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Upplägg

• En gemensam bild av vad arkitektoniska riktlinjer är och kan vara

• Bred målgrupp: politik, förvaltning, byggaktörer, arkitekter, företagare, medborgare 

• Hitta rätt nivå, inte för vag – inte för detaljstyrande

• Utgå ifrån Solnas bebyggda miljö 

• Treskalemetod – ett gemensamt sätt att se staden på

• Analys av Solnas stadsbyggnadskaraktärer genom en bildningspromenad längs 
Råsundavägen

• Förslag till verktygslåda med frågor för att säkra kvaliteter

• Frågorna kan ses som en checklista vid ny-, om- och tillbyggnad. 



Treskalemetod

Förslaget till program utgår ifrån Jan Gehls sätt att se på vår omgivande stadsmiljö genom tre 

skalor. Genom en tredelad skala kan vi se hur olika bebyggda miljöer skiljer sig från 

varandra, identifiera värden, upptäcka hur staden fungerar och lära oss om vad som kan 

göras bättre. 

Ögonhöjden, byggnaden och staden



Treskalemetod

Vi ser bebyggelsen ovanifrån och zoomar in i tre steg lika väl som vi ser den från marken i 

ögonhöjd. De tre stegen kan sägas vara hastigheten som vi upplever staden genom. Det är 

olika upplevelser av en miljö om vi ser den i tre hastigheter, gåendes från cykeln, bilen eller 

bussen. 



Treskalemetod

Arkitekturen är anpassad efter den hastighet som stadsplanen är gjord för. Detta påverkar 

hur rikt en fasad artikuleras, ska ögat se en utsmyckande detalj eller är det upplevelsen av 

den stora skalan som är upplevelsens syfte? I programmet kommer samma analytiska verktyg 

användas för hela stadsrum som enskilda byggnader. 













Riktlinjer arkitektoniska principer

Förslaget till arkitektoniska principer för Solna stad bygger på fyra delar: platsen och hur den 
upplevs i tre skalor. Förenklat kan detta brytas ned till fyra huvudfrågor att svara på vid varje 
ny- om- och tillbyggnad.  Hur förhåller sig det föreslagna projektet och dess arkitektur till:

• Den aktuella platsen.

• Upplevelsen i ögonhöjd.

• Samspelet med kringliggande byggnader och stadsrum.

• Staden och dess karaktär som helhet.



Platsen

För att säkerställa dessa principer bör följande frågor besvaras. Hur förhåller sig det 
föreslagna projektet och dess arkitektur till:

• Platsens identitet och karaktär.  

• Platsens kvaliteter och brister.

• Platsens historia och framtid. 

• Om ett mindre grepp ska tas som sätter dem befintliga karaktären i fokus.

• Om ett större grepp ska tas som kontrasterar eller skapar en ny karaktär.  



Ögonhöjden

För att säkerställa dessa principer bör följande frågor besvaras. Hur förhåller sig det 
föreslagna projektet och dess arkitektur till:

• Betraktelsehastighet och detaljering.

• Välgestaltade entréer mot gata.

• Förhöjda bottenvåningar med publika lokaler eller bostäder.

• Mötet mellan byggnad och mark. 

• Parkering och hårdgjorda ytor i byggnadens närhet.



Byggnaden

För att säkerställa dessa principer bör följande frågor besvaras. Hur förhåller sig det 
föreslagna projektet och dess arkitektur till:

• Hög kvalitet i utformning och material.

• Inordning eller kontrastering mot omgivningen. 

• En inom ett varierat tema inte alltför mörk fasadkulör.

• Fasadindelning, fönster- och balkongplacering.

• Balans mellan inifrån-ut- och utifrån-in-orientering.



Staden

För att säkerställa dessa principer bör följande frågor besvaras. Hur förhåller sig det 

föreslagna projektet och dess arkitektur till:

• Avvägningen mellan ordning och variation.

• En storskalig eller finmaskig fastighetsindelning. 

• Stadens skala och silhuett. 

• Välproportionerade gaturum med tydliga gränser mellan offentligt och privat.

• Ett välkopplat gatunät med flera målpunkter. 










