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Panoramabild av befintlig situation på Rönninge torg

Innehåll:

Bakgrund och syfte

Allmänna principer för gestaltningen av hus och offentliga rum.

Offentliga rum
 - Beskrivning av mellanrummen mellan husen.
 - Torgen och hur de är förbundna med varandra.
 - Angöringplatser för bil, buss, cykel och pendeltåg.

Bebyggelse
 - Busstorgskvarteret
 - Torghuset
 - Barnhagen
 - Parkvillorna

Bakgrund och syfte
Förnyelsen av Rönninge centrum syftar till att ge platsen nytt liv och innehåll med
bostäder och butikslokaler.  Förutsättningarna är goda för ett småskaligt centrum
med en blandning av olika funktioner. Busstorget och pendeltågsstationen alldeles
intill torget är givna målpunkter som ger liv och rörelse från morgon till kväll.
Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera de kvaliteter som planen innehåller.

Gestaltnings- och Kvalitetsprogram för Rönninge centrum
Befintlig situation; flygbild från norr
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Allmänna principer för gestaltningen av hus och offentliga rum.
Detta gestaltningsprogram utgår ifrån hur den byggda miljön uppfattas som helhet.
Det är primärt kvaliteter för mellanrummen mellan husen, de gemensamma
offentliga rummen, som gestaltningsprogrammet föreskriver. Det viktigaste i det
sammanhanget är hur gränserna till de offentliga rummen utformas. Det gäller
både byggda gränser i form av hus och andra mindre påtagliga gränser som
markbeläggning och grönytor.

Den viktigaste aspekten för att en stadsmiljö ska uppfattas som trivsam, trygg och
stimulerande är bebyggelsens möte med de offentliga rummen i markplanet. (se
Jan Gehls forskning, ¨Livet mellan husen¨) De nedersta tre - fyra metrarna av
husens fasader, dvs. bottenvåningen är vad en förbipasserande primärt lägger
märke till och påverkas av. Ett varierat innehåll till form och funktion i den delen
uppfattas positivt och stimulerande. Om husen har tätt mellan entréer för besökare
till trapphus och lokaler så uppstår en positiv interaktion. Utöver de rent
upplevelsemässiga fördelarna är det också klarlagt att miljöer där gaturummet är
befolkat är tryggare att vistas i. Det gäller även andra aspekter än husens
bottenvåningar. Gator med kantstensparkering är tex. tryggare dygnets mörka
timmar än gator utan parkering eftersom varje bil har en ägare som är potentiellt
närvarande och kan komma till platsen.
Därför kommer husens möte med det offentliga rummet och hur man kommer dit,
att ägnas särskild omsorg.

Utformningen i övrigt är självklart mycket viktig, där gäller dock delvis andra
förutsättningar än för gestaltningen i markplanet. Behovet av variation är inte
primärt på samma sätt. Tex. kan ett hus uppfattas mycket positivt med en varierad
bottenvåning kombinerad med regelbunden och lugn indelning av fasaden i de
övre planen.

Där läget lämpar sig för lokaler i gatuplanet som längs med huvudstråk och torg är
det att föredra. Där lokalläget är sämre krävs andra åtgärder för att uppnå den
variation och innehållsrikedom som är önskvärd. Där gatuplanet upptas av
bostäder ligger det första bostadsplanet ca 1 m över trottoaren. Detta för att
skydda bostäderna från insyn. Det huvudsakliga fasadlivet är indraget 70 cm från
trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot gångbanan. Utrymmet mellan hus och
mur planteras rikligt så att grönskan följer den som rör sig längs med huset. Inom
den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala balkonger, sittbänkar och entrérum
mm att sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och trottoar får
därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och intresseväckande för
gående som passerar huset.

Nya Rönninge torg sett från öster

Nya Rönninge torg sett från öster

Offentliga rum
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Plantering
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Utbyggnad för trapphusentré

Sittbänk

Skärmtak mellan burspråk

Indragen väderskyddad butiksentré

Exempel på bottenvåning med indragna
entréer och skärmtak mot gata

(kv Fajansfabriken, Kungsholmen, Södergruppen arkitekter)

Exempel på förhållandet mellan gata och bostad Exempel på förhållandet mellan gata och lokalerExempel på förhållandet mellan gata och bostad

Exempel på samverkan mellan öppen bottenvåning och grönska mot torgyta
(Cafe i Kungsträdgården, Södergruppen arkitekter)

Exempel på bottenvåning med lägre byggnadsdel mot torgyta
(Restaurang i Gamla Stan, Södergruppen arkitekter)

Offentliga rum - möte hus/gata/torg
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Mindre torgbildning som länk mellan
busstorget och Rönninge Torg

Entréplats till pendetåget

Rönninge Torg

Skärmtak vid Coop
Bostadshus i 5 våningar
på gavlarna, 4 mot
gata och terrass

Pergola förbinder  det nya huset med Nära Ting

Loggia mot busstorget

Cykelstallet med plats
för 110 cyklar

Butiksvåning i ett plan mot torget

Nya Rönninge torg sett från väster

Torgen runt Nära Ting-huset
Nära Ting, är en fin representant för trävillorna i Rönninge från förra sekelskiftet.
Huset kommer att stå som mittpunkt i det nya Rönninge Centrum. Tre nya
platsbildningar runt huset bildar ett sammanhang av offentliga rum. Nära Ting-
huset får därigenom ökad betydelse.

Norr om Nära Ting-huset bildas en plats som länk mellan busstorget och det stora
torget. Platsen inramas i söder av Nära Ting-husets fasad.
På den västra sidan omges torgytan av en låg mur med sittplatser och ett tak över
en cykelparkering. I den norra delen bildar en öppen arkad gräns mot busstorget.
Den östra sidan hålls samman av en låg mur med sittplatser och en pergola som
förbinder Nära Ting-huset med det nya husets gavel.
Det plank som idag står i tomtgräns intill Nära Ting-huset utgår, slänten bakom
planket fylls ut och blir torgyta så att Nära Ting-husets fasad bildar vägg i
torgrummet. Här finns möjlighet till en uteservering. Busstorgskvarterets gavel
förbinds med villan genom en låg mur med sittplatser och en häck.
Torget får en småskalig karaktär omgivet av de tre husens mindre lokaler och
taktäckta arkader i trä vid cyklar, väntplatser och gårdsentré. Den låga skalan och
inslaget av trä länkar det nya till det gamla, representerat av Nära Ting-huset.

Söder om villan tillkommer en mindre plats vid entrén till pendeltåget inramad av
två nya husgavlar. Torghusets gavel rymmer trapphusentré och lokaler med
skyltfönster och entré mot platsen. Busstorgskvarterets gavel förbinds med Nära
Ting-huset med en låg mur och en häck. Nära Ting-huset får i och med detta en
offentlig sida mot torgen och en halvprivat in mot gården som huset delar med det
nya kvarteret.
Platsen rymmer även cykelparkering och möjlig uteservering för Nära Ting-huset.
En trappa leder upp till Dånviksvägen och Torghusets entréer.

Väster om villan blir det ett tydligare och mer innehållsrikt Rönninge Torg. Längs
med hela södra sidan tillkommer en butiksvåning i ett plan. Butiksvåningen kan
med fördel delas till flera mindre lokaler. Stora skyltfönster och något indragna
entréer bildar tillsammans en livfull fond åt torget utan att kasta långa skuggor.
Butiksvåningen har snickerier av trä som ger samhörighet med villan fastän formen
är en annan. Coops fasad får en byggrätt för ett högt skärmtak som annonserar
entrén och som kan tjäna som skydd för en utomhusscen eller ge plats för
marknadstånd och uteservering.
Skärmtaket föreslås utformas med limträ för bärande konstruktion. Materialet
kopplar centrumbyggnaderna till villabebyggelsen medan formen förhåller sig fritt
till villatraditionen

De nya torgytornas beläggning föreslås bestå av betongplattor i större format i
kombination med friser av gatsten. 
Där befintliga beläggningar kan sparas skall detta prövas. Det gäller t.ex. det stora
torget som eventuellt bara behöver läggas om intill de nya husen.

Ljussättning av torgytor och gaturum är en viktig aspekt som behöver studeras
vidare i det kommande arbetet med planen.
Armaturtyper och placeringar av ljuskällor samordnas till en helhetslösning för
centrum.

Offentliga rum - torg Nya Rönninge torg sett från väster

1
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3

1
2

3
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Handelsparkeringen

Busstorget

Cykelstallet

Kiss & ride

Angöringsplatser för bil, buss och cykel:

Busstorget
Bussarna får ett nytt torg som ansluter mot centrum med ett längsgående
angöringsstråk. Detta stråk görs till ett sammanhållande motiv och bildar entré till
centrum. Ett tak med väderskyddade väntplatser och en trädrad håller ihop stråket
längs med busstorgets södra sida. Det fortsätter västerut mot Skönviksparken och
ansluter till sjön Flaten.
Gångytor till och från bussarna plattbeläggs. Om möjligt beläggs även delar av
bussarnas körytor med betongplattor. Målsättningen är att hålla ihop busstorgets
yta så att det uppfattas som en helhet.

Kiss&Ride
Intill busstorget ordnas en plats för att lämna och hämta med personbil, en sk
¨Kiss&Ride¨.
Platsen erbjuder ett smidigt sätt att nå ända fram till torget med personbil för att
växla över till buss och pendeltåg. Denna plats beläggs med betongplattor för att
ge ytan mer karaktär av torg än köryta vilket ökar trafiksäkerheten för på- och
avstigande.

Cykelstallet
Intill Kiss&Ride-platsen anordnas ett tak för cykelparkering. Cyklarna väderskyddas
och får rejäla cykelställ där ramen går att låsa fast. Mot torget avslutas byggnaden
av en låg mur och en spalje med klätterväxter. Längs med muren ordnas sittplatser
i soligt läge. Taket blir utöver cykelskydd också en volym som avgränsar torget i
väster.

Handelsparkeringen
I anslutning till torget ligger en handelsparkering.
Denna ordnas i mindre kvarter om 10 bilar. Dessa nås via en angöringgränd som
avslutas med en vändplan intill torget. Längs med gränden planteras en trädrad för
att ordna ytan i klart definierade rum. Parkeringskvarteren skiljs åt med låga
häckar. Parkeringen blir överskådlig och effektiv samtidigt som indelning och
planteringar gör att bilarna inte dominerar.

Perspektivbild från nordost/kiss & ride med Busstorget i förgrunden och Nära Ting-huset  till högerOffentliga rum - angöringsplatser

Busstorget och Nya Rönninge torg
sett från väster

1

2

3

4

1
2

3

4

Nära
Ting
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R Ö N N I N G E  S T A T I O N

+22,0
LOKAL

BUSSTORGET BUSSTORGSKVARTERET

Lokaler mot gatan
lägenheter mot gården

NÄRA TING-huset

Ingång till
pendeltågstation

Gemensam gård för Nära Ting och tillkommande bebyggelse

+22,0

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryck

Fasad mot gården med inslag av trä

Översta våningen indragen mot gården

De nya byggnaderna ansluter i skala och material till Nära Ting-huset

Ljusare kulörer än gatufasaden

NÄRA
TING

Översta våningen indragen mot gården

Nära Ting får del i det nya gårdsrummet

Skärmtak för väderskyddade
väntplatser betonar gränsen mellan
Rönninge Torg och det nya busstorget

Cykelparkering under tak med
plats för  upp till 110 cyklar

Högre byggnadsdel betonar centrums hörn

Lokaler i bv mot busstorget,
i bästa kommersiella läge

Kvarteret skyddar gård och uteplatser mot bullret  från bilar och tåg.
Kvarteret är öppet mot Torget och västersolen.

Busstorget

Torget ansluter till Nära Ting,
ger möjlighet till uteservering

Busstorgskvarteret
Det nya kvarteret ger platsen innehåll och ordning som saknas idag.
 -  Dånviksvägen får ny funktion som stadsgata, istället för att bara vara

genomfart. Entréer till husen och kantstensparkering gör att gaturummet
befolkas.

 -  Busstorget får bättre funktion och tydligare inramning .Trapphusentréer och
ett par mindre lokaler mot bussgatan ger liv och rörelse över dygnets
timmar.

 -  Villan, det sk Nära Tinghuset, får bättre sammanhang än dagens oklara
situation där plank och diken omger huset. Det blir en del av kvarteret och
får tillgång till en halvprivat gård.

 -  Två mindre torg på var sida om Nära Ting bildas med Busstorgskvarteret
som inramning.

Gatufasader:
Mot gata och busstorg består ytterväggen företrädesvis av bullerdämpande
material. Fönstren utformas med stående proportioner placerade med regelbundna
avstånd. Öppningarna utformas som franska balkonger och förs visuellt ner till
golv.
I kontrast till de släta fasaderna förekommer burspråk med större fönsterpartier.
Gatuplanet ägnas särskild omsorg eftersom det utgör huvudsakligt blickfång för de
förbipasserande. Här eftersträvas variation med bland annat lokaler, grönska och
skiftande fasadliv i bottenvåningen. Trapphusen är det första man möter på väg in i
husen. Entrérummet är viktigt som länk mellan de privata bostäderna och den
offentliga gatan. Entrépartiets snickerier får omsorgsfull detaljering.

Då bottenvåningen upptas av bostäder ligger det första bostadsplanet ca 1 m över
trottoaren. Detta för att skydda bostäderna från insyn. Det huvudsakliga fasadlivet
är indraget 70 cm från trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot trottoaren.
Utrymmet mellan hus och mur planteras rikligt så att grönskan blir husets möte
med gångbanan. Inom den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala balkonger
och entrérum sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och trottoar får
därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och intresseväckande för
gående som passerar huset.

Gårdsfasader
De är friare i form och uttryck. Indelningen är mer horisontell med balkonger och
större fönsterpartier än gatufasadernas vertikala indelning. Den översta våningen
är indragen för att anpassa volymen till Nära Ting-husets höjd. Fasaderna har
inslag av träpanel. Materialet länkar det nya till det gamla. Nära Tings gula träfasad
får här en modernare granne som i skala och mått ändå hänger samman med det
äldre huset.

Sektion och gårdsfasad

0 20m5 10 15

Vy över kvarteret
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3 rok2 rok1 rok 4 rok 5 rok lokaler biytor/garage

Översta våningen indragen mot gården

+22,5
LOKAL

BUSSTORGET BUSSTORGSVARTERET

Lokaler mot gatan
lägenheter mot gården

DÅNVIKSVÄGEN

Gemensam gård för Nära Ting
och tillkommande bebyggelse

FRD
LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

Biutrymmen i
suterrängvåning

Första bostadsplanet
1 tr upp mot busstorget

Översta våningen indragen mot gården

BUSSTORGSKVARTERET Nära Ting-huset

Lokal över hörn Pergola med klätterväxter avgränsar
gårdsrummet från det publika torget

Gatufasadens strikta arkitektur
fortsätter runt gavlarna

BLOMMOR

Första bostadsplanet
1 tr upp mot busstorget

BUSSTORGSKVARTERET

Planteringszon mellan fasad och gata.
Avgränsas mot trottoar med mur/sittbänk

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Omsorgsfullt utformade entréer.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Bottenvåningen är upplyft
ca 1 m över trottoaren

Bottenvåning med ett par mindre
lokaler som ger liv åt gaturummet

Bostäder i bottenvåningen är upplyfta
ca 1 m över trottoaren

Indragna
butiksentréer

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Burspråk i lättare materialBurspråk i lättare material

Dämpad färgskala i jordkulörer

B U T I K

Bottenvåning/suterrängvåning 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr

Exempel på blockplaner

Busstorgskvarteret

Sektion genom kvarteret Fasad mot norr/cykelstallet

Fasad mot Dånviksvägen Hörnfasad Fasad mot busstorget
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+24,5

lokal

+24,5

GÅNGTUNNEL

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

NÄCKROSHUSET

Bef byggnad med
lokaler mot torget

Dånviksvägen

P

Spårområde

KörbanaGång-
bana

NÄRA TING

Översta våningen indragen mot Torget

Ljus, lätt och öppen fasad mot Torget, mer slutet
och tyngre mot Dånviksvägen och spårområdet

Bv med skyltfönster och entréer ger liv åt torgrummet

Garage i suterrängvåning Envåningsbyggnad håller ner skalan mot torget

Mycket fönster och balkonger i torgfasaden

Lokaler i bv mot torget

Torghuset
Torghuset bildar fond åt torgets södra sida. Nya butikslokaler ger platsen nytt
publikt innehåll.
Huset består av två delar.
 -  Mot torget ligger en butiksbyggnad i ett plan. Den rymmer flera mindre

lokaler med entré direkt från torget.
 -  Mot Dånviksvägen placeras ett bostadshus med fyra våningsplan. Vägen får

ny funktion som stadsgata, istället för att vara endast genomfart. Entréer till
huset och kantstensparkering gör att gaturummet befolkas.

 -  Bostadshuset ligger indragen ca 10m från torgfasaden. Huset upplevs därför
lågt sett från torget. Den översta våningen är dessutom tillbakadragen två
meter för att ytterligare hålla ner höjden mot torget. Gavlarna tar upp
nivåskillnaden mellan gata och torg och blir därför fem våningar höga räknat
från torgets nivå.

 -  Under bostadshuset ryms ett garage med bilplatser för de boende.

Gatufasader:
Mot gatan består ytterväggen företrädesvis av bullerdämpande material.
Fönstren utformas med stående proportioner placerade med regelbundna avstånd
Gatuplanet ägnas särskild omsorg eftersom det utgör huvudsakligt blickfång för de
förbipasserande. Här eftersträvas variation. Trapphusen är det första man möter på
väg in i husen. Entrérummet är viktigt som länk mellan de privata bostäderna och
den offentliga gatan. Entrépartiets snickerier får omsorgsfull detaljering.

Gatuplanet upptas huvudsakligen av bostäder och därför ligger det första
bostadsplanet ca 1 m över trottoaren. Detta för att skydda bostäderna från insyn.
Fasadlivet är indraget 70 cm från trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot
trottoaren. Utrymmet mellan hus och mur planteras rikligt så att grönskan blir
husets möte med gångbanan. Inom den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala
balkonger och entrérum sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och
trottoar får därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och
intresseväckande för gående som passerar huset.

Fasader mot envåningsdelen
De är friare i form och uttryck. Indelningen är mer horisontell med balkonger och
större fönsterpartier än gatufasadernas vertikala indelning. Den översta våningen
är indragen för att hålla ner husets höjd mot torget. Fasaderna har inslag av
träpanel. Alla balkonger är orienterade mot terrassen som är bullerskyddad från
bilar och tåg.

Torgfasader
Envåningsbyggnaden är uppglasad mot torget. Stora skyltfönster och något
indragna entréer bildar tillsammans en livfull fond åt torget utan att kasta långa
skuggor. Lågdelen kan med fördel delas i ett antal mindre lokaler för ett varierat
uttryck och omväxlande utbud.

Sektion och Torghuset och Rönninge Torg
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biytor/garage biytor/garage biytor/garage biytor/garage
3 rok2 rok1 rok 4 rok 5 rok lokaler biytor/garage

B U T I KKIOSK

Översta våningen indragen mot torget

Bef träd på torget bevaras
kompletteras ev med nya

+21,4Gångtunnel / Pendeltåg

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Gatufasadens strikta fasadarkitektur
fortsätter runt gavlarna

TORGHUSET

Gångtunnel
till pendeltågPlanteringszon mellan fasad och gata.

Avgränsas mot trottoar med mur/sittbänk

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Omsorgsfullt utformade entréer.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Bottenvåningen är upplyft
ca 1 m över trottoaren

Dämpad färgskala i jordkulörer

D E S I G NF R I S Ö R
R Ö N N I N G E  S T A T I O N

B A N K

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Ingång till
pendeltågstation

Befintlig
parkering

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryckFasad mot gården med inslag av trä

Indragna lokalentréer

Ljusare kulörer än gatufasaden

MÄKLARE

Översta våningen indragen mot torget

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Garageinfart

Gatufasadens strikta fasadarkitektur
fortsätter runt gavlarna

Bottenvåning/suterrängvåning 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr

Exempel på blockplaner

Torghuset
Fasad mot Dånviksvägen

Gavelfasad mot parkering

Gavelfasad mot Nära Ting

Fasad mot Rönninge Torg
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Fasad mot stråket in mot torget. Portik / gårdsentré

Lägre byggnadsdel, anpassning till
den mindre skalan kring gården

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.
Dämpad färgskala i jordkulörer

Översta våningen indragen mot gården

Husens höjd trappas ner mot bef villa bebyggelse

Kantstensparkering runt hela kvarteret

Bef träd bevaras, om möjligt

Intimt gårdsrum

Flerfamiljshus med villakaraktär

Barnhagen
Kvarteret ersätter den nuvarande parkeringen. Med det nya kvarteret ordnas
platsen tydligare. Tillsammans med Coops byggnad bildas ett stråk in mot torget.
 -  Kvarteret har olika skalor på de skilda sidorna. Mot gatorna närmast torget

har huset torgets skala med fyra våningar och stadsmässiga fasader. Mot
villabebyggelsen på andra sidan är skalan anpassad till de lägre husen med
två våningar plus vind.

 -  Husen närmast torget länkas samman i hörnet med glasade balkonger som
bildar en portik in till gården samtidigt som bullret skärmas av.

 -  Gårdsfasaderna får inslag av träpanel så att de visuellt samverkar med
flerfamiljsvillorna vars fasader utförs helt i träpanel.

 -  Kvarteret vänder sin gård mot eftermiddagssolen och utsikten mot Flaten och
parken. Det större träd som står där idag sparas och blir en del av gårdens
grönska.

Fyravåningshusen:
Både gatufasader och gårdsfasader har samma grundkoncept som de andra två
kvarteren.
Mot gatan består ytterväggen företrädesvis av bullerdämpande material.
Fönstren ges stående proportioner och placeras med regelbundna avstånd.
Burspråk med större glaspartier står i kontrast till de släta delarna av fasaden.
Gatuplanet ägnas särskild omsorg eftersom det utgör huvudsakligt blickfång för de
förbipasserande. Här eftersträvas variation om möjligt med lokaler.
Trapphusen är det första man möter på väg in i husen. Entrérummet är viktigt som
länk mellan de privata bostäderna och den offentliga gatan. Entrépartiets snickerier
får omsorgsfull detaljering.
Tillgängliga entréer ordnas via gården.

Gatuplanet upptas huvudsakligen av bostäder och därför ligger det första
bostadsplanet ca 1 m över trottoaren. Detta för att skydda bostäderna från insyn.
Fasadlivet är indraget 70 cm från trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot
trottoaren. Utrymmet mellan hus och mur planteras rikligt så att grönskan blir
husets möte med gångbanan. Inom den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala
balkonger och entrérum sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och
trottoar får därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och
intresseväckande för gående som passerar huset.

Gårdfasader
De är friare i form och uttryck. Den översta våningen är indragen för att hålla ner
husets höjd och anpassa huset till de lägre flerfamiljsvillorna. Fasaderna har inslag
av träpanel. Alla balkonger är orienterade mot gården som är bullerskyddad från
bilar och tåg.

Fasad mot söder/parkering
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3 rok2 rok1 rok 4 rok 5 rok lokaler biytor/garage

+22,3

BARNHAGEN

Dånviksvägen Spårområde

PARKVILLORNA

Befintlig parkering

LOKALGATA

Infart Gård, befintliga träd bevaras, om möjligtWesterdahlsvägen

+21,7+21,7

Två bostäder i detta hus

Fyra bostäder i detta hus

Indragen våning, anpassning till de lägre husen

Flerfamiljsvilla lika Parkvillorna

Bottenvåning 1 tr 2 tr 3 tr

Exempel på blockplaner

Barnhagen
Flerfamiljsvillorna:
Där kvarteret möter villabebyggelsen placeras två lägre flerfamiljsvillor i trä. De har
två fulla våningar och en vindvåning med branta tak. Husen ligger70cm in från
tomtgräns för att ge plats åt plantering utmed gatan. Entréerna ligger mot gården.
Gårdsplanet har lägenheter i ett plan. Däröver ligger etagelägenheter som nås via
utvändig trappa. Plats för hiss reserveras för att garantera tillgänglighet.
Husen binds samman längs med gatan av häckar och låga plank.

Sektion och gårdsfasad

Exempel på möte med gatan
(Kv Fiskpigan, Trosa, Meter arkitektur)

Exempel på gårdsmiljö
(Kv Fiskpigan, Trosa, Meter arkitektur)
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BARNHAGENPARKVILLORNA

Infart Westerdahlsvägen

Två bostäder i detta hus

Fyra bostäder i detta hus

Indragen våning, anpassning till de lägre husen

Flerfamiljsvilla lika Parkvillorna

3 rok 5 rok

Öppen parkering på tomtmark

Friliggande hus, fritt placerade

Flerfamiljshus med villakaraktär

Parkvillorna

Bottenvåning 1 tr 2 tr

Exempel på blockplaner

Parkvillorna
Husen är av samma typ som flerfamiljsvillorna i Barnhagen.
 -  Husen utformas som stora villor som ansluter i skala och mått till de större

villorna i området.
 -  Fasaderna utförs i träpanel. Material och färgsättning binder samman husen

med de äldre föregångarna medan formspråket kan vara mer samtida.
 -  Husen har två fulla våningar och en vindvåning med branta tak.
 -  Husen ligger minst två meter in från tomtgräns för att ge plats åt trädgård och

plantering utmed gatan och för att ansluta till karaktären på villatomterna
runtom. Entréerna ligger mot gården. Gårdsplanet har lägenheter i en
våning. Däröver ligger etagelägenheter som nås via utvändig trappa. Plats
för hiss reserveras för att garantera tillgänglighet. Tomtgränsen markeras
med häckar.

Fasad mot väster/Vilhelmsrovägen Ex på småskalig gårdsmiljö
(Södergruppen arkitekter)

Ex på flerfamiljsvilla
(Södergruppen arkitekter)
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D E S I G NF R I S Ö R
R Ö N N I N G E  S T A T I O N

B A N K
+22,0

LOKAL

BUSSTORGET BUSSTORGSKVARTERET

Lokaler mot gatan
lägenheter mot gården

NÄRA TING-huset TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Ingång till
pendeltågstation

Gemensam gård för Nära Ting och tillkommande bebyggelse Befintlig
parkering

+22,0

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryck

Fasad mot gården med inslag av trä

Översta våningen indragen mot gården

De nya byggnaderna ansluter i skala och material till Nära Ting-huset

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryckFasad mot gården med inslag av trä

Indragna lokalentréer

Ljusare kulörer än gatufasaden
Ljusare kulörer än gatufasaden

MÄKLARE

NÄRA
TING

BLOMMOR

Första bostadsplanet
1 tr upp mot busstorget

BUSSTORGSKVARTERET

Planteringszon mellan fasad och gata.
Avgränsas mot trottoar med mur/sittbänk

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Omsorgsfullt utformade entréer.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Bottenvåningen är upplyft
ca 1 m över trottoaren

Bottenvåning med ett par mindre
lokaler som ger liv åt gaturummet

Bostäder i bottenvåningen är upplyfta
ca 1 m över trottoaren

Indragna
butiksentréer

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Burspråk i lättare materialBurspråk i lättare material

Dämpad färgskala i jordkulörer

B U T I K

BARNHAGENPARKVILLORNA LOKALGATA

Infart Gård, befintliga träd bevaras, om möjligtWesterdahlsvägen

+21,7+21,7

Två bostäder i detta hus

Fyra bostäder i detta hus

Indragen våning, anpassning till de lägre husen

Flerfamiljsvilla lika Parkvillorna

Gestaltningsprinciper för bebyggelsen - elevationer genom kvarteren
Busstorgskvarteret och torghuset sett från norr

Busstorgskvarteret sett över hörn från söder/öster

Parkvillorna och barnhagen sett från västerBebyggelsen, allmänna gestaltningsprinciper:
De tre kvarteren med flerfamiljhus har samma grundkoncept.

Gatufasaderna fungerar som en skyddande hand som omsluter bostäder och gård.
Ytterväggen är uppbyggd av bullerdämpande material. Fasaderna är strama och
stadsmässiga med huvudsakligen putsade eller putslika fasadytor i dämpade
jordkulörer. Volymerna trappar sig efter terrängen. Gatuplanet ägnas särskild
omsorg eftersom det är det som är viktigast för hur huset upplevs av
förbipasserande. Det får varierat innehåll bestående av lokaler, entréer, burspråk
och grönska.

In mot gården är fasaderna lättare och ljusare, med inslag av träpanel. Alla
balkonger är orienterade mot gården som är bullerskyddad från bilar och tåg.
Bostäderna har ett öppet förhållande till de grönskande gårdsrummen.
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Rönninge centrum - översikt
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