
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gestaltningsprogram 
Kv. Krukmakaren, Solna 
Kortfattad beskrivning - Gestaltningsprogram 

Gestaltningsprogrammet tillhörande nya detaljplan för kv. Krukmakaren, 
är en sammanställning av material från Norrenergi/Bakgrundsbeskrivning, 
Gatun Arkitekter/Byggnadsgestaltning, AJ Landskap/Markgestalting och 
Solna stad. 

Gestaltningsprogrammet bygger på en analys av Kv. Krukmakarens unika 
läge och specifika karaktärsförutsättningar. 

Förutsättningarna för att gestalta en kraftvärmeanläggning kan förenklat 
uttryckas som att, ”funktion ger form”. Men det förutsätter att byggnads-
formationerna även bearbetas i såväl volym som i detalj, för att ge ett 
helhetsuttryck av stadsmässighet. 

Detta gäller även markbehandlingen för och omkring kv. Krukmakaren. 
Här behöver anläggningens markyta sammanfogas med den allmänna 
markytan på ett funktionellt och stadsmässigt sätt. 

Gatun Arkitekter 
+46 8 506 016 50 

Gestaltningsprogram – Kv. Krukmakaren, Solna 
Nore-utvc/Norrenergi AB/R58 ANTAGANDEHANDLING info@gatun.se 2020.06.03 

https://2020.06.03
mailto:info@gatun.se


 

 

 

Fotomontage: Kv. Krukmakaren med framtida utbyggnad 
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BAKGRUNDSBESKRIVNING 

Solnaverket 1964 

Bakgrund 
Redan i början av 1960-talet byggdes den första hetvattenpannan på Solnaverket. Pannan 
eldades då med sopor, för distribution av fjärrvärme till närliggande fastigheter. I och med 
Solnas expansion med nya bostäder och arbetsplatser, expanderade även Solnaverket 
över tid. Under 1970-talet byggdes Solnaverket ut med fem oljepannor som också helt 
ersatte sopförbränningen. I mitten på 1980-talet uppfördes värmepumpanläggningen som 
återvinner värme ur renat avloppsvatten från Bromma reningsverk. 

I mitten av 1990-talet konverterades en oljeeldad panna till eldning med bioolja. 

I början av 2000-talet konverterades ytterligare två oljepannor till träpulvereldning som 
även innefattade en helt ny pelletsbyggnad och kvarnanläggning för att mala träpulver. 
2011 byggdes två nya värmeackumulatorer i en sammanhållande byggnad. 

2014 kompletterades bioljepannan med ny brännare och ytterliggare kvarnanläggning för 
att även kunna elda träpulver. 

Detta sammantaget, har gett Solna både miljövinster och förbättrad leveranskvalitet av 
värme och kyla till Norrenergis kunder. 

Syfte och tillämpning 
Med Norrenergis strategiska läge, där behovet av närproducerad förnybar el, värme och 
kyla ständigt ökar, planeras en om- och tillbyggnad av Solnaverket för att möjliggöra en 
helt fossilfri värme, kyla och el. Vid Solnaverkets finns en infrastruktur av befintliga dis-
trubitionsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, samt goda möjligheter för mottaning av bränsle 
både via bil och båt. Kv. Krukmakaren är därför en väl lämpad plats för denna utveckling. 
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Övre angöringen 

Nedre angöringen 

P 

Kv. Krukmakaren 
Ammoniak 

ContainrarTipphall Silo 1 Silo 2 
Entré-

byggnad
Entré-Bränsleplan byggnad 

Frd. Elfilter 
Pumpstation 

SOP-
Flyg- SUG 

Skorsten aska 

Rökgas- Rökgas-
rening

Pumphus 1 Processbyggnader Kylstation rening 

Påbyggnad 
Konf./ Panna 6 

Utbildn. 
Frd. Panna 3 Påbyggnad 

Kontor 
Påbyggnad 

Kontor 
Påbyggnad Turbinhall PåbyggnadP Tillbyggnad 

Kontor Kontor Ställverk(2.2) 

(2.9) 
(3.9) (4.3) (4.4) 

(1.5) Container Värmepumstation 
(4.1)Silo (4.1)

(        ) Serviceplan (3.4) (6.3) Frd. 
Containrar

(3.3) (3.8) (3.7)(1.6) P P 
P 

Strandpromenaden
(2.2)(1.6) (1.7)(1.7) 

(2.2) 

Bränslekaj Situationsplan - Utbyggnad 

GATUN 20-02-18 

Solnaverkets olika delområden 
Solnaverket i kv. Krukmakaren kan delas in i olika delområden beroende på dess huvud-
sakliga funktion och verksamhet. Dessa områden beskrivs kortfattat nedan. 

Bränsleplan 
Bränsleplanets huvudfunktion är att ta emot, lagra och bereda bränsle till anläggnin-
gen. Bränsle kan komma till anläggningen med lastbil + släp eller båt. Lastbilsekipage 
anländer genom grinden från Hemvärnsgatan. Bränslet mellanlagras i anslutning till tipp- 
fickan för att därefter gå igenom bränsleberedningen och sedan vidare till pannornas 
brännare. Om bränslet kommer med båt transporteras detta med elevator över bränsle-
planen till toppen på bränslesilos vid bränsleplanens ytterkant för lagring och vidare 
bränsleberedning. 

På bränsleplanens kortända närmast Solna Strandväg, finns rökgasreningsutrustning 
som avskiljer stoftpartiklar (flygaska) från rökgaserna. Flygaskan samlas i askcontainrar 
som vid behov hämtas med lastbil för borttransport, och askåterföring till skogen. Efter 
att rökgaserna passerat stoftavskiljningen, släpps de rena rökgaserna ut geonom aktuell 
skorstenspipa. 

Vid entrébyggnaden i anslutning till infarten planeras vakt och reception för registring 
av entréprenörer och besökare. I entrébyggnaden finns även utrymme för kontors- och 
möteslokaler samt en pumpstation för framtida sammankoppling med regionala fjärr- 
värmesystemets nordvästra delar. 

Processbyggnader 
Panna 6 (P6) 
P6 är ett samlat begrepp för Solnaverkets planerade kraftvärmeanläggning för eldning 
med förädlade biobränslen. Till pannan hör kompletterande processutrustning som även 
den kräver nya byggnader, bl.a. ny turbinhall, ställverk, bränslehantering, rökgasrening, 
askhantering samt en ny skorsten. Panna 6 huvudbyggnad placeras centralt mellan 
värmepumpbyggnaden och befintliga förbränningspannor (Panna 1,2,3,4,5). 

Pannhusbyggnad P1-P5  (Panna 1,2,3,4,5) 
Pannbyggnaden innehåller befintliga pannorna P1-P5. Pannorna är placerade i turordning 
på rad. P1 står närmast P6 och i andra ändan, närmast Solna Strandväg, står P5. Pan-
norna P1, P2 och P4 använder träpulver som huvudbränsle. Oljepannorna P3 och P5 är 
Solnaverkets äldsta pannor, från början av 1970-talet, och planeras att ersättas med pan-
nor anpassade för förädlade biobränslen. Biobränsle och hårdare krav på emissioner gör 
att pannor kräver mer plats för att få ut samma värmeeffekt. Pannbyggnaden behöver 
därför höjas och till viss del byggas ut för att få tillräckligt utrymme. 

(6.3) 

(4.2) 

(2.8) 

TECKENFÖRKLARING 

= Nya byggnader 

= Bef. byggnader 
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Solna Strandväg 

Hemvärnsgatan 
Huvudstabron 

Bällst
aviken 

Teckenförklaringar 

1. Bränsleplan 
2. Processbyggnader 
3. Serviceplan 
4. Bränslekaj 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 

5. Kylstation 

Modellstudie - Utbyggnad kv. Krukmakaren 

(fortsättning Solnaverket olika områden) 

Närmast Solna Strandväg är distributionspumpar, expansionskärl och fjärrvärmeackumu-
latorer placerade. Ackumulatorerna innehåller ca. 4.200 m3 varmt vatten. En ny pump-
byggnad planeras för att kunna utöka distributionskapaciteten ut från Solnaverket. Den 
övre delen av pumpbyggnaden kan användas som förrådsutrymme på bränsleplanet. 

Värmepumpbyggnad 
Värmepumpbyggnaden är placerad på andra sidan av P6. I byggnadens yttersta del 
närmast Huvudstabron finns ett ställverk som planeras att byggas ut i samband med 
bygget av P6. Efter att Bromma reningsverk stängt, frigörs utrymmet för VP2 och VP3 
för en turbinhall till P6. Vid sidan av turbinhallen planeras utrymmen för framtida data-
center eller kontor. Kvarvarande värmepumpar nyttjar Mälarvatten som energikälla och 
kompletteras med värmeåtervinning från datacenter och fjärrkylsystem. 

Serviceplan 
Serviceplanet ligger nere på långsidan av Solnaverket, närmast Bällstaviken. Ytans 
primära användningsområde är åtkomst till de olika produktionsenheterna för olika typer 
av underhållsåtgärder inom anläggningen. Till serviceplanet anländer leveranser av ut-
rustning och anläggningsdelar vid ombyggnationer. Serviceplanet är även utgångspunkt 
för personalens servicebilar för drift och underhåll av Norrenergis yttre anläggningar, 
samt nätverksamheten. Carports för servicebilar med laddningsmöjligheter samt förråds-
utrymmen behövs också. 

Kylstation 
Kylstationen är placerad under och intill Huvudstabron. Kylstationen innehåller kylmaski-
ner samt en växlarstation dit nedkylt vatten från värmepumpanläggningen pumpas. Här 
finns också distributionspumpar för fjärrkylan och en fjärrkylackumulator som inrymmer 
cirka 6.500 m3 kallt vatten. Fjärrkylstationen utökas med ytterligare växlarkapacitet och/ 
eller kylmaskiner i takt med att behovet av fjärrkyla ökar. 

Bränslekaj 
Den nuvarande brygganläggningen för mottagning av eldningsolja avlägsnas och en ny 
kaj anpassad för mottagning av bränslepellets anläggs. Båtar eller pråmar lossar bränslet 
vid kajen med kran till en mottagningsficka. Bränslet transporteras i en kulvert under 
strandpromenaden och vidare över pannhusbyggnaden mot bränslesilos på bränsle-
planet. 
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BYGGNADSGESTALTNING 

Fotomontage: Kv. Krukmakaren utbyggt ut mot Bällstaviken. 

Stadsmiljö 
I och med Solnaverkets succesiva införlivande i Solnas stadsbild under 2000-talet, har 
även gestaltningskraven i detta område ökat från staden. Ambitionen skall vara att 
ansluta verksamhetens utbyggnad på ett stadsmässigt sätt, samt på ett nyanserat och 
hänsynsfullt sätt till omgivningarna. På samma gång skall verksamheten inte ge avkall 
på sina specifika karaktärsdrag, för att berika stadsmiljön. 

Fotomontage: Kv. Krukmakaren utbyggt enligt nya detaljplanen 
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Fotomontage I förgrunden, bränslesilos bakom en ny “screen-wall”. 

Arbetsmodell: I förgrunden, bränslesilos bakom en ny “screen-wall”. 

Verksamhetsområde 
Gestaltningsprogrammet för kv. Krukmakaren bygger vidare på verksamhetens med-
vetna val de senaste 20 åren, av material och kulörer vid om- och tillbyggnader. Val av 
fasadmaterial har utgått från verksamhetens funktions- och miljömässiga krav. 
Kulörerna har utgått från silvergrå ofärgad metall, till kontrasterande infärgad svart 
betong. 

Detta program bygger vidare på dessa tidigare gestaltningsprinciper. 
Det gäller även att förstärka stadskvarterskänslan ut mot omgivningarna. 
Exempel på detta är sammanhållna fasader som skall vara rena från utanpåliggande 
installationer. Även de horisontella takkrönen skall vara rena från synliga taköverbygg-
nader och installationer ut mot omgivningarna. Generellt skall fasaderna i kvarteret 
hållas ihop i material, volym och kulörer. 

Processutrustning så som bränslesilos, rökgasreningsfilter och dylikt ut mot om-
givningarna, kompletteras med fasadskärmar, s.k. “screen-walls”. Detta för att minimera 
miljöstörningar ut mot omgivningarna, samt att förstärka karaktären av stadskvarter. 
För att accentuera nya karaktärsbyggnader så som pannhus och turbinhall, förses des-
sa med medvetet placerade och utformade fönsterpartier. 

Där strandpromenaden passerar Solnaverket, ligger den nya bränslekajen på ena sidan 
och Solnaverket på den andra. Mot Solnaverket uppförs en ny stödmur. Bränsletrans-
porten sker i en kulvert.under strandpromenaden. Såväl bränslekajen som stödmuren 
sammordnas med strandpromenaden i utformningen, så som i materialval, kulörer och 
ljussättning. 

Fotomontage Nya stranpromenaden 
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Fotomontage Kv. Krukmakaren sett från Övre angöringen i kvälls- och dagssken 

Inspirationsbild: Gång- och cykelbro, Hammarby Inspirationsbild: Träbrygga, Hammarby Sjöstad Fotomontage Nya stranpromenaden 
Sjöstad 

Ljussättningsprinciper 
Den utvändiga belysningen och ljussättning ska göras på ett medvetet sätt, så att den 
fungerar som arbetsbelysning och på samma gång inte stör den omgivande stadsmiljön. 

Bränsleplan 

Verksamhetensområdet ljussätts med en funktions- och miljöbelysning. Det betyder att 
ljussättningen är riktad och koncentrerad till arbetsplatsområdet, samt avbländad från 
upplysning av omgivningarna. Man kan likna det med en s.k. arenabelysning. 
För att förstärka kvarterskänslan, minska ljudspridning, sätt en s.k. screen-wall upp, i 
gränsen mellan bränsleplan och Hemvärnsgatan samt del av Solna Strandväg. 
Screen-wallen med sina glasöppningar, hjälper också till att lysa upp omgivningarna och 
därmed öka trygghetskänslan den mörka tiden på dygnet. 

Bränslekajen 

Principen är den sammma för ljussättning av den nya bränslekajen. En riktad och koncen-
trerad arbetsplatsbelysning med avskärmning från upplysning av omgivningen. Bränsle-
kajen skall även bestyckas med en allmän miljöbelysning som koordineras i samklang med 
intilliggande strandpromenads ljussättning. 
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Ex. Infärgade släta betongellement i svart och vitt Ex. Bandfalsad alumium- och zinkplåt 

Ex. Befintliga fasadelement av fab. Paroc 
1 - Kulör kraftvärmeverk PVDF RR45 (svart metallic). 
2 - Kulör PVDF RR41 (sillvergrå metallic) RAL 9007. 

T SÖDER FASAD MOT ÖSTER ASAD MOT SÖDERFASAD MOT SÖDER FASAD MO ASAD MOT ÖSTERFASAD MOT ÖSTER FASAD MOT NORRFASAD MOT NORR 

Ex. Befintlig  Aluminiumplåt 
Fab. Prefa Prefalz kulör Patina grey 
(zinkgrå) 

PLAN 

1. Svart fasadelement          2. Silvergrått fasadelement 3. Zinkgrå aluminium 

Fasadmaterial, fönster och kulörer 

Materialvalen skall vara anpassade till verksamhetens funktions- och arbetsmiljökrav, 
samt skall ge en stadsmässig karaktärskänsla. 

Verksamhetens olika byggnader, med sina olika funktioner och byggnadsvolymer skall 
tillsammans utgöra en sammanhållen helhet. Med anslutning till befintliga byggnaders 
fasadmaterial och kulörer, förstärks anläggningens karaktärsdrag och helhetskänsla. 

De fasadmaterial och kulörer som karakteriserar anläggningen idag är bl.a. sand-
wichelement i silvergrått och svart, infärgade betongelement i svart och vitt samt både 
färgade och ofärgade stål-, zink- och aluminiumplåtar.  

För att ytterligare accentuera karaktärsbyggnader, förses de med medvetet utformade 
fönsterpartier, i liv med de släta fasadernas ytterliv. 

Ex. Structural Glazing System 

Ex. Fönsteranslutning 
Typdetalj: Fönsteranslutning i fasad 

VKR - profil 

Structural Glazing System, är ett 
fönstersystem. Systemet bygger 
på principen av att glaset monteras 
mot ett fristående bakomliggan-
de bärsystem av stål, med dold 
infästning.. 
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REFERENSOBJEKT 

Ref. projekt 
Mälarenergi Block 6, CHP 

Ref. projekt: 
Eon Högbytorp CHP 

Ref. projekt 
Söderenergis Igelsta CHP 

Referensprojekt för kv. Krukmakaren 

Ovanstående kraftvärmeprojekt utgör gestaltningsprogrammets referensprojekt 
för Norrenergis framtida utbyggnad på kv. Krukmakaren i Solna. 
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KVARTERSMARK 

biotoptak 

Exempel: växtbädd för dagvatten. 

sedummatta för tak 

Exempel: nedsänkt växtbädd för dagvatten. 

P 

Ammoniak 

ContainrarTipphall Silo 1 Silo 2 

Entré-
byggnad

Elfilter 
Pumpstation 

Frd. 

SOP-
SUG 

Skorsten Flyg-
aska 

Pumphus 1 Rökgas-
rening 

Rökgas-
rening 

Påbyggnad 
Konf./ Panna 6 

Utbildn. 

Frd. Påbyggnad 
Kontor 

Panna 3 Påbyggnad 
Kontor 

(1.5) 

(2.2) 

P 

(2.9) 
(3.9) 

Container 
(3.4) Silo 

(        ) 

(4.3) 

(4.1) 

(4.4) 

(4.1) 

Påbyggnad 
Kontor 

(6.3) 

Turbinhall Påbyggnad Tillbyggnad 
Kontor Ställverk 

Värmepumstation 
Frd. 

(1.6) 
(3.3) 

P 
(3.8) 

P (3.7) 
Containrar 

P 

(6.3) 

(1.6) (1.7) (1.7) (2.2) 

(2.2) (4.2) 

(2.8) 

TECKENFÖRKALARINGAR 

= Gröna tak 
= Dagvattenbäddar 

Situationsplan - Gröna ytor 
Gröna tak 

Tak på servicebyggnader så som kontor, förråd och carports utförs som gröna tak med 
en tjocklek om minst 10 cm växtbädd. Med 10 cm tjocklek är gödselbehovet mindre 
och taket kan fungera som ett livskraftigt ekosystem. Takvegetationen främjar den 
biologiska mångfalden samt renar och fördröjer takdagvatten. För övriga anläggningar 
är gröna tak inte lämpligt. 

Dagvattenbäddar 

I anläggningens ytterzoner förläggs gröna dagvattenbäddar för rening och fördröjning 
av dagvatten. Inom området finns förhållandevis få plana ytor som kan nyttjas för 
dagvattenhantering. Där dagvattenbäddar anläggs i sluttande terräng utförs de 
trappade i nivåer. För avvattning av asfalterade markytor, exempelvis gatumark och 
angöringsvägar, anläggs nedsänkta dagvattenbäddar. Upphöjda bäddar kan användas 
för omhändertagande av takdagvatten. Dessa placeras på grönytor i direkt anslutning 
till Solnaverkets anläggning. Växtmaterialet ska utgöras av växter som är stresståliga, 
klarar hög vattenbelastning och längre perioder av torka. Förutom att rena och 
fördröja vatten bidrar dagvattenbäddarna både till den biologiska mångfalden och till 
upplevelsen av en omhändertagen närmiljö för anställda och förbipasserande. 
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ALLMÄN PLATSMARK 

Exempel: spång/brygga mellan träd. Referensbild från Millbrook March 

Park, Pennsylvania, USA. 

Exempel: brygga med nivåskillnader 

trappor och integrerade sittytor. 

trä - Kebony 

räcke 

Strandpromenad 

Karaktär och funktion 

Strandpromenaden ska fungera som ett attraktivt rekreationsstråk under befintliga 
träd med utsikt över vattnet. I och med anläggande av ny bränslekaj med ny 
bränslekulvert under mark höjs markytan med som mest 1,0 meter jämfört med 
befintlig nivå på en ca 50 meter lång sträcka. Höjningen innebär även att en stor del 
av resterande delar av stråket anpassas för att ansluta (med en tillgänglig lutning på 
max 5%) till den nivån. I samband med höjningen breddas strandpromenaden så att 
den blir mer tillgänglig och attraktiv för gående och cyklister. Strandpromenaden 
ska även tillgodose behovet av åtkomst för Solnaverkets servicefordon för drift och 
underhåll av kajen via Solna strandväg. 

Utformning 

Strandpromenaden utformas som en kombination av cykelbana och promenadstråk 
på spång/brygga av trä. I södra delen delar sig gångbryggan från befintlig cykelbana 
och löper vidare runt Huvudstabrons brostöd mot befintlig strandpromenad. 
Gångbryggan skapar på så sätt en bättre tillgänglighet till stranden på en längre 
sträcka. 

Spång/bryggkonstruktionen utformas som en spång på mark, för att i möjligaste mån 
undvika utfyllnad av stranden. Utformning, läge och krökningar av bryggan anpassas 
lokalt så att stora träd sparas. Där bryggan går över vatten anläggs stenrösen eller 
stenkistor på botten, vilket skapar hålrum som gynnar vattenfauna som fisk och 
kräftdjur. 
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stödmur spång anpassas mot träd 

bränslekulvert anslutning spång mot Huvudstabron 

separerad spång och cykelbana åtkomst servicefordon 

ek 

vildvin Befintlig strandpromenad med träd i strandkanten. Spång anpassas mot stora träd. 

Utrustning och växtmaterial 

Spången gestaltas för att bli en del av kajens bryggmiljö, så att de byggda elementen 
i strandpromenadens närhet upplevs som en helhet. På grund av närheten till 
Bällstaviken - Ulvsundasjön ska miljöklassat virke användas. Utrustning som bänkar 
och belysning ska ha en robust karaktär som anknyter till bränslekajen och bryggan. 
Mot Solnaverket anläggs stödmurar i befintlig grässlänt för att ge plats för carports 
och cykelbana. Murkonstruktionen kan kläs med trä och/eller klättrande växtlighet 
för en mjukare karaktär. 

Befintliga träd ska i största möjliga mån bevaras och skyddas. Varje träd som måste 
avverkas för att ge plats åt en breddning av cykelbanan ska ersättas av ett nytt inom 
området. Nya träd ska vara ek. Klättrande och hängande växter mot stödmurar ex-
empelvis klättervildvin, vildkaprifol, murgröna. 

murgröna 
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Strandpromenad 

Del 1 - höjning för kaj 
Del 2 - anpassing mot kaj 
Del 3 - spång/brygga 

stödmur, ungefärligt läge 

Del 1 
� Kulvert under mark för 

bränsletransport från 
Hamnkajen 

� Höjning mark/cykelväg max 
1,0 m 

� Uppbyggnad av cykelväg 
anpassad för servicefordon 
till Hamnkajen 

� Stödmur mot carports 

Upphöjd cykelväg för bränslekulvert samt stödmur för breddning av 

cykelbana. 
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Del 2 

� Höjning cykelväg från Solna 
Strandväg till kulvert med 
mellan 0,1 m och 1,0 m 
(lutning max 5 %) 

� Höjning cykelväg från kulvert 
mot befintlig cykelbana från 
1,0 till 0 m (lutning max 5 %) 

� Uppbyggnad av cykelväg 
anpassad för servicefordon till 
Hamnkajen 

� Stödmur mot carports och 
parkering 

Del 3 

� Spång anpassas för att 
bevara befintliga träd 

� Spång anläggs på mark där 
terräng och markförhållanden 
medger 

� Spång i vattenbryn och 
mot berg förankras med 
fundament eller i berg 

� Där spång går över vatten 
anläggs stenrösen eller 
stenkistor på botten, vilket 
skapar hålrum som gynnar 
vattenfauna som fisk och 
kräftdjur 

� Spång ansluts på andra sidan 
Huvudstabron 

Kontinuerlig höjning av cykelbana, från 0,1 m till 1,0 m över befintlig nivå. 

Spång med stenrösen i vattenbrynet. 
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GATA 

skyddszon mot körbana 

uträtad korsning 

separerad gång / cykelbana 

borttagen trottoar 

träd (lönn) utgår 

flyttat övergångställe 

huvudstråk för gående 

uppställning parkering 

skärm av vegetation 

entré Solnaverket 

Hemvärnsgatan 

Karaktär och funktion 

Hemvärnsgatan byggs om och rätas ut för förbättrad säkerhet och tillgänglighet 
för gående, cyklister och transportfordon. Utformningen förändrar huvudriktningen 
för trafik längs Hemvärnsgatan och skapar en bättre geometri för tunga fordon. Det 
innebär att transporterna till Solnaverket leds in medan övrig biltrafik får göra en 
vänster-, alternativt högersväng för att komma vidare. För gående utvecklas parkstråket 
till överordnat stråk och kopplas tydligare samman med gång- och cykelstråken österut. 

Området kring Hemvärnsgatan präglas av högvuxna gamla parkträd i sluttning upp mot 
Solnaverket. Sluttningen och de stora träden bäddar in Solnaverkets område i grönska 
och fyller en mycket viktig funktion som naturlig skärm mot verksamheten. 

Utformning 

Korsningen på Hemvärnsgatan rätas ut och får en tydligare utformning. 
Övergångsstället flyttas för att ge bättre siktförhållanden vid passage 
av gående och cyklister. Vägen breddas för att vanlig biltrafik längs 
Hemvärnsgatan ska kunna passera en väntande lastbil, samt för uppställning 
av ankommande transporter i väntan på att köra in på Solnaverkets område. 

fläder 

naverlönn 

betongplattor 

gatstensfris 
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 Hemvärnsgatan med parkväg, borttagen gångbana och separerad gång- och 

cykelbana på andra sidan. 

Parkens stråk blir det huvudsakliga stråket för gående. Den smala gångytan på Hem-
värnsgatans södra sida tas bort. Parkstråket ansluts mot övergångsställen och mot ny 
breddad och separerad gång- och cykelbana, med skyddszon mot körbanan på östra 
och norra sidan av Hemvärnsgatan mot Solna strands tunnelbanestation. I samband med 
ombyggnaden av gatan kan parkmiljön rustas för att höja parkstråkets status, exempelvis 
genom kompletterande vegetation av skuggtåliga växter, nya bänkar och effektbelysning 
av träd. 

Gångbanor utförs av grå betongplattor, körbanor och angöring av asfalt. Kantstenar 
utförs av granit och anvisning för angöringsytor av storgatsten. 

Växtmaterial 
Ett par lönnar som behöver tas ner för att ge plats för ny korsning ersätts med nya träd 
i den öppna gräsytan öster om korsningen. Komplettering av parkträd i form av ek, tall, 
naverlönn samt blommande skuggtåliga buskar och perenner som fläder, körsbärskornell 
kommer att genomföras. 
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Exempel: ljus ger trygghet och karaktär. Vegetation röjs för bättre överblick. 

Exempel: markerade ytor för gång- och cykel. Befintlig gång- cykeltunnel. 

Tunnel under Huvudstabron 

Genom upprustning av miljön kring tunneln under Huvudstabron förstärks parkstråkets 
koppling österut mot ny planerad bebyggelse. Trygghetsskapande belysning och ny 
utformning med tydligt separerade gång och cykelstråk, samt röjda och iordningställda 
grönytor gör tunnelmiljön mer attraktiv. Effektbelysning och/eller konst i tunneln kan 
öka den upplevda tryggheten. 
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ILLUSTRATIONER 

F3 

F2 

F5 

P 

Ammoniak 

Silo 1 Silo 2 Tipphall Containrar 

Frd. Elfilter 
Kv. Krukmakaren Entré-

byggnad 

Pumpstation 

Solnaverket 
Flyg-

Skorsten aska 

SOP-
SUG 

Pumphus 1 Rökgas-
rening 

Rökgas-
rening 

(1.5) 

Påbyggnad 
Konf./ 

Utbildn. 

(2.2) 

Frd. 

P 

(2.9) 

(1.6) 

Påbyggnad 
Kontor 

(3.9) 

Container 
(3.4) Silo 

(        ) 

(3.3) 
P 

(1.6) 

Panna 3 Påbyggnad 
Kontor 

(4.3) (4.4) 

(4.1) (4.1) 

(3.8) 
P (3.7) 

(1.7) (1.7)Strandpromenaden 

Panna 6 

Påbyggnad 
Kontor 

(6.3) 

Containrar 

F6 (2.2) 

(2.2) 

Turbinhall 

(6.3) 

P 

(2.8) 

Påbyggnad Tillbyggnad 
Kontor Ställverk 

Värmepumstation 
Frd. 

(4.2) 

TECKENFÖRKLARING F... F= Fotopunkt 

Bällstaviken 

GATUN 20-02-18 F4 F1 

Situationsplan - Fotopunkter (F1 - F6) för framtagna fotomontage 

F1 -Vy från Huvudstabron F2 - Vy från Vretenvägen F3 - Vy från Hemvärnsgatan 

F4 - Vy från Bällstaviken F5 - Vy från Övre angöringen F6 - Vy över nya strandpromenaden 

Översikt - framtagna fotomontage (F1 - F6). 

Illustrationerarna visar detaljplanens möjliga utbyggnad av kv. Krukmakaren. 

På följande sidor kommer dessa fotomontage i större skala. 
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F1 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Huvudstabron. 

F2 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Vretenvägen. 
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F3 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Hemvärnsgatan. 

F4 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Bällstaviken. 
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F5 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Övre angöringen.. 

F6 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Strandpromenaden. 
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	5. Kylstation 
	Modellstudie - Utbyggnad kv. Krukmakaren 
	(fortsättning Solnaverket olika områden) 
	Närmast Solna Strandväg är distributionspumpar, expansionskärl och fjärrvärmeackumulatorer placerade. Ackumulatorerna innehåller ca. 4.200 m3 varmt vatten. En ny pumpbyggnad planeras för att kunna utöka distributionskapaciteten ut från Solnaverket. Den övre delen av pumpbyggnaden kan användas som förrådsutrymme på bränsleplanet. 
	-
	-

	Värmepumpbyggnad Värmepumpbyggnaden är placerad på andra sidan av P6. I byggnadens yttersta del närmast Huvudstabron finns ett ställverk som planeras att byggas ut i samband med bygget av P6. Efter att Bromma reningsverk stängt, frigörs utrymmet för VP2 och VP3 för en turbinhall till P6. Vid sidan av turbinhallen planeras utrymmen för framtida datacenter eller kontor. Kvarvarande värmepumpar nyttjar Mälarvatten som energikälla och kompletteras med värmeåtervinning från datacenter och fjärrkylsystem. 
	-

	Serviceplan Serviceplanet ligger nere på långsidan av Solnaverket, närmast Bällstaviken. Ytans primära användningsområde är åtkomst till de olika produktionsenheterna för olika typer av underhållsåtgärder inom anläggningen. Till serviceplanet anländer leveranser av utrustning och anläggningsdelar vid ombyggnationer. Serviceplanet är även utgångspunkt för personalens servicebilar för drift och underhåll av Norrenergis yttre anläggningar, samt nätverksamheten. Carports för servicebilar med laddningsmöjlighete
	-
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	Kylstation Kylstationen är placerad under och intill Huvudstabron. Kylstationen innehåller kylmaskiner samt en växlarstation dit nedkylt vatten från värmepumpanläggningen pumpas. Här finns också distributionspumpar för fjärrkylan och en fjärrkylackumulator som inrymmer cirka 6.500 m3 kallt vatten. Fjärrkylstationen utökas med ytterligare växlarkapacitet och/ eller kylmaskiner i takt med att behovet av fjärrkyla ökar. 
	-

	Bränslekaj Den nuvarande brygganläggningen för mottagning av eldningsolja avlägsnas och en ny kaj anpassad för mottagning av bränslepellets anläggs. Båtar eller pråmar lossar bränslet vid kajen med kran till en mottagningsficka. Bränslet transporteras i en kulvert under strandpromenaden och vidare över pannhusbyggnaden mot bränslesilos på bränsleplanet. 
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	BYGGNADSGESTALTNING 
	BYGGNADSGESTALTNING 
	Figure
	Fotomontage: Kv. Krukmakaren utbyggt ut mot Bällstaviken. 

	Stadsmiljö 
	Stadsmiljö 
	I och med Solnaverkets succesiva införlivande i Solnas stadsbild under 2000-talet, har även gestaltningskraven i detta område ökat från staden. Ambitionen skall vara att ansluta verksamhetens utbyggnad på ett stadsmässigt sätt, samt på ett nyanserat och hänsynsfullt sätt till omgivningarna. På samma gång skall verksamheten inte ge avkall 
	på sina specifika karaktärsdrag, för att berika stadsmiljön. 
	Figure
	Fotomontage: Kv. Krukmakaren utbyggt enligt nya detaljplanen 
	Figure
	Figure
	Fotomontage I förgrunden, bränslesilos bakom en ny “screen-wall”. 
	Arbetsmodell: I förgrunden, bränslesilos bakom en ny “screen-wall”. 

	Verksamhetsområde 
	Verksamhetsområde 
	Gestaltningsprogrammet för kv. Krukmakaren bygger vidare på verksamhetens medvetna val de senaste 20 åren, av material och kulörer vid om- och tillbyggnader. Val av fasadmaterial har utgått från verksamhetens funktions- och miljömässiga krav. Kulörerna har utgått från silvergrå ofärgad metall, till kontrasterande infärgad svart betong. 
	-

	Detta program bygger vidare på dessa tidigare gestaltningsprinciper. Det gäller även att förstärka stadskvarterskänslan ut mot omgivningarna. Exempel på detta är sammanhållna fasader som skall vara rena från utanpåliggande installationer. Även de horisontella takkrönen skall vara rena från synliga taköverbyggnader och installationer ut mot omgivningarna. Generellt skall fasaderna i kvarteret hållas ihop i material, volym och kulörer. 
	-

	Processutrustning så som bränslesilos, rökgasreningsfilter och dylikt ut mot omgivningarna, kompletteras med fasadskärmar, s.k. “screen-walls”. Detta för att minimera miljöstörningar ut mot omgivningarna, samt att förstärka karaktären av stadskvarter. För att accentuera nya karaktärsbyggnader så som pannhus och turbinhall, förses dessa med medvetet placerade och utformade fönsterpartier. 
	-
	-

	Där strandpromenaden passerar Solnaverket, ligger den nya bränslekajen på ena sidan och Solnaverket på den andra. Mot Solnaverket uppförs en ny stödmur. Bränsletransporten sker i en kulvert.under strandpromenaden. Såväl bränslekajen som stödmuren sammordnas med strandpromenaden i utformningen, så som i materialval, kulörer och ljussättning. 
	-

	Figure
	Fotomontage Nya stranpromenaden 
	Fotomontage Kv. Krukmakaren sett från Övre angöringen i kvälls- och dagssken 
	Inspirationsbild: Gång- och cykelbro, Hammarby Inspirationsbild: Träbrygga, Hammarby Sjöstad Fotomontage Nya stranpromenaden Sjöstad 

	Ljussättningsprinciper 
	Ljussättningsprinciper 
	Den utvändiga belysningen och ljussättning ska göras på ett medvetet sätt, så att den fungerar som arbetsbelysning och på samma gång inte stör den omgivande stadsmiljön. 
	Bränsleplan 
	Verksamhetensområdet ljussätts med en funktions- och miljöbelysning. Det betyder att ljussättningen är riktad och koncentrerad till arbetsplatsområdet, samt avbländad från upplysning av omgivningarna. Man kan likna det med en s.k. arenabelysning. För att förstärka kvarterskänslan, minska ljudspridning, sätt en s.k. screen-wall upp, i gränsen mellan bränsleplan och Hemvärnsgatan samt del av Solna Strandväg. Screen-wallen med sina glasöppningar, hjälper också till att lysa upp omgivningarna och 
	därmed öka trygghetskänslan den mörka tiden på dygnet. 
	Bränslekajen 
	Principen är den sammma för ljussättning av den nya bränslekajen. En riktad och koncentrerad arbetsplatsbelysning med avskärmning från upplysning av omgivningen. Bränslekajen skall även bestyckas med en allmän miljöbelysning som koordineras i samklang med intilliggande strandpromenads ljussättning. 
	-
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	Ex. Infärgade släta betongellement i svart och vitt Ex. Bandfalsad alumium- och zinkplåt 
	Ex. Befintliga fasadelement av fab. Paroc 
	1 - Kulör kraftvärmeverk PVDF RR45 (svart metallic). 
	2 - Kulör PVDF RR41 (sillvergrå metallic) RAL 9007. 
	T SÖDER FASAD MOT ÖSTER 
	ASAD MOT SÖDERFASAD MOT SÖDER FASAD MO 
	ASAD MOT ÖSTERFASAD MOT ÖSTER FASAD MOT NORRFASAD MOT NORR 
	Ex. Befintlig  Aluminiumplåt 
	Fab. Prefa Prefalz kulör Patina grey (zinkgrå) 
	PLAN 
	1. Svart fasadelement          2. Silvergrått fasadelement 3. Zinkgrå aluminium 
	Fasadmaterial, fönster och kulörer 
	Materialvalen skall vara anpassade till verksamhetens funktions- och arbetsmiljökrav, samt skall ge en stadsmässig karaktärskänsla. 
	Verksamhetens olika byggnader, med sina olika funktioner och byggnadsvolymer skall tillsammans utgöra en sammanhållen helhet. Med anslutning till befintliga byggnaders fasadmaterial och kulörer, förstärks anläggningens karaktärsdrag och helhetskänsla. 
	De fasadmaterial och kulörer som karakteriserar anläggningen idag är bl.a. sandwichelement i silvergrått och svart, infärgade betongelement i svart och vitt samt både färgade och ofärgade stål-, zink- och aluminiumplåtar.  
	-

	För att ytterligare accentuera karaktärsbyggnader, förses de med medvetet utformade fönsterpartier, i liv med de släta fasadernas ytterliv. 
	Ex. Structural Glazing System 
	Ex. Fönsteranslutning 
	Typdetalj: Fönsteranslutning i fasad 
	VKR - profil 
	Structural Glazing System, är ett fönstersystem. Systemet bygger på principen av att glaset monteras mot ett fristående bakomliggande bärsystem av stål, med dold infästning.. 
	-
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	Utsida glas i livmed fasad 
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	Figure
	Ref. projekt Mälarenergi Block 6, CHP 
	Figure
	Ref. projekt: Eon Högbytorp CHP 
	Figure
	Ref. projekt Söderenergis Igelsta CHP 
	Referensprojekt för kv. Krukmakaren 
	Ovanstående kraftvärmeprojekt utgör gestaltningsprogrammets referensprojekt för Norrenergis framtida utbyggnad på kv. Krukmakaren i Solna. 
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	Exempel: växtbädd för dagvatten. 
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	Exempel: nedsänkt växtbädd för dagvatten. 
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	Situationsplan - Gröna ytor 
	Gröna tak 
	Tak på servicebyggnader så som kontor, förråd och carports utförs som gröna tak med en tjocklek om minst 10 cm växtbädd. Med 10 cm tjocklek är gödselbehovet mindre och taket kan fungera som ett livskraftigt ekosystem. Takvegetationen främjar den biologiska mångfalden samt renar och fördröjer takdagvatten. För övriga anläggningar är gröna tak inte lämpligt. 
	Dagvattenbäddar 
	I anläggningens ytterzoner förläggs gröna dagvattenbäddar för rening och fördröjning av dagvatten. Inom området finns förhållandevis få plana ytor som kan nyttjas för dagvattenhantering. Där dagvattenbäddar anläggs i sluttande terräng utförs de trappade i nivåer. För avvattning av asfalterade markytor, exempelvis gatumark och angöringsvägar, anläggs nedsänkta dagvattenbäddar. Upphöjda bäddar kan användas för omhändertagande av takdagvatten. Dessa placeras på grönytor i direkt anslutning till Solnaverkets an

	ALLMÄN PLATSMARK 
	ALLMÄN PLATSMARK 
	Figure
	Exempel: spång/brygga mellan träd. Referensbild från Millbrook March Park, Pennsylvania, USA. 
	Exempel: spång/brygga mellan träd. Referensbild från Millbrook March Park, Pennsylvania, USA. 


	Figure
	Exempel: brygga med nivåskillnader trappor och integrerade sittytor. 
	Exempel: brygga med nivåskillnader trappor och integrerade sittytor. 
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	trä - Kebony 
	trä - Kebony 
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	räcke 
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	Strandpromenad 
	Strandpromenad 
	Karaktär och funktion 
	Strandpromenaden ska fungera som ett attraktivt rekreationsstråk under befintliga träd med utsikt över vattnet. I och med anläggande av ny bränslekaj med ny bränslekulvert under mark höjs markytan med som mest 1,0 meter jämfört med befintlig nivå på en ca 50 meter lång sträcka. Höjningen innebär även att en stor del av resterande delar av stråket anpassas för att ansluta (med en tillgänglig lutning på max 5%) till den nivån. I samband med höjningen breddas strandpromenaden så att den blir mer tillgänglig oc
	Utformning 
	Strandpromenaden utformas som en kombination av cykelbana och promenadstråk på spång/brygga av trä. I södra delen delar sig gångbryggan från befintlig cykelbana och löper vidare runt Huvudstabrons brostöd mot befintlig strandpromenad. Gångbryggan skapar på så sätt en bättre tillgänglighet till stranden på en längre sträcka. 
	Spång/bryggkonstruktionen utformas som en spång på mark, för att i möjligaste mån undvika utfyllnad av stranden. Utformning, läge och krökningar av bryggan anpassas lokalt så att stora träd sparas. Där bryggan går över vatten anläggs stenrösen eller stenkistor på botten, vilket skapar hålrum som gynnar vattenfauna som fisk och 
	kräftdjur. 
	Figure
	stödmur 
	spång anpassas mot träd 
	bränslekulvert 
	anslutning spång mot Huvudstabron 
	separerad spång och cykelbana 
	åtkomst servicefordon 
	Figure
	Figure
	ek 
	ek 


	Figure
	vildvin 
	Befintlig strandpromenad med träd i strandkanten. Spång anpassas mot stora träd. 
	Figure
	Utrustning och växtmaterial 
	Spången gestaltas för att bli en del av kajens bryggmiljö, så att de byggda elementen i strandpromenadens närhet upplevs som en helhet. På grund av närheten till Bällstaviken - Ulvsundasjön ska miljöklassat virke användas. Utrustning som bänkar och belysning ska ha en robust karaktär som anknyter till bränslekajen och bryggan. Mot Solnaverket anläggs stödmurar i befintlig grässlänt för att ge plats för carports och cykelbana. Murkonstruktionen kan kläs med trä och/eller klättrande växtlighet för en mjukare 
	Befintliga träd ska i största möjliga mån bevaras och skyddas. Varje träd som måste avverkas för att ge plats åt en breddning av cykelbanan ska ersättas av ett nytt inom området. Nya träd ska vara ek. Klättrande och hängande växter mot stödmurar exempelvis klättervildvin, vildkaprifol, murgröna. 
	-

	murgröna 
	Strandpromenad 
	Del 1 - höjning för kaj Del 2 - anpassing mot kaj Del 3 - spång/brygga 
	stödmur, ungefärligt läge 
	Del 1 Ł Kulvert under mark för bränsletransport från Hamnkajen Ł Höjning mark/cykelväg max 1,0 m Ł Uppbyggnad av cykelväg anpassad för servicefordon till Hamnkajen Ł Stödmur mot carports Upphöjd cykelväg för bränslekulvert samt stödmur för breddning av cykelbana. 
	Del 2 
	Ł Höjning cykelväg från Solna Strandväg till kulvert med mellan 0,1 m och 1,0 m (lutning max 5 %) 
	Ł Höjning cykelväg från kulvert mot befintlig cykelbana från 1,0 till 0 m (lutning max 5 %) 
	Ł Uppbyggnad av cykelväg anpassad för servicefordon till Hamnkajen 
	Ł Stödmur mot carports och parkering 
	Del 3 
	Ł Spång anpassas för att bevara befintliga träd 
	Ł Spång anläggs på mark där terräng och markförhållanden medger 
	Ł Spång i vattenbryn och mot berg förankras med fundament eller i berg 
	Ł Där spång går över vatten anläggs stenrösen eller stenkistor på botten, vilket skapar hålrum som gynnar vattenfauna som fisk och kräftdjur 
	Ł Spång ansluts på andra sidan Huvudstabron 
	Kontinuerlig höjning av cykelbana, från 0,1 m till 1,0 m över befintlig nivå. 
	Spång med stenrösen i vattenbrynet. 

	GATA 
	GATA 
	skyddszon mot körbana uträtad korsning 
	separerad gång / cykelbana borttagen trottoar träd (lönn) utgår flyttat övergångställe huvudstråk för gående 
	uppställning parkering skärm av vegetation entré Solnaverket 
	Figure

	Hemvärnsgatan 
	Hemvärnsgatan 
	Karaktär och funktion 
	Hemvärnsgatan byggs om och rätas ut för förbättrad säkerhet och tillgänglighet för gående, cyklister och transportfordon. Utformningen förändrar huvudriktningen för trafik längs Hemvärnsgatan och skapar en bättre geometri för tunga fordon. Det innebär att transporterna till Solnaverket leds in medan övrig biltrafik får göra en vänster-, alternativt högersväng för att komma vidare. För gående utvecklas parkstråket till överordnat stråk och kopplas tydligare samman med gång- och cykelstråken österut. 
	Området kring Hemvärnsgatan präglas av högvuxna gamla parkträd i sluttning upp mot Solnaverket. Sluttningen och de stora träden bäddar in Solnaverkets område i grönska och fyller en mycket viktig funktion som naturlig skärm mot verksamheten. 
	Utformning 
	Korsningen på Hemvärnsgatan rätas ut och får en tydligare utformning. Övergångsstället flyttas för att ge bättre siktförhållanden vid passage av gående och cyklister. Vägen breddas för att vanlig biltrafik längs Hemvärnsgatan ska kunna passera en väntande lastbil, samt för uppställning av ankommande transporter i väntan på att köra in på Solnaverkets område. 
	Figure
	fläder 
	fläder 
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	naverlönn 
	naverlönn 
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	betongplattor 
	betongplattor 


	Figure
	gatstensfris 
	Hemvärnsgatan med parkväg, borttagen gångbana och separerad gång- och cykelbana på andra sidan. 
	Parkens stråk blir det huvudsakliga stråket för gående. Den smala gångytan på Hemvärnsgatans södra sida tas bort. Parkstråket ansluts mot övergångsställen och mot ny breddad och separerad gång- och cykelbana, med skyddszon mot körbanan på östra och norra sidan av Hemvärnsgatan mot Solna strands tunnelbanestation. I samband med ombyggnaden av gatan kan parkmiljön rustas för att höja parkstråkets status, exempelvis genom kompletterande vegetation av skuggtåliga växter, nya bänkar och effektbelysning av träd. 
	-

	Gångbanor utförs av grå betongplattor, körbanor och angöring av asfalt. Kantstenar utförs av granit och anvisning för angöringsytor av storgatsten. 
	Växtmaterial Ett par lönnar som behöver tas ner för att ge plats för ny korsning ersätts med nya träd i den öppna gräsytan öster om korsningen. Komplettering av parkträd i form av ek, tall, naverlönn samt blommande skuggtåliga buskar och perenner som fläder, körsbärskornell kommer att genomföras. 
	Figure
	Exempel: ljus ger trygghet och karaktär. Vegetation röjs för bättre överblick. 
	Figure
	Exempel: markerade ytor för gång- och cykel. Befintlig gång- cykeltunnel. 
	Tunnel under Huvudstabron 
	Genom upprustning av miljön kring tunneln under Huvudstabron förstärks parkstråkets koppling österut mot ny planerad bebyggelse. Trygghetsskapande belysning och ny utformning med tydligt separerade gång och cykelstråk, samt röjda och iordningställda grönytor gör tunnelmiljön mer attraktiv. Effektbelysning och/eller konst i tunneln kan öka den upplevda tryggheten. 
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	Situationsplan -Fotopunkter (F1 - F6) för framtagna fotomontage 
	F1 -Vy från Huvudstabron F2 - Vy från Vretenvägen F3 - Vy från Hemvärnsgatan 
	F4 - Vy från Bällstaviken F5 - Vy från Övre angöringen F6 - Vy över nya strandpromenaden 
	Översikt - framtagna fotomontage (F1 - F6). Illustrationerarna visar detaljplanens möjliga utbyggnad av kv. Krukmakaren. På följande sidor kommer dessa fotomontage i större skala. 
	Figure
	F1 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Huvudstabron. 
	F2 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Vretenvägen. 
	F2 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Vretenvägen. 
	F3 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Hemvärnsgatan. 
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	F4 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Bällstaviken. 
	F4 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Bällstaviken. 
	F5 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Övre angöringen.. 

	Figure
	F6 - Fotomontage/dagsfoto, sett från Strandpromenaden. 






