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Planområdet är beläget i Frösunda, Solna, 

nordväst om lilla Frösunda herrgård, öster om 

Arenastaden och järnvägen, och omfattas av  

fastigheten Kv Ballongberget 1 som består av en 

tomtareal om 28.138 kvm. Namnet, Ballongberget, 

har kvarteret fått efter Fälttelekårens 

Ballongkompani som fanns i Frösunda fram till 

1900-talets första hälft.

I början av 1980-talet planerade Solna Stad för 

att successivt kunna bygga ut det nedlagda 

militärområdet mellan Stora Frösunda och 

Rittorp / Järva krog med 2.000 lägenheter och 

ca 80.000 kvm arbetsplatser. All mark ägdes 

då av Solna Stad och Ballongberget utsågs som 

en första etapp och området exploaterades 

därför innan och oberoende av senare 

utbyggnadsetapper i Frösunda. 

Detaljplanen för Kv Ballongberget vann 

laga kraft 1990-10-29, och omfattar dels 

bostadsbebyggelse på Ballongbergets 

sydvästsluttning dels ett kontorshus och ett 

mindre bostadshotell närmast järnvägen. 

Verksamhetsbyggnaderna avsågs bidra positivt 

till boendemiljön då dessa skulle bilda front mot 

järnvägen och skapa en bullerskyddad utemiljö 

för det bakomliggande bostäderna men varken 

kontors- eller hotellbyggnaden genomfördes. 

Området nås med bil via Kolonnvägen och har 

mycket goda allmänna kommunikationer tack 

vare läget, i direkt anslutning till Solna Station, 

och den nya målbron.

1. Platsen 

Syftet med den nya detaljplanen är att inom 

kvarteret Ballongberget, på kvartersmark, 

komplettera den befintliga bostadsbebyggelsen 

med bostäder och hotell i enlighet med 

ö versiktsplanen, samrådsversion 2030, och 

dess intentioner. Den nya bebyggelsen utformas 

på ett stadsmässigt sätt med kvarterkaraktär 

mot Kolonnvägen. Via den planerade 

förlängningen av målbron förstärks även mot 

gång- och cykelkopplingen till Solna station och 

Arenastaden.
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Detaljplanens intentioner genomfördes bara 

delvis av Skandia fastigheter, fd. Diligentia, 

och 1993 uppfördes 294 lägenheter, ca 24.000 

kvm BTA och ca 4.000 kvm BTA, i huvudsak 

garage och lokaler. Kontorshuset, 10.000 kvm 

BTA, och bostadshotellet, 2.000 kvm BTA, som 

detaljplanen medgav, utfördes inte. 

Kvartersbebyggelsen består idag av 6 

stycken terrasserade punkthus och en 

lamellhusbebyggelse som följer nivåkurvorna 

i den kuperade terrängen. Angöring med bil 

sker via Kolonnvägen, gående och cyklande 

angör området från olika håll via trottoarer 

och gång- och cykelstråk som korsar området. 

Bostädernas entréer nås från nedre respektive 

övre Ballonggatan. Parkering för bilar sker 

på gatumark och i garage under en del av 

bostadsbebyggelsen samt på en allmän 

markparkering längs Kolonnvägen. Fram till år 

2000 var Skandias bostadsområde en relativt 

isolerad bostadsenklav, placerad mittemot ett 

renodlat industri- och kontorsområde. 

Områdets närmaste granne, Lilla Frösunda 

herrgård, uppfört i mitten av 1700-talet, och 

Kanslihuset, Kv Kansliet, uppfört 1940 i funkisstil, 

har bevarats och innehåller verksamheter. 

Från år 2000 och framåt har Frösunda och 

Arenastaden genomgått en stor och expansiv 

förändring som inneburit urbanisering av 

Lilla frölunda herrgård

Arenastaden, grannområdet

Ballongberget och Frösunda

2. Stadsbildsanalys

stadsdelarna Arenastaden, Frösunda och norrut 

mot Ulriksdal. 

Urbaniseringen har getts en blandstadskaraktär 

med tydlig gatustruktur och omfattar handel, 

service, bostäder och diverse verksamheter. 

Frösunda, närmast E4.an, kombinerar 

arbetsplatser och hotell längs E4:astråket och 

bostadskvarter mellan Gustav III:s boulevard, 

park- och naturmark samt järnvägen. Arenastaden 

har från år 2010 successivt utvecklats till en 

levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, 

multifunktionsarena, hotell och norra Europas 

största köpcentrum.
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Ballongberget uppfattas idag som ett delvis 

enskilt bostadsområde då det dels endast består 

av hyreslägenheter dels gestaltningsmässigt är 

mycket enhetligt. Placeringen, i direkt anslutning 

till Solna stations nya pendeltågstation, 

är utmärkt ur ett resandeperspektiv men 

bostadsbebyggelsen upplevs som exponerad 

och öppen mot järnvägen på grund av att de 

planerade verksamhetsbyggnaderna längs 

Kolonnvägen aldrig blev utförda. 

Bebyggelsen består idag av lameller, placerade i 

kvartersliknande form och relativt stora punkthus 

som gestaltningsmässigt är präglade arkitektur 

från tidigt 1990-tal. Byggnaderna är enhetligt 

utförda i ljustrött tegel, stora vita taksprång med 

fönster och balkonger i vit perforerad plåt. För 

att bryta ner den relativt stora bebyggelseskalan 

är husens tegelfasad bryts av horisontellt med 

en vit våning överst, närmast taket. 

För att ge byggnadskropparna identitet och en 

mer levande karaktär är fasaderna försedda med 

utskjutande delar, balkonger och fönster runt hörn 

samt etagelägenheter på punkthusens översta 

våningsplan vilket ger särdrag åt området. Många 

lägenheterna har utblickar åt två väderstreck och 

de flesta utnyttjar sydvästläget för balkonger 

och uteplatser. 

Läget kommer i mitten av 2020-talet att 

förbättras ytterligare då den nya gula 

tunnelbanelinjen att förena Stockholm stad 

med Solna och Arenastaden. Denna del av norra 

Stockholm är därmed på väg att utvecklas till en 

av de viktigaste och mest kommunikativa och 

urbaniserade noderna i Stockholmsområdet.

Signe Tillischgatan

FrösundaBallongberget Kanslihuset

Vy från Kolonnvägen

3. Kv. Ballongberget 1 idag
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Planförslaget innebär en förtätning och 

stadsutveckling om ca 230 lägenheter (inkl 

hotell)  till 310 lägenheter (exkl hotell) och en 

möjlig hotellverksamhet om ca 200 rum inom 

befintligt bostadskvarter, Kv Ballongberget 1. 

Den föreslagna bebyggelsen är fördelad på tre 

separata kvarter med bostadshus om sex/sju 

våningar och garage i ett/två våningar samt ett 

kvarter där detaljplanen föreslås medge byggrätt 

för hotell, alternativt bostäder, med möjlighet att 

bygga upp till tio våningar. 

Bostadshusen längs Kolonnvägen är utformade 

för att kunna hantera det bullerutsatta men 

väderstreckmässigt utmärkta läget. 

Förslaget innebär att vi utnyttjar det 

kommunikativa läget effektivare och förbättrar 

boendemiljön med fler verksamheter och boende. 

Den nya bebyggelsen har ett av Frösundas 

bästa bostadslägen och förutsättningar att bli 

en tilltalande stadsdel tack vare närheten till 

Stockholms centrum, direktaccess till Solna 

station och Arenastaden, Ulriksdals kultur- och 

naturområde och skolor, allt i närheten och på 

promenadavstånd.

Vy österut från Målbron med Ballongberget. Nytt hotell och bostadskvarter, 

Kvarter A, i fonden.

4. Kv. Ballongberget 1 - Förslaget

Med den nya gc-bron över Kolonnvägen 

kommer Ballongberget också att utgöra 

en sammanbindande länk mellan Frösunda, 

Solna station, och Arenastaden. Den 

förlängda målbron kommer att ingå i Solna 

Stads gång- och cykelstråk och möjliggöra 

en säker och trygg passage från Frösunda 

till Solna station och Arenastaden.

De nya kvarteren utformas med en urban 

karaktär med tydligare och avgränsade 

privata och publika offentliga rum med en 

bebyggelse som är uppdelat i stringent 

avgränsade kvarter längs Kolonnvägen. 

De nya bostadskvarteren längs Kolonnvägen 

har en stadsmässig karaktär med tydliga 

entréer och lokaler i den norra delen. Den 

befintliga bebyggelsen består av relativt 

stora byggnader men i sammanhanget gles 

exploateringsgrad. 

Nya ”Ballongberget” kommer att utvecklas, 

förtätas och kompletteras och ge ett tillskott 

till Solna stads vision om en levande, trygg 

och hållbar stad.
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Den nya kvartersbebyggelsen längs Kolonnvägen 

kommer att utgöra skärmbebyggelse åt de 

befintliga bostadshusen och ge de boende längs 

såväl den nedre Ballonggatan som mellangatan 

en tystare boendemiljö. Den nedre Ballonggatan 

utformas som en stadsgata med parkeringsfickor, 

trädplantering, förgårdsmark och trottoarer. 

Förtätningen innebär ökade trafikrörelser 

inom kvarteret men gator utformas på barns- 

och de gåendes villkor. Kontakten mellan 

bostadsområdet och Ballongberget förstärks 

genom stråk som i möjligaste mån tar hand om 

tillgängligheten i den kuperade terrängen. 

Längs Kolonnvägen föreslår vi kvartersbebyggelse 

innehållande i huvudsak bostadäder, med 

möjlighet att uppföra en verksamhetsbyggnad i 

anslutning till gc-bron som förenar Ballongberget 

med Arenastaden. 

I kvarteret närmast parken och Lilla Frösunda 

herrgård kan en förskola placeras där det också 

finns goda förutsättningar för en spännande 

lek- och utemiljö på kvartersmark men också 

stora möjligheter till fri lek i parkmiljö som i 

den spännande och kuperade terrängen kring 

Ballongberget..

Syftet är att vi genom stadsdelsförnyelse 

vitaliserar området och ger fler människor 

möjlighet att verka och bo i ett levande, närbeläget 

och attraktivt bostadsområde. Målsättningen 

är att vår nya bebyggelse ska upplevas som 

tillgängligt, intresseväckande och tilltalande.

Inom området, som delvis är kraftigt kuperat, 

finns det mellan de befintliga byggnaderna 

högresta tallar och annan växtlighet som är 

ursprunglig vilket ger en naturligt och visuell 

kontakt med skogen uppe på Ballongberget. 

Friytan, pulkabacken i öster, ansluter till den 

lummiga trädgården som är bevarad och finns 

runt lilla Frösunda, Frösundaområdets stadspark.

Vy norrut längs Kolonnvägen, bostadskvarter, Kvarter A
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5. Kv. Ballongberget 1 - Situationsplan
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6. Övergripande gestaltnings idéer 

Vy söderut längs Kolonnvägen, bostadskvarter, Kvarter C

Vy söderut från Målbron, Kolonnvägen och bostadskvarter, Kvarter A Vy söderut från pendeltåg, Kolonnvägen och bostadskvarter, Kvarter C

Vy söderut från nedre Ballonggatan, mellan befintliga bostadshus och nytt 

bostadskvarter, Kvarter A
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7.Materiallitet och variation Kvarter A 
Fasad och sektion

Tel 08 30 75 00

Archus Arkitekter
info@archus.se
www.archus.se

Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm

Hus 1
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+6,60

+9,50

+12,90

+15,70

+18,50

+21,30

+24,10

+26,90

+30,40

2 9
00

3 4
00

2 8
00

2 8
00

2 8
00

2 8
00

2 8
00

2 5
00

2 9
00

2 2
00

+12,90

Fasad och sektion

Hus 1: Fasad och sektion
Skala 1:300
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7. Materiallitet och variation, Kvarter A 
   

Tel 08 30 75 00

Archus Arkitekter
info@archus.se
www.archus.se

Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm

Hus 1

Ballongberget, Solna
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Fasad och sektion

Hus 1: Fasad och sektion
Skala 1:300

Entre mot gata/ garage 0

Garage, plan 1

Entre mot gård, plan 2

Plan 3

Plan 4

Plan 5

Plan 6

Plan 7

gata

0 10 20 3015 2551 2

SKALA 1:300

METER 2016-04-28

22 24 26

Kvarter A kommer, tillsammans med befintlig 

bebyggelse på andra sidan Kolonnvägen att ingå 

i ett nytt och urbant sammanhang. Besökaren 

som kommer söderifrån på Kolonnvägen möts 

av kvarterets mest karaktärsfulla hus med sin 

mörka fasad vilket ger en markerade och tydligt 

hus- och kvartershörn. Byggnadsvolymen 

ansluter till gata, trottoar och mark och fortsätter 

med samma material som sockel till gruppens 

nordligaste hus.

Allmänt har fasaderna en genomgående och 

markerad sockel med fasader som karaktäriseras 

av variation för varje trapphus. Förskola, 

bostadsentréer och synliga cykelförråd ger liv 

mot gata. 

Varje trapphus markerar sig med ett eget material 

eller uttryck. Materialet kan vara tegel eller puts, 

eller en kombination. Inglasade balkonger ger 

rytm till kvarteret och skalan blir mer uppbruten 

men samtidigt sammanhållen. 

De två mellanhusen har samma fönstersättning 

men olika färg och mönster och takfot ger 

variation mot gatan. 

Längst norrut står en byggnad som fungerar som 

pendang till södra huset men också till huset mött 

över torget i Kvarter B. Varierad fönstersättning 

och en stark komposition lyfter uttrycket. Huset 

har entré från kolonnvägen, torget och gården. 

Framför  ligger en bred trappa som binder ihop 

torg och gata.
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Tel 08 30 75 00

Archus Arkitekter
info@archus.se
www.archus.se

Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm
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2016-04-28

7. Materiallitet och uttryck Kvarter B    
Fasad och sektion
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Fasad och sektion
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7. Materiallitet och uttryck Kvarter B

Vid Målbrons fäste ligger Kvarter B, ett hotell, i en 

byggnad med stark identitet. Platsen markerar 

målbrons fäste på Frösundas sida och byggnaden 

får därför stor exponering och betydelse för den 

östra sidan av järnvägen.

Byggnaden kopplar samman Kolonnvägen, nedre 

Ballonggatan och platsen i målbrons förlängning 

utgör områdets entrétorg. Hotellet har sin 

taxiangöring vid Kolonnvägen men nås även 

från målbron och nedre Ballonggatan. Hotellet 

har sin huvudentré mot torget där gäster och 

restaurangbesökare blandas med allmänheten 

och de boende i området.

Hotellet presenterar sig mot järnvägen med en  

tydlig och enhetlig fasad. Ett spel där 

transparens, glans och öppenhet speglar både 

dess verksamhet och ger identitet. Fasaden 

kan kläs med tegel eller ett skivmaterial som 

ger ett representativ uttryck. Fönsterpartierna 

diffuserar ut mot norr vilket ger en varierad men 

strukturerad arkitektur. Vid torget talar husets 

skala och uttryck mer med bostadshuset mitt 

emot än järnvägsrummets skala. 

Bottenvåningen på Kollonnvägen hanterar  

ö ppenhet och insynsyproblematik samt ger en 

möjlig infart i övergången till Kvarter C.
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7. Materiallitet och variation Kvarter C
    Fasad och sektion
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7. Materiallitet och variation Kvarter C

Kvarter C, det norra kvarteret, har en spännande 

struktur med breda gavlar mot järnvägen och 

verksamheter/lokaler i bottenvåningen som 

vänder sig mot Kolonnvägen och skapar en 

samanhållen stadsfront mot järnvägen. 

Byggnaderna, dess fasader och detaljer uppfattas 

såväl från trottoaren som den förbipasserande 

tågtrafikantens men även från Arenastaden varför 

såväl variation och materiallitet är viktiga element 

att bearbeta. Mellan byggnadskropparna placeras 

glasskärmar som integreras i gestaltningen. 

Skärmen är en del av balkongerna och  reducerar 

buller från järnvägen för både de boende och för 

att gårdarna ska ha uteplatser..

Fönster i hiss- och trapphus samt korridor. 

Materialen varierar mellan kropparna för att skapa 

ett för varierat intryck. Tegel i olika kulörer, puts, 

fjällpanel i metall och grafisk betong tillsammans 

med  varierade balkonger och fönstersättning 

gör fasadkompositionen levande.
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Archus Landskap 

www.archus.se

Vaksalagatan 16

753 20 Uppsala

018-474 83 00 

Ballongberget

Skiss sektion genom torget

Skala 1:100 (A3)

2018-02-13

+13.113.1+

föreslagen fastighets-
gräns (under tätskikt)

gångbron betongbjälklag

överbyggnad >500mm
med upphöjda växtbäddar

nedre Ballonggatan

Sektion torg

Kolonnvägen

Nedre ballonggatan
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Archus Landskap 

www.archus.se

Vaksalagatan 16

753 20 Uppsala

018-474 83 00 

Ballongberget

skiss gatusektion Kolonnvägen 1+2 filer

Skala 1:100 (A3)

2015-11-05

trädrad avgränsar 
mot järnvägen

uppställnings-
plats för
turbussar

enfiligt i söder-
gående riktning

korttids-
parkering
och trädrad

regionalt cykelstråk

ledningar

möblerings-
zon

gångstråktvåfiligt i norrgående riktning möjliggör 
infarter och parkeringsplatser

Sektion kolonnvägen
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Illustrationsplan torg 

Förskola

352 m2

Gård

864 m2

Hus AHus B

C1

C2

C3

C4

Kvarter B

Kvarter A
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8. Solstudier 21 Juni
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8. Solstudier 21 Mars
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8. Solstudier 21 Mars


