 
och den mindre grändgatan är inte nedsänkta men 
är också utformade för att ta hand om gaturummets 
dagvatten.

Den stora växtbädden mot spårområdet bakom 
Tygeln 1 fångar upp dagvatten från intilliggande trafi-
kytor. Denna yta har en stor vattenhållande kapacitet 
som även fungerar för att tillfälligt magasinera sky-
fallsvatten. Områdets övriga växtbäddar är för små 
för att hantera skyfallsvatten som kan komma i stora 
volymer. Därför är separata åtgärder planerade för 
omhändertagande av skyfallsvatten. Dessa åtgärder 
framgår av separat skyfallsrapport.

För att skapa inbjudande vistelseytor på tak samt ta 
emot, fördröja och rena dagvatten kommer bygg-
naderna i området att få gröna tak med god vat-
tenhållande förmåga samt takterrasser med djupare 
växtbäddar.  

Gaturum, platser och parker - Vegetation och
dagvattenhantering
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Övergripande utformning av gator.

Planområdets gator utformas så att de stödjer Solna sta-
tionsområde, Arenastadens och Gårdsvägens utveckling 
mot en mer stadsmässig struktur och karaktär som ska 
främja ett livligt stadsliv där gående och cyklister ges ett 
större företräde. 

Gatorna formas till vackra stadsrum där 
byggnadernas fasader, markens material och växtlighet 
skapar en helhet. Gatornas funktioner i stadsväven åter-
speglas i sina mått, material och utformning. 

I Planområdet finns tre gatutyper som beskrivs i detta 
avsnitt.

Gårdsvägen
Gårdsvägen har en sammanbindande roll som huvudgata 
i området som kopplar vidare till Kolonnvägen i norr och 
söder samt via Rättarvägen till Solna station. Utformning-
en kopplar till nyligen utförd uppgradering av Gårdsga-
tan i direkt anslutning söder om planområdet. 

Gårdsvägen har tydligt separerade trafikytor och trotto-
ar. En bred trottoar kantade av uppstammade gatuträd 
placerade i breda växtbäddar skapar en trivsam och be-
haglig miljö att röra sig i. Måtten för trottoar och växtlig-
het svarar mot de nya byggnadernas skala och ändrade 
funktioner skapar ett stadsliv med fler människor i rörelse. 
Gatan omges av verksamheter i bottenplan som stödjer 
och stöds av stadslivet. Huvudentréer till byggnaderna 
och till lokaler ligger längs gatan. 

Gårdsvägen omges av bottenvåningar vars skyltfönster-
stora glaspartier och entréer är utformade för att underlät-
ta interaktion mellan trottoar och husets verksamheter. 
Gårdsvägens byggnader ges en särskild omsorg vad det 
gäller bottenvåningarnas materialval och detaljer.
Kantstensparkeringar ger en god tillgänglighet och bidrar 
till en stadsmässig karaktär. Parkering anläggs inte i om-
rådets lågpunkt för att undvika översvämning av bilar i 
100-års regn.

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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A

A

B

B

C C
D D

Grändgata 1 - gångfartsgata. 
Denna grändgata som planeras att gå mellan Tygeln 1 
& 3 har en viktig funktion att leda fram till en ny stations-
entré som föreslås avlasta den norra och södra entrén till 
Solna station.
 
Gatan ska ha en avvikande markbeläggning och en ut-
formning med sittplatser, växtlighet och cykelparkeringar 
som stödjer karaktären av publikt stråk.
Gatan ska ha en gångfartsreglering där motorfordon får 
köra på de gåendes villkor.

Grändgata 2
Grändgata 2 går mellan Tygeln 1 & 2. Gatan har en stadsmässig 
karaktär av en sidogata med höga fasader, mindre breddmått 
och enklare utformning. Trottoarer, gatuträd och kantstensparke-
ring skapar en enkel men tydlig karaktär.

Utformningen stödjer att gatan inte är en återvändsgränd utan att 
stadsstrukturen fortsätter.

Bottenvåningen hos Tygeln 2 har funktioner som inlastning, 
sophämtning och garageinfart som ordnas längs gatan. Samma 
funktioner för Tygeln 1 är placerade mot järnvägen och nås från 
trafikytan bakom huset.

Gångfartsgatan föreslås att koppla ihop Gårdsvägen 
med den möjliga framtida stationsentrén och utgör 
en entréplats till stationen. Gatans gestaltning med en 
särskiljande markbeläggning och planteringar fortsätter 
vidare förbi stationsbyggnaden och fram till Tygeln 1s 
entré på husets baksida.

Exempel gångfartsgata Exempel mindre gata med kantstensparkeringÖversikt gatutyper

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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Detaljutformning Gårdsvägen

Ombyggnaden av Gårdsvägen följer utformnings-
principerna från den nyligen utförda ombyggnatio-
nen i direkt anslutning söder om planområdet. Inom 
planområdet har trottoaren breddats från 3,0 till 4,0 
meter för att ännu bättre skapa utrymme för stadsli-
vet, flödet av människor längs gatan och vid entréer. 
Det bredare måttet svarar också mot fasadernas 
urbana skala och karaktär. Planområdets gräns går i 
mitten av gatan framför större delen av Tygeln 1 och 
behandlar således bara den västra halvan av gatan. 
Den östra delen av Gårdsgatan ingår i planområdet 
intill Stigbygeln 6. Här är gångbanan ca 3,0 meter 
med en 4,7 meter zon med växlande kanstensparke-
ring, cykelparkering och planteringsytor. En utbred-
ning av trottoaren mellan parkering och plantering 
öppnar upp mot ett övergångställe som leder mot 
gångfartsgatan mellan Tygeln 1 och 3 samt den 
möjliga nya stationsentrén.  

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator

Sektion B-B och plan vid Tygeln 3Sektion A-A och plan vid Tygeln 1
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MATERIAL 
Den asfalterade körbanan avgränsas från 
kantstensparkeringen med en fris av storgatsten likt 
utformning i ombyggnation i söder. 
Skyddszon på ca 50 cm för öppnande av bildörr 
mellan parkering och planteringszon/tvärkopplingar 
utförs av kantsten och fem rader av smågatsten. 
Gångbanor ska beläggas med grå betongplattor. 
Gränsen mellan trottoar och planteringsyta utgörs 
av ett lågt, svartmålat planteringsräcke samt granit- 
kantstöd som ligger i samma höjdnivå som plattbe-
läggningen.
Placering av gatumöbler utförs med anpassa-
de nischer in i planteringytorna (se referensbild). 
Parksoffan som ska användas är Vestre April i 
samma utförande om i tidigare etapp. Sopkorg pla-
ceras i anslutning till parksoffa men ställs i plante-
ringsytan. 
Gatsten ska vara av kulör och utförande likt nyligen 
upprustad sektion. Kantsten ska utföras av svensk 
granit av motsvarande typ och dimension som i 
övriga delar av stadsdelen. Träd- och planteringzo-
nen växlas periodvis av med gångkopplingar mellan 
parkering och trottoar. 
Där breddar trottoarens betongplattor ut till gatstens-
frisen. När samma periodvisa yta blir cykelparkering 
ska den utföras i smågatsten enligt samma princip 
som i tidigare etapp. (Se referensbild). Cykelställ 
utgörs av byglar typ Malus.

PLANTERING 
De breda planteringsytorna är en viktig del av gatans 
karaktär och funktioner. Planteringsytan längs Tygeln 1 
är 3,5 meter bred medan den längs Tygeln 3 varierar i 
bredd upp till 5,5 meter beroende på läge i gaturum-
met. I planteringszonen planteras gatuträd med jämna 
avstånd. De står inte centrerade i ytan på grund av en 
fjärrvärmeledning. Trädart är samma som i tidigare 
etapp (Magnolia kobus, var, Borealis). Träd planteras 
i låga marktäckande planteringar i samma utförande 
som tidigare etapp. P.g.a. ledningar i mark samt för att 
vara samstämmig med tidigare etapp är plantering-
arna inte nedsänkta men är ändå utformade för att 
omhänderta dagvatten som leds in i växtbäddarna 
genom en kombination av marklutning och specialut-
formade brunnar. Planteringarna ramas in av ett lågt 
planteringsräcke som också utförs på övriga delar av 
gatan i ett senare skede

BELYSNING 
För att skapa en kontinuerlig ljusmiljö i hela gatans 
sträckning ska armaturer och stolpar i nyss utförd 
etapp fortsätta användas längs Gårdsvägen inom 
planområdet.  Principen innebär att armaturen Icon, 
Louis Poulsen monteras på ca 7 m höga stolpar, men 
metallhalogen kan ersättas med likvärdig LED-ljuskälla. 
Belysningens tekniska egenskaper i fråga om belys-
ningsstyrkor, jämnhet och ljusfärg bör följa belysningen 
på anslutande gatusträckningar, men metallhalogen 
ersätts med likvärdig LED-ljuskälla.

Ovan bilder på Gårdsvägens utformning vid Tygeln 2 samt planterings-
räcke från Stora Frösunda.

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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C C

Entré till gångfartsgata 
med lätt höjning

Detaljutformning Grändgata 1 - gångfartsgata

På kvartersmark mellan Tygeln 1 och Tygeln 3 skapas en 
ny gata som kopplar till en möjlig nyöppnad entré till statio-
nen. Gatan får en inbjudande offentlig karaktär med tydliga 
platsegenskaper. Ett detaljerat golv med en blandning av ljus 
betongsten och inslag av natursten lagt i mönster avviker från 
de andra gatornas asfalt. Även om man kör i mitten av ytan 
och man kan gå skyddad längs fasaderna så har gränden inte 
markerade trottoarer med en kantsten utan man går och kör på 
en gemensam yta. Stora planteringar med bänkar ligger som 
öar i grändens yta och skapar lagom trånga mått som signa-
lerar en trafikmiljö där motorfordon kör på de gåendes villkor 
i en så kallad shared-space-yta. Gatan får också en formell 
gångfartsreglering. 

När man kör in på gränden från Gårdsvägen sker en liten 
höjning av ytan så att man känner att man kör upp på platsen/
gränden och in i en speciell miljö. Gränden har väl tilltagna 
cykelparkeringar som tjänar både stationen och kontorshusen. 
Belysningsstolpar och träd har en fri placering för att understry-
ka karaktären av en plats lika mycket som en gata.
Själva ingången till stationsbyggnaden markeras med en ”en-
trématta” som höjer upp och tydliggör entrén och skapar en 
välkomnande gest.
 

Gatan fortsätter med sin beläggning och karaktär genom att 
vika av runt byggnaden mot Tygeln 1s bakre entré. Det finns 
möjlighet för t.ex. längre fordon som kör in på Grändgata 2 att 
ta sig runt byggnaden och in på Grändgata 1 och därifrån ta 
sig ut på Gårdsvägen. Utformningsförslaget för grändgata 1 
förutsätter att den nya stationsentrén förverkligas.

Exempel gångfartsgata Plan och sektion C-C mellan Tygeln 1 och 3

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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Stora planteringar med bänkar ligger som öar i grändens yta och 
skapar lagom trånga mått som signalerar en trafikmiljö där motor-
fordon kör på de gåendes villkor en så kallad shared-space-yta.

Växtmaterialet är varierat och har en mer vild 
karaktär jämfört med Gårdsvägen

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator

MATERIAL 
En blandning mellan ljus betongmarksten 70% och 
natursten (granit) 30% i olika skiftningar i svart, grått-
till vitt med accenter i rött är lagda i orgelbundna 
mönster som skapar en intressant och karaktärsfull 
miljö. 
Träd- och planteringzonen på 4 meters bredd är 
uppbyggda av skelettjordar med biolkol som skapar 
kolsänkor och bra växtmiljöer. Kanten mellan plante-
ring och markbeläggning utgörs av en fris av granit. 
Där det finns behov kan smidesräcken i stål rama in 
planteringarna

PLANTERING 
Att planteringsytorna är väl tilltagna är en viktig del 
av grändens karaktär. Växtmaterialet är varierat och 
har en mer vild karaktär jämfört med Gårdsgatans 
mer strama planteringar och trädplaceringar. Fler-
stammiga blommande träd med vackra stammar (t.ex. 
Prunus Mackii , Prunus serrulla) Sammansatta plante-
ringar inspirerade av naturliga biotoper markerar års-
tidernas växlingar. En kombination av lökar, perenner, 
prydnadsgräs, buskar och träd skapar spännande 
och upplevelserika miljöer. Det utförs enligt en metod 
för ”Natural planting”.
Planteringsytorna som är nedsänkta i förhållande till 
gångytan är anpassade till att ta emot, fördröja och 
rena dagvatten.

BELYSNING 
Gränden har högre karaktärsfulla stolpar med 
strålkastare som belyser gångytorna men där även 
vissa strålkastare har som uppgift att belysa träd och 
planteringar med karaktärsfyllda ljustemperaturer och 
spännande färgskiftningar som kan programmeras 
i förhållande till årstid och tid på dygnet. Strålkas-
tarljuset kompletteras av ljus som kommer från lägre 
ljuskällor från fasaderna. Dels inifrån lokaler men 
också fasadhängd belysning för att skapa en ljusmiljö 
där ansiktena också får belysning från sidan och inte 
bara rakt uppifrån. 
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Detaljutformning Grändgata 2

Mellan Tygeln 1 och Tygeln 2 skapas det en ny gata på kvar-
tersmark med stadsmässig karaktär som går från Gårdsvägen 
och västerut. Det är en gata av enkel men distinkt karaktär. 
Bredden på gatan är 15,2 meter och gatan är omgiven av 
relativt höga fasader vilket ger högsmalt gaturum. Gaturummet 
har dock mycket rymd och himmel i sikten västerut över tågba-
neområdet och mot öster ser man mot Gårdsvägens generösa 
gaturum. Gatan har smalkroniga gatuträd som skapar karaktär 
och tar ner skalan för de gående. Trottoarer och kanstenspar-
kering bidrar till den stadsmässiga karaktären. Längs gatan 
finns en viktig sidoentré till Tygeln 1. Längs gatan finns flera 
servicefunktioner som inlastning, garageinfart m.m. i Tygeln 2. 
Därför är det extra viktigt att få en kontinuitet i trottoarer och 
gatuträd. På grund av många funktioner i Tygeln 2 så avslutas 
trottoaren på den västra delen av gatan. Den östra, bredare 
trottoaren fortsätter dock hela vägen och kopplas till ett 
gångstråk som går norrut längs järnvägen. En möjlig framtida 
gångkoppling kan gå söderut, upp för trappor längs Tygeln 
2s västra fasad, till Solna stations södra entré och då skapa 
ett stråk som kopplar ihop stadsväven ytterligare. I änden av 
gatan finns möjlighet att vända t.ex. för en sopbil. Här finns 
också en ytparkering och nerfart till garage i Tygeln 1. Det finns 
också möjlighet för längre fordon att ta sig in på Grändgata 1 
med sin gångfartsreglering och åka runt bygganden och däri-
från ta sig ut på Gårdsvägen. 

MATERIAL 
Den asfalterade körbanan avgränsas från kantstensparkeringen med 
en fris av storgatsten i samma utförande som Gårdsvägen. Trottoaren 
ska beläggas med grå betongplattor. Gränsen mellan trottoar och 
planteringsyta utgörs av kantstöd i granit med ovankant i samma höjd 
som plattytan. Kantsten ska utföras av svensk granit av motsvarande 
typ och dimension som i övriga delar av stadsdelen. Träd- och plan-
teringszonen med 2 meters bredd växlas periodvis av med kantstens-
parkeringar. 

PLANTERING 
Planteringsytorna är en viktig del av gatans karaktär och funktioner 
som att ta hand om, fördröja och rena dagvatten. Växtbäddarna 
anläggs i samma nivå som gångbanan och tar emot dagvatten på 
samma sätt som växtbäddarna längs Gårdsvägen. Gatuträden är av 
smalkronig typ. Träd planteras i låga marktäckande planteringar av 
buskar i samma utförande som tidigare etapp av Gårdsvägen. 

BELYSNING 
En stolpbelysning placeras på den norra sidan av gatan. Stolpen har 
en armatur som lyser upp vägbanan och en som lyser upp trottoaren. 

Plan och sektion D-D mellan Tygeln 2 och 1

Gaturum, platser och parker - Utformning av gator
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NY STATIONSBYGGNAD

Ingången till stations-
byggnaden kan marke-
ras med en ”entrématta” 
som tydligt skiljer ut sig 
mot övrig beläggning. 

Stationsentrén gestaltas 
ihop med gågatan och 
skapar en en helhetsmiljö 
som hålls samman av 
mönsterlagt markbelägg-
ning och planteringar.

Entréplatsen ramas in 
av planteringar och 
cykelparkering i form 
av fristående pollare

Inramning av vegetation

Stationsentré

Den nya stationsentrén som möjliggörs i planen skulle vid 
ett uppförande utgöra en ny viktig publik målpunkt där 
det blir viktigt att skapa en visuellt tydlig och samtidigt 
trygg och ombonad plats. 

Platsen ramas in av planteringar med karaktärsfulla 
träd  och entrén kan markeras med en ”entrématta” i 
mönsterlagd natursten som tydligt skiljer ut sig mot övrig 
beläggning. Mattan tydliggör entrén och skapar en väl-
komnande gest. På grund av närheten till järnvägsspåren 
får miljön inte uppmana till stadigvarande vistelse viket 
innebär att det inte kan finnas bänkar eller sittplatser. 

En väl avvägd belysning av platsen och växtligheten är 
viktig för karaktären och känslan av trygghet. 
Strålkastare på stolpar kan skapa ett komponerat ljus på 
platsen och växtligheten som kompletteras med ljuskällor 
från stationsbyggnaden till en sammansatt ljusbild.  

Idé till utformning av entréplan vid ny stationsentré samt utformning av stationbyggnad.

Gaturum, platser och parker

Utformning av platser och parker
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För att aktivera platsen och höja säkerhetskänslan 
kommer man använda sig av konst, ljus, genomsiktli-
ga fasader, markanläggning och cykelparkering. 
Kontorets fasader mot platsen kommer ha stora 
öppningar som ger ifrån sig ljus och ger visuell 
kontakt som gör att uppehåller man sig där är 
man exponerad, man ska även känna sig säker på 
platsen . På garagets fasad kommer det anläggas 
ett belyst konstverk som drar blicken till sig och lyser 
upp platsen.  I den mån det är möjligt kommer man 
anlägga gröna ytor för att öka trevnaden och ge 
marken beläggning. På de ytor som tillåts kommer 
det anläggas cykelställ dels för att fylla pendeltå-
gets behov men även för att aktivera ytan under 
bron och vid garaget. Befintligt sophus rivs och 
ersätts av cykelställ. Befintlig elstation vid Tygeln 
3 byggs in i nya projektets bottenvåning. Befintlig 
elstation under bro disponeras om och får ny 
inklädnad.

Gatuvy från Kolonnvägen mot Målbron

Området runt och under Målbron

Gaturum och platser - Utformning av platser
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Planutsnitt

Garagets vägg aktiveras av en 
muralmålning och belysning fästs 
ovanpå samt från fasaden på 
Tygeln 3. 

Elstationens inhägnad utformas 
med omsorg och ges en väl 
formgiven, genomsiktlig 
inhängnad, t.ex. färgsatt sträckme-
tall. Den utformas för att minimera 
risken för vandalism så som klotter. 

Befintlig hiss.Plats för vägghängd cykelpar-
kering belyses ovan eller från 
fasaden av Tygeln 3.

Båda sidor av brofundamentet är 
körbara för större fordon, 3,5 
m bredd. Ytan belyses från bron 
nattetid.

Slänt som inte är 
under 
bron har frodig låg 
grönska 
och träd.

Med släntning 
behövs inga 
stödmurar över 
0,4 m.

Slänt under bro
kläs i rullsten.

Stora och många
fönster ökar 
känslan av 
trygghet.

Gaturum och platser - Utformning av platser

Belysning under 
bron nattetid. 

Ramp för att tillgängliggöra hiss utreds i senare skede.
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TYGELN 1 & 3

Lilla Frösunda

Lilla Frösunda är en av Solna stads fem stadsdelsparker och ut-
vecklingen av den nedsänkta skyfallsparken behöver ses i den 
kontexten. I en allt tätare stadsbygd med fler bostäder och kontor 
ska parken fungera som rofylld närrekreation för promenader, 
lunchmacka, motion, lek, naturupplevelser m.m. Parken hjälper till 
att knyta ihop stadens olika delar, Ballongbergets bebyggelse, 
Bebyggelsen vid Gustav III:s boulevard, kontorshusområdet kring 
Gårdsvägen och även till Mall of Scandinavia samt resten av Are-
nastaden. Parken blir även en viktig del i den lokala blågröna in-
frastrukturen med både sociala och ekologiska kvalitéer. Här finns 
kopplingar mot Hagaparken, via Stora Frösunda i öster, och mot 
centrala Solna åt väster. Parken ska med sin utformning stödja den 
biologiska mångfalden i området. 

SKYFALLSHANTERING 
Huvudsyftet med omgestaltning är att vid skyfall kunna ma-
gasinera 8 500 m3 vatten för att förebygga översvämning längs 
Gårdsvägen. För att göra det utformas parken som ett nedsänkt 
parkrum. Landskapet i parken idag lutar ner mot gångtunneln 
under Kolonnvägen. Denna tunnel stängs och där byggs i stället 
upp en jordvall. Dess höjd möter upp med befintliga höjder längs 
Kolonnvägen i söder och med gångvägen upp mot Ballongber-
get i nordväst. Marken grävs även ut mot Gustav III:s Boulevard 
för att skapa ett relativt plant golv till parkrummet. Små höjdsät-
tningsåtgärder vidtas vid gångvägen upp mot Ballongberget för 
att skyfallsvatten ska styras in i magasinet men övriga flöden från 
Gustav III:s Blvd och Kolonnvägen rinner in i parken längs befint-
liga låglinjer i stadslandskapet. Ett separat program beskriver sky-
fallshantering i parken mer ingående. 

STÄRKA KOPPLINGAR 
Ett syfte med omgestaltningen är att stärka kopplingarna mel-
lan den norra och södra delen av parken. Detta görs genom 
att öppna upp och aktivera parkytorna öster och väster om 
gårdshusen för att göra dem till mer tydliga och integrerade 
delar av stadsdelsparken. Marken direkt öster om gårdshuset 
med stora uppvuxna lindar är allmän platsmark men är idag 
avspärrad mot söder av en häck och ett lågt stängsel. Dessa 
tas bort för att signalera att marken tillhör parken. Parkmiljön 
väster om gårdshusen stärks i sin tur genom etablering av flera 
fruktträd, en plats för offentlig odling samt en grusad gång som 
bättre kopplar samman parkens norra och södra delar.

1. Parkkanter med tydlig inramning som 
bidrar till parkens integrering i närmiljön

2. Mot söder är parken öppen mot tra-
fikmiljö och mot väst är gränsen otydlig 
där parken flyter ihop med en öppen 
bostadsgård 

3. Kopplingar mellan norra och södra  
delarna av parken stärks och förtydligas 
genom etablering av gångstråk och nya 
funktioner

Lilla Frösunda är en viktig del i den blågröna infrastrukturen

Vattnets väg in i parken

1. 2.

3.

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker

TYGELN 1 & 3
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Ett syfte med gestaltningen är att skapa en tydligare rumslighet med 
mer definierade siktlinjer. Parkens centrala del sänks ner och ramas 
in av en mjukt sluttande topografi och trädplanteringar. På så sätt 
skärmas parken av från trafik och buller från Kolonnvägen vilket 
tillför nya, mer rofyllda kvaliteter på platsen. En tydligare inramning 
och tydligare kopplingar till angränsande parkrum, stadsrum och 
stråk gör att parken blir bättre integrerad i närmiljön och äkar möjlig-
heten att göra södra delen till en mer självklar vistelseplats. 

Lilla Frösunda, Illustrationsplan
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Kolonnvägen

Lilla Frösunda Gård

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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VÄRNA OM HISTORISKA VÄRDEN 
Platsen har en stark koppling till Sveriges hortikulturella historia. An-
ders Lundström som var en av sin tids mest betydelsefulla trädgård-
smästare ägde Lilla Frösunda från 1834 och drev en handelsträd-
gård på platsen. Lundström experimenterade i sin trädgård för att 
se vilka växter som klarade sig bäst i det svenska klimatet. Äpplen, 
mullbär, fikon, aloe och myrten testades i odling på platsen. För att 
ta upp Lundströms stafettpinne föreslås en plats för stadsodling på 
gårdens västra sida. Här planteras även fruktträd och skapas ett nytt 
gångstråk för att bättre koppla ihop karaktären på den norra och 
södra delen av parken. 

Efter Lundströms tid var militären under en stor del av 1900-talet 
aktiv i Lilla Frösunda då ett signalistregemente var stationerade på 
platsen. På den tiden flög ett stort antal märkliga gestalter i luften 
över det lokala landskapet. Ballonger för spaning gavs funktionella 
men samtidigt lekfulla former. Även en station för brevduvor fanns på 
platsen. Ballongernas former vävs in i parkens gestaltning i platsens 
grundform såväl som formen på vissa vistelseytor och lekdetaljer. De 
ibland förvrängda formerna är tänkta som en lekfull tolkning av bal-
longernas skuggkastning på marken. Parkdelen görs mer attraktiv för 

användare genom etablering av 
fler funktioner så som förtydligade 
entréer, lek, odling och nya vistel-
seytor. Dessa funktioner beskrivs mer 
ingående på följande sidor.

Parkens södra del utformas med 
nya gångstråk som kopplar ihop 
parkens olika delar och ansluter till 
omgivande stråk. Det nya gångsys-
temet fångar upp platsens viktiga 
tvärriktningar genom att uttnyttja 
slänterna som skapas runt om de 
sänkta delarna. 

Det finns idag ett tydligt diagonalt 
gångstråk som leder från sittplatsen 
vid dammen mot gångtunnneln som 
stängs. Stråket går inte att återskapa 
helt, men med en mindre omdragning 
kan passagen i princip bibehållas. 
Denna passage blir i framtiden en 
genväg mot GC-väg längs Kolonn-
vägen .

1. Informationsskylt från 
fruktlunden
2. Ballonguppstigning från 
Lilla Frösunda i 1922. (Karls-
borgs Fästningsmuseum)
3. PA-ballong vid Lilla Frö-
sunda (Armemuseum)
4. Brevduvor i Lilla Frösunda

1. 

2. 

4.

3.

Lilla Frösunda

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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BEFINTLIG ASkaÉ 
Den befintliga askaén är ett viktigt historiskt element i herr-
gårdslandskapet som har markerat gårdens södra gräns. Allén 
är skyddad av generellt biotopskydd samt i platsens gällande 
detaljplan och kommer ej att påverkas.

DAMMEN OCH MUREN 
Den befintliga dagvattendammen är ett element som skapa-
des i parkmiljön vid den nuvarande parkens etablering ca år 
2000. Den ligger centrerad mot Gårdshuset och är anlagd 
vid en symmetriskt utformad vistelseyta med parkbänkar. Efter 
marken sänks i den omgestaltade parken föreslås en ny damm 
i samma läge  i plan men på den lägre nedsänkta nivån. Den 
befintliga vistelseytan med häckplantering intill askaén behålls 
men en ny mur av granitblock byggs upp framför platsen för att 
ta upp höjdskillnaden mellan platsen och den nya lägre park-
nivån där dammen anläggs. Muren gestaltas för att efterlikna 
de murar som finns intill gårdshuset. Framför den nya muren, 
på den lägre nivån, anläggs en ny vistelseyta med sittbänkar i 
en placering som fångar solen i sydväst läge. Från denna plats 
skapas en nära kontakt med dammen och den våtmarksmiljön 
som skapas där, och samtidigt en närhet till pelouens öppna 
gräsyta.

PELOUSEN 
Pelousen (gräsplanen) fungerar som en öppen flexibel yta för 
bollek, solhäng och picknick. Stora delar av gräsytan är relativt 
plan trots parkens skålning och nås med tillgängliga parkgång-
ar från GC vägen framför gårdshuset. 

PARKSLINGAN
Parkens gångvägar är indelade i en tydlig hierarki där parks-
lingan, som ligger i mötet mellan parkens yttre gröna inramning 
och den öppna pelousen, har en underordnad gestaltning och 
omfamnar den öppna gräsytan. Det primära parkstråket löper 
längs askaén. Parkvägarna tar sig med långa böljande linjer 
mellan parkens nivåer och olika platser. De bjuder in till pro-
menader och löpning i olika former och ger parkens nivåskill-
nader ett upplevelsevärde.

DEN GRÖNA INRAMNINGEN
Den yttre gröna inramningen utgörs av en jordvall med nyplan-
terade träd, bryn och undervegetation.  Inramningen skapar 
en förtydligad rumslighet och skärmar av från trafik och buller 
från Kolonnvägen. Rumsligheten dramatiseras och förstärks 
med ängsmark som löper längs Kolonnvägen och Gustav 
III:s boulevard. Genom tydliga öppningar i det gröna skapas 
spänningar mellan öppet och slutet samt riktade siktlinjer in mot 
parken och gör Lilla Frösunda gård tydligt synlig från viktiga 
platser, stråk och vägar. 

Pelousen Slingrande parkvägar längs öppen gräsyta

Befintlig askaé Mur av granitblock

Lilla Frösunda, Parkens byggstenar

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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ODLING
Parkdelen direkt väster om Lilla Frösundas Herrgårdsbyggna-
der utvecklas med ett nytt gångstråk som kopplar ihop sta-
delsparkens södra och norra delar. Här skapas också en plats 
för stadsodling som knyter an till parkens norra del och dess 
historia då Lilla Frösunda länge varit en plats för odling. Nya 
fruktträd planteras i kanten på odlingsområdet för att rama 
in platsen och skapa en naturlig koppling till fruktodlingen i 
parkens norra del.

LEKEN OCH LEKRINGEN
En ny lekplats skapas i ett läge med ängen och slänten i 
ryggen där höjdskillnaderna plockas upp med hjälp av lekfulla 
och konstfulla terrasseringar som utformas så att de bjuder 
in till lek. I framkant öppnar lekplatsen upp sig mot pelousen. 
Former inspirerade av Lilla Frösundas historia kan vävas in i 
detaljutformningen. Exempel på det kan vara spaningsballong-
er, gårdshuset i Lilla Frösunda, eller duvslag för brevduvor.

PLATSER
Bäcken som slingrar sig genom parken får en liknande sträck-
ning som idag men tar sig djupare ner till dammens framtida 
lägre nivå. Parkslingan korsar bäcken i öster med hjälp av ett 
överbryggande trädäck där det finns möjlighet att sitta och 
komma nära vatten och natur. Även vid gångvägen ner från 
det övre trädtorget finns en platsbildning med ett trädäck, en 
lugnare, lite mer avskild del med utblick över parken.

TRÄDTORG
I Lilla Frösundas östra del möter parken bebyggelsen och där 
finns även en av parkens större entréer. Övergången mellan 
stadsmiljö och park sker på ett urbant och inbjudande sätt via 
trädtorget där långa utblickar över hela parken skapas. Under 
trädkronorna finns möjligheter att sitta eller till exempel spela 
boule.  

Exempel på odlingslådor Lilla Frösundas historia plockas upp i utformningen av lekplatsen

Platsbildning omsluten av ängsmark Platsbildning med trädäck Övergång mellan stad och park via trädtorg

Lilla Frösunda, Parkens byggstenar

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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Fröparken ligger utanför detaljplanområdets gränser men utvecklas 
inom projektets ramar för att minska översvämningsrisken inom plan-
gränserna.

Parkens omvandling syftar till att behålla och utveckla den nuvaran-
de karaktären och parkens funktioner med vardagsvistelse, rekre-
ation och lek men att också stärka den biologiska mångfalden och 
skapa möjligheten att hantera ett 100-årsregn. För att ta hand om 
skyfallsvattnet föreslås ett underjordiskt skyfallsmagasin. 

En princip för gestaltningen har varit att tydliggöra parkens två de-
lar med sina olika funktioner vilket accentueras av de två nivåerna 
som tas upp av en granitmur. Parkens två nivåer är åtskilda men har 
tydliga kopplingar genom trappor och siktlinjer. Lekparken finns på 
den del som höjs upp för att inrymma skyfallsmagasinet och får ge-
nom höjning av marknivån bättre ljusförhållanden med ökad solinst-
rålning. Parken får en rumslig gestaltning med tydliga siktlinjer som 
inbjuder till att upptäcka och röra sig mellan de olika delarna vilket 
får parken att kännas större och mer spännande. Befintliga och nya 
trädplanteringar ramar in parken mot Gårdsvägen. Parken får även 
nya platsbildningar och fler funktioner. 

Fröparken

Befintlig lekplats i Fröparken Befintlig skulptur 'Växelspakshybrid' av Björn Selder i Fröparken som bevaras

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker

Fröparken

DP Tygeln 1 & 3

Fröparken
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LEKPLATSEN

PARKTORGET

ENTRÉTORGET

VATTENPARKEN

Entréplats

Entréplats

Entréplats

Granitmur

SKALA 1:400 (A3)

A

A

B

B

A

A

C

C

B

B

GÅRDSVÄGEN

RÄTTARVÄGEN

Fröparken, Illustrationsplan

I Solnas grönplan beskrivs Fröparken som en ”småpark”, ett litet 
grönt rum nära bostaden med rekreativa värden. Parken är idag in-
delad i två parkrum, en med lekplats och den andra en grönskande, 
lugn del med sittplatser och skulpturen ”Växelspakshybrid” av Björn 
Selder med ett vattenspel. 

Parken är en av få gröna parker i området och fyller en viktig rekre-
ativ funktion för boende och arbetande i närområdet. Den utgör en 
grön lunga i den täta stadsbygden som fyller både sociala och eko-
logiska värden. Stadsomvandlingen med nya bostäder och kontor 
kommer att öka besökstrycket på Fröparken. 

ca 1 m

min. 1 m2 m

ca 1 m

2 m

ca 1 m

min. 1 m2 m

ca 1 m

2 m

Sektion A-A skala 1:400

Sektion B-B skala 1:400

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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SKYFALLSHANTERING 
Skyfallshanteringen har varit styrande för gestaltningen och 
en förutsättning har varit att kunna ta hand om stora mängder 
vatten i parken. Genom att höja upp marknivån i delar av 
parken skapas utrymme för ett underjordiskt skyfallsmagasin. 
Magasinet breder ut sig under lekplatsen och får två ytliga 
inlopp som får en egen gestaltning. 

RUMSLIGHET OCH SIKTLINJER 
Liksom idag föreslås Fröparken bestå av två större rumsbild-
ningar som består av en lekdel och ett grönskande parkrum. 
Delarna har tydliga visuella och fysiska kopplingar med ge-
staltade siktlinjer och rumsliga kompositioner. Parken omsluts 
inåt och avgränsas  mot omgivningen med hjälp av träd och 
låga planteringar med inslag av flerstammiga buskar. De större 
rummen innehåller även mindre platsbildningar med olika 
rumsliga avgränsningar. 

ENTRÉER OCH RÖRELSEMÖNSTER
De befintliga entréerna i parkens tre hörn förtydligas med fler 
funktioner, belysning och sittplatser. Längs med Rättarvägen 
öppnas en ny entré för att göra parken mer inbjudande. Den 
befintliga gång- och cykelvägen genom parkens södra del 
rätas upp och förstärker siktlinjen mellan den västra och östra 
entrén. Två generösa trappor binder ihop parkens övre och 
nedre nivå till en helhet, medan en mindre trappa kopplar den 
övre parkdelen till Gårdsvägen.

PLATSBILDNING OCH AKTIVTET
Parkens två delar har en tydlig funktionsuppdelning i en lekpark 
och en lugn del för samvaro och avkoppling. Dessa båda de-
lar uppdateras och  omgestaltas med lekutrustning, sittplatser 
och aktiviteter. Nya platsbildningar skapas i vattenparken och 
entrétorget. Parken kompletteras med fler sittplatser, både infor-
mella sittplatser samt parkbänkar och soffor. 

INLOPP

INLOPP

MAGASIN

BOULE
/HÄNG

SITTPLATSER

LEK

BLOMSTER
-PRAKT

Skyfallshantering Rumslighet och siktlinjer

Entréer och rörelsemönster Platsbildning och aktivitet

Fröparken

Gaturum, platser och parker - Utformning av platser och parker
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Fröparken, Parkens byggstenar

PARKTORGET
Parktorget behåller sin funktion som ett socialt och grönskande 
parkrum med sittplatser och planteringar. Flera av de stora 
träden behålls och kompletteras med nya träd samt med  nya 
varierande och låga planteringar med fokus på både  biologisk 
mångfald och estetiska upplevelsevärden. Rummet utökas och 
rustas upp med ett sammanhängande golv i stenmjöl. En större 
plats skapas runt det befintliga konstverket som tillsammans 
med den uppvuxna pilen utgör ett centralt blickfång på plat-
sen. Flera sittplatser, både informella sittplatser på muren och 
parksoffor i bra sol- och skuggläge finns att erbjuda besökaren. 

GRANITMUREN 
En lång och böljande granitmur är parkens mest karaktärs-
bärande element samtidigt som den utgör gränsen mellan 
parkens två delar som i sin tur skapar förutsättning för att få 
plats med skyfallsmagasinet. Muren får ett klassiskt natur-
stenmaterial och byggs som en blockstensmur i en spännan-
de form som för tankarna till vattens rörelse. Den böljade 
formen skapar olika rum som kan möbleras och ge plats åt 
planteringar. En konsekvens av att marken höjs för skyfalls-
magasinet är att ca 10 små och mellanstora träd måsta tas 
bort. Dessa ersätts med nya träd i parkens nya gestaltning.

LEKPLATSEN 
Lekplatsen behåller sin funktion som småbarnslek och lek 
för något äldre barn. En lekvärld med småböljande topogra-
fi, lekhus och spänger bildar en småskalig och spännande 

miljö väl anpassad till platsens skala. Dispositionen skapar 
avgränsade rum och genomgående siktlinjer där rörelsen 
genom platsen blir spännande och väcker upptäckarglädjen. 

ENTRÉTORGET 
Marknivån runt entrétorget höjs upp och en trappa anslu-
ter ner till parktorget. Den plana stenmjölsytan möjliggör 
för exempelvis boulespel. Planteringar och träd omsluter 
platsen och parksoffor placeras i soligt läge med utblick 
mot bouleplanen och ner mot parktorget och konstverket. 
Platsen får också en funktion som inlopp till skyfallsmagasi-
net. 

ENTRÉPLATSERNA 
Entréplatserna markerar parkens gränser, uppmärksam-
mar entréerna och bjuder in besökarna. De utformas med 
gemensam markbeläggning av stenmjöl, linspänd belysning 
samt effektbelysning på träd, planteringar och sittplatser. 

VATTENPARKEN 
En ny och spännande platsbildning skapas med vattenpar-
ken. Hit leds dag- och skyfallsvattnet från Gårdsvägen och 
tillför vatten till parkens växtlighet. En upphöjd gångväg 
med sittgradäng bildar fond mot slänten där man kan slå sig 
ner med utblick över planteringarna. Här skapas en plats för 
umgänge lite avskilt men ändå som en tydlig del av parken. 
Centralt i vattenparken finns också möjligheten att placera 
ett objekt så som ett mindre konstverk som fungerar som 
blickfång i en av parkens genomgående siktlinjer. 

http://www.spirit-of-paris.com/wp-content/photos/paris/lifestyle/joueu%20de%20boule.jpg

http://www.spirit-of-paris.com/wp-content/photos/paris/lifestyle/joueu%20de%20boule.jpg2006-12-13 17:00:56

Långbord på parktorget Granitmuren

Lekmiljö som väcker upptäckarglädje 

Boulespel på entrétorget

Linspänd belysning Vattenparken blir vattenfylld när det regnar

Gaturum, platser och parker - 
Utformning av platser och parker
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Tygeln 1

Byggnadsvolym

Den nya byggnaden på Tygeln 1 får en högre tak-
fotshöjd mot spårområdet än mot Gårdsvägen. Både 
mot spårområdet och Gårdsvägen förhåller sig tak-
fotshöjden till Solna Uniteds höjder och anpassar sig 
därmed till den rådande skalan.   
I närområdet finns flera stora byggnadsvolymer som 
byggnaden på Tygeln 1 ska förhålla sig till. Den nya 
byggnaden fördelas på två huskroppar som organi-
serats kring en överglasad gård. 
Huskropparna bryts ner i tänkta kvarter där de olika 
volymerna griper i varandra. 
Varje volym får en fasad i tegel som skiljer sig i kulör 
mot sin granne. Tanken är att skillnaderna för de olika 
fasadplanen är nyanser av temat där helhetsintrycket 
av byggnaden är dominerande. I den mindre skalan 
finns skillnader i kulör och i sockeln varierar tegelför-
banden. Sockelmotivet varierar dessutom i höjd för de 
olika volymerna från en till två våningar. Byggnaden 
ska genom sina material och utföranden signalera 
tidlöshet.

Tygeln 1 vid Gårdsvägen sett norrifrån
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Tygeln 1

Från öster till väster löper en axel via gården. Axeln med dess gård 
utgör navet i kvarteret och här lokaliseras byggnadens huvudentré. 
Gården får en varm och ombonad gestaltning med grönska och um-
gängesfunktioner. Gårdsrummet sträcker sig i hela husets höjd, med 
invändiga balkonger som nås från kontorsplanen. 

Byggnadens gatuplan har verksamheter som är publika. Gårdsrum-
met och dom publika utrymmena kan kopplas ihop till ett öppet publikt 
sammanhang. För att understryka dess offentliga karaktär har gatup-
lanet en mer generös rumshöjd än övriga plan. Mot Gårdsvägen har 
verksamheterna egna entréer vilket understödjer aktivitet på gatan och 
möjliggör friare öppettider.   
Huvudentrén med sin axiala koppling till gårdsrummet har en indragen 
fasad. Tillsammans med ett skärmtak med belysning skapas en en-
tréplats som är ljus, snöfri och trygg året om. Mot Gårdsvägen och 
grandgatan mot Solna united finns sekundära upplysta kontorsentréer.

Gatuplanet har också en variation med enkelhöga och dubbelhö-
ga sockelmotiv i olika delar av byggnaden. Här återfinns också en 
rikare gestaltning med skilda tegelförband och kulörer som ger en 
variation i närmiljön. Stora glaspartier ger möjligheten för verksamhe-
terna att skapa skyltfönster och öppenhet mot gatumiljön, de publika 
utrymmena tillåts inte att frosta glasen vilket ger en tryggare och trevli-
gare gatumiljö.    

Bottenvåning

A-AA-A

N
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Tygeln 1

Fasad mot Gårdsvägen

Längdsektion A-A

Fasad, sektion
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Tak och terrasser

Tygeln 1

Samtliga tak, förutom hisstoppar, har terrassytor som 
nås från respektive kontorsplan. Vissa av terrasser-
na kan även nås utifrån då trapploppen binder dom 
samman. Den veckade terrassutbredningen skapar ett 
varierande taklandskap för utomhusaktiviteter. 
Terrassytorna är indragna från fasadlivet och är 
därför inte så framträdande från gatunivå. 

Utsnitt takplan
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen
Det uppglasade entréplanet öppnar upp mot det 
publika stråket
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Tygeln 1
Gatuperspektiv från syd-östra hörnet
av Gårdsvägen vid Solna United
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Tygeln 1
Vy från Dalvägen
Byggnadsvolymens takfotshöjder förhåller sig 
till intilliggande fastigheter
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen, Huvudentré
Huvudentrén markeras med den indragna 
fasaden och dess skärmtak som leder in till 
ljusgården
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen, 
norra entrén
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Tygeln 1
Vy från Gårdsvägen, 
utrymningsväg



45Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 1
Taklandskap
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Gårdsvägen

Byggnadsvolym

Tygeln 3

Bebyggelsen på Tygeln 3 består av tre byggnads-
kroppar; ett befintligt garage längs järnvägsområdet 
och två kontorshus mot Gårdsvägen varav det norra 
är högt och smalt och det södra är lägre. Höghuset 
har formats av platsens fysiska begränsningar; säker-
hetsavståndet från järnvägen, Målbrons sträckning i 
norr och Gårdsvägens läge och stegring mot Kolonn-
vägen.
 
Byggnaden har en bas i två plan med en hög grad 
av transparens. Genom sina glasade partier förstärks 
den visuella kontakten mellan innanförliggande 
verksamheter och gaturummet utanför. Över husens 
basvåningar reser sig höghusets byggnadskropp med 
återhållsamt gestaltade fasader. Byggnaden reser 
sig vid Gårdsvägens korsning med Kolonnvägen och 
intar en position som landmärke vid Målbron och 
Solna stations norra entré.
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Höghuset ska ha en stadig 
sockel av natursten. Från plan 
två tonar bakomliggande 
bröstningsband från frostat 
vitt glas längst ner, till spe-
gelglas högst upp. Utanpå 
fasaden hänger frostade 
glaslameller.

Tygeln 3 - Byggnadsvolym
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+15,20

Bottenvåning 

Den södra delen av byggnaden är i höjd kompone-
rad i tre steg. En huvudkropp med två volymer som 
drar sig tillbaka och håller ned skalan i gaturummet. 
Detta tillåter mer dagsljus att skina mot framför allt 
den östra sidan av Gårdsvägen men än viktigare så 
ger det mer rymd för upplevelsen av himmel i gatu-
rummet. 
 
 
Den norra byggnaden tar upp de olika riktningar som 
omgivningen anger. På så vis är den västra fasaden 
rak, men i förslaget indelad i tre fasadfält, klart men 
finkänsligt vertikalt separerade. Den östra fasaden 
bryts upp i två som var och en blir huvudfasad mot 
respektive gata. Detta gör att ingen av fasaderna 
upplevs som stor.

Tygeln 3

Entréplan

Entréplan Målbron
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Tygeln 3

Bebyggelsen har i förslaget en designidé med re-
petitiva lameller framför fönsterpartier. Lamellerna 
varierar i täthet och mönster. Detta ger byggnaden 
fördelen med stor variation för utformning av 
lokalerna i sig, medan stads- och gaturumsfasaden 
har en mer sammanhållen gestaltning. En intressant 
effekt med vald gestaltning är även att byggnader-
na byter karaktär över den ljusa och mörka delen 
av dygnet, där lamellerna med sitt sammanhållna 
och vertikala uttryck i sin skulptur under dygnets 
mörka timmar ersätts av ett mer brokigt mönster då 
ljuset och rörelserna i de bakomliggande verksam-
heterna spelar upp livfullt bakom fasaden.

Fasad, sektion 

Längdsektion B-B

Fasad mot Gårdsvägen
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De uppglasade fasaderna i basen bryts av horison-
tellt med en sockel vid trottoar och i övrigt bröstnings-
band i material med kopparliknande uttryck eller 
frostat/spegelglas. Dessa bröstningsband blir också 
tillsammans med ytor vid entréerna naturliga skylt-
bärare för olika verksamheter i lokaler och kontor. 
Särskild omsorg kommer att läggas på de indragna 
entréerna som är belysta och väl markerade. Både 
den södra och den norra delen av byggnaden har ett 
enkelt och starkt uttryck med vertikala lameller framför 
glaspartier. Genomgående ljusa och relativt blanka 
material har valts som både kan reflektera ljus ned 
mot omgivande gaturum och få den norra delen av 
byggnaden att skifta med himlen.

Tygeln 3 - Fasad/sektion

Fasad mot Järnvägen

Tvärsektion C-C norra huset
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Tygeln 3 
Målbron västerifrån
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Tygeln 3 
Gatuvy från Kolonnvägen mot Målbron
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Tygeln 3 
Entré Gårdsvägen, norra huset
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Tygeln 3 
Gårdsvägen norrut
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Tygeln 3 
Målbron västerut
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Tygeln 3 
Målbron österut
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Tygeln 3 
Korsning Kolonnvägen/Gårdsvägen
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Tygeln 1 och 3 
Målbron västerifrån
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Tygeln 1 och 3 
Vy från stationsbron norrut



61Gestaltningsprogram Tygeln 1 och 3. 2022.05.30

Tygeln 1 och 3 
Vy från Frösundaleden norrut
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Tygeln 1 och 3 
Grändgata 1 mot stationsentrén
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Kv. Tygeln
Vy över kvarteret västerifrån
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Tygeln 1 och 3   

Solna Station trafikeras idag hårt då det finns ett 
flertal stora arbetsgivare kring stationen. Här finns 
även Mall of Scandinavia och Friends Arena som 
också adderar väsentliga mängder av trafik till 
stationen. För området öster och söder om spår-
området planeras framtida exploatering av kon-
torsbyggnader och bostäder. Detta gör att trafiken 
förväntas öka ytterligare. En tredje koppling till 
perrongen förslås därför att öppna i anslutning till 
Tygeln 1. Här finns en äldre stängd uppgång som 
föreslås utredas för öppning, för att möta framtida 
krav på kapacitet för Solna station. 

Stationsbyggnad

Planutsnitt
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