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Mies van der Rohe

Gather all the facts, 

then you act accordingly”

”

Bergsvåg
Arkitekt: Kjellander & Sjöberg
Hjorthagen



Arkitektur och stadsplanering är ett omfattande 

kunskapsområde. Att omsätta denna kunskap 

till stads- och bostadsbyggande förutsätter ett 

förtroende och en samsyn i samarbetet mellan 

kommun, byggaktör och arkitekt. I denna process 

läggs grunden till en levande och hållbar stads-

utveckling. Kvaliteten i projekten blir summan av 

aktörernas uppnådda mål.

Wallin har sedan tidigare tagit fram egna Projek-

teringsförutsättningar. Nu kompletterar vi med 

en Arkitekturpolicy. Den vänder sig främst till 

projektpartners som kommun och arkitekter och 

är ett vägledande dokument som kan användas 

genom hela projektet. Från tidigt skede till att 

hyresgästen eller bostadsköparen flyttar in och 

kommer till rätta i sin nya bostad.

Arkitekturolicyn hjälper till att formulera en  

gemensam målbild samt beskriver viktiga  

kvaliteter och frågeställningar under rubrikerna 

Husen utifrån, Husen inifrån och Metod och 

process. Den ger inte svar på alla frågor utan kan 

snarare ses som ett bidrag och komplement till 

diskussionen under projektprocessen.

När det gäller strategiska och vägledande frågor 

i stadsbyggnad hänvisar vi till de kvalitets- och 

gestaltningsprogram som kommunen själv har 

tagit fram. 

För att få en bra kontroll över ekonomin i  

projektet är det viktigt att förstå samspelet  

mellan ekonomistyrning och projektutformning.  

Wallin har länge utmärkt sig som en engagerad 
byggaktör med ett flertal genomförda vackra 
och hållbara bostäder och livsmiljöer.
Kvarter som Zenhusen, Furuhusen och Abisko 
är uppmärksammade för stora boendekvaliteter 
och fin gestaltning.

Bakgrund  
och syfte
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Det är lönsamt att lägga kraft i början av  

projektet och att arbeta fram en struktur som 

svarar mot de svårigheter och möjligheter som 

platsen ger. 

Utformningen låses sedan allt mer ju längre  

projektet framskrider och möjligheten att göra 

ändringar minskar. Det som tidigt kostar 1 krona 

att ändra, kostar 10 kr när projektet är igång och 

100 kr i slutskedet. Den så kallade 1-10-100-regeln.

Stockholm med region växer och behovet 

av bostäder är stort. Bostadsmålen är högt 

ställda liksom kraven på stadsbyggnad. Wallins 

förhoppning är att Arkitekturpolicyn hjälper och 

inspirerar till att fördjupa idéinnehållet och höja 

den arkitektoniska nivån i projekten och bidra till 

en vackrare stad.

Relationen mellan påverkansmöjligheter, kostnander, och tid. 
Vikten av att tidigt fatta rätt beslut och sedan i rätt ordning.

Furuhusen 
Arkitekt: Arklab
Bagarmossen

Sparsamheten
Arkitekt: Kjellander Sjöberg
Pungpinan

Zenhusen
Arkitekt: CF Möller
Norra Djurgårdsstaden

Kvaliteten i projekten är 

summan av aktörernas  

uppnådda mål.”

”



Husen ingår alltid i, bidrar till och skapar nya 

sammanhang. Platsen ger grundförutsättningarna 

för projektet och projektet utvecklar och stärker 

platsens möjligheter och kvaliteter.

Sammantaget är triangeln kompletterad med 

dessa egenskaper:

- Hållfasthet och hållbarhet

- Användbarhet och ändamål

- Skönhet och upplevelse

- Framåtblickande och utvecklingsbarhet

- Sammanhang och platsen

Ett samspel kring dessa begrepp och egenskaper

gör att byggnaden håller över tid, är ekonomiskt 

och ekologiskt hållbar. Den är välfungerande,  

välgestaltad, utvecklingsbar och samspelar med 

sin omgivning. Utformningen fångar kvaliteter 

oberoende av stil och trend. Detta kan samlas 

under begreppet arkitektonisk hållbarhet.

Väl gestaltad är byggnaden också en upplevelse 

av rymd, ljus, material och akustik. -Kvaliteter där 

alla sinnen används.

I Vitruvius ”Tio böcker om arkitektur” beskrivs 

arkitekturen som en triangel med hörnen:  

Firmitas, utilitas och venustas. Tre grundläg-

gande egenskaper som kan översättas som 

hållfasthet, användning och skönhet. 

Detta sammanfattar hur välbyggd och beständig 

byggnaden är, hur den används och gestaltas.

I vår tid kan det vara relevant att utveckla dessa 

egenskapsfält och lägga till hållbarhet, fram-

åtblickande och sammanhang.

Hållbarhet delas idag ofta upp i tre hållbarhets-

dimensioner; ekonomisk, ekologisk och social. 

Det gedigna är t.ex. ekonomiskt hållbart medan 

det vackra och tillgängliga är socialt hållbart 

och resurs- och energihushållning är ekologiskt 

hållbart. Dessa lika viktiga delar vävs ihop till en 

helhet och ett ansvarsfullt långsiktigt byggande.

Projektet ska svara mot grundläggande och 

kända behov och samtidigt vara framåtblickande, 

utvecklingsbart och svara mot nya önskemål i 

samhället.

Arkitektonisk kvalitet ska vara bärande  
i alla Wallinprojekt.

Arkitektonisk 
hållbarhet

Vitruvius triangel ur ”Tio böcker om arkitektur”.

Samspelspyramiden. En utveckling av Vitruvius triangel.

Ett lyckat bostadskvarter 

som är lätt att ta sig till 

och uppleva är värdefullt 

och tillför kvaliteter inom 

ett område större än 

kvarteret självt.”

”
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Husen utifrån

Arkitektoniska värden, stadsbyggnad, 
riktlinjer och resonemang.

Policyn

-  Projekten ska bidra till och samspela med sin 

omgivning.

-  Ett väl genomfört projekt ska ge trygga och 

upplevelserika miljöer.

-  Bostäderna ska utifrån projektets förutsättningar 

ha en hög byggnadskvalitet och genomförbarhet.

-    Gestalta projektet som om varje avstånd till 

byggnaden har sin detaljering och upplevelse.

Från helhet till närhet.

-  Skala handlar om det stora sammanhängande 

perspektivet men också om upplevelsen 

närmare byggnaden. Utgångspunkten är den 

mänskliga skalan.

-  Höga hus ska tillföra stora kvaliteter och 

motiveras av en stadsbyggnadsidé. Viktigt att 

studera lokalklimat som ljus-och ljudförhållanden 

och starka vindar.

-  Grönskan är ett viktigt element i utvecklingen 

av en tätare och växande stad. Utformningen  

av gröna miljöer samutnyttjas i dagvatten- 

hanteringen och ekosystemtjänster i projektet.

-  Befintliga värden som kulturmiljö och natur- 

värden är en resurs och skapar liv, kontinuitet 

och variation till våra bostäder och kvarter. 

-  Bottenvåningar är en del av gaturummet och  

i förlängningen en del av allmänintresset. 

-  Det är ofta önskvärt med hög entrétäthet, 

handel och service i bottenvåningar. Botten- 

våningen sägs utgöra 10 % av byggnaden men 

90 % av upplevelsen.

-  Om det inte finns underlag för handel eller 

service kan också bostäder, coworkinglokaler 

eller delningsarkitektur vara en del av ett aktivt 

och tryggt bottenplan.

-  Stora fönster ger trygghet och värme till  

omgivningen. Bostaden bjuder på sig själv.

-  Ge särkild uppmärksamhet till entréer och dess 

närmiljö. Entrén bidrar till gatans miljö och ska 

vara ljus, trygg och välkomnande.

-  Husen i sina olika delar kännetecknas av  

hållbara material som åldras vackert och går  

att underhålla. 

-  Bostadsgården utformas för socialt liv och 

trevliga mötesplatser för de boende. Gårdarna 

omfattas av samma krav på egenskaper och 

utformning som husen. 

-  Privata eller allmänna gator och rum mellan 

husen görs attraktiva. 

-  Ett lyckat bostadskvarter som är lätt att ta sig 

till och uppleva är värdefullt och tillför kvaliteter 

inom ett område större än kvarteret självt. 
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Vårvetet
Arkitekt: SWECO
Hagsätra

Kvartetten
Arkitekt: Wingårdhs
Norra stationsparken

Zenhusen
Arkitekt: CF Möller
Norra Djurgårdsstaden
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It is much better to have 

just one idea, and if the idea 

is clear, then you can fight 

for it. That is how you can 

get things done.”

”

Mies van der Rohe

Rasbranten
Arkitekt: Kjellander & Sjöberg
Stadshagen



-  Vackra rum, rumssamband och vackert ljus ger 

stora bostadskvaliteter och kostar inte i sig! 

-  Bostadens rum och rumssamband ska vara 

genomtänkt organiserade, funktionella och 

erbjuda rumsupplevelser.

-  Axialitet och rum i fil ger sikt och rörelse längs 

fasad, genom rum och mot utblickar. Sikt åt 

olika håll ger även en överblickbar bostad.

-  En aldrig så liten öppning eller glimt som gör 

att ett annat rum eller samband kan anas är 

exempel på finstämda kvaliteter. 

-  Lägenhetens privata och offentliga funktioner 

delas upp och samlas sedan tydligt ihop i  

umgängesdel, neutral del och en mer privat del.

-  Möjlighet att gå runt i bostaden ger alternativa 

vägval och stora kvaliteter. En liten bostad 

upplevs större. En större mer spännande.

-  Samutnyttjande funktioner t.ex. passage- och 

funktionsytor ger mindre kommunikationsytor, 

bättre effektivitet och bättre planlösning. 

-  Stora fönster ger en ljus lägenhet och vackra 

rum. Ljuset förstärker rumslighet, färg och 

materialval.

-  God tillgång till dagsljus i bostaden främjar 

hälsa och välmående.

-  Stora fönster stärker också samspelet med  

och ger trygghet till utemiljön. 

-  En större lägenhet med fin utsikt från ett eller 

fler rum ger utsiktskvaliteter till lägenheten  

som helhet.

-  Flexibel och generell rumstruktur och användning 

kan vara viktigt för att bostaden ska vara ett 

bra och förändringsbart hem. Går bostaden att 

använda och möblera på ett bra och varierat sätt?

-  Materialen ska vara gedigna, hållbara samt 

möjliga att underhålla. 

-  Boende uppskattar genomtänkta och fina detaljer. 

Det uppstår en hemtrevnad och upplevelse av 

att någon bryr sig.

Exempel på entrésituation, siktlinjer, rumslighet, 
passager och utblickar.

Vackra rum, 

rumssamband 

och vackert ljus 

ger stora 

bostadskvaliteter 

och kostar inte 

i sig! ”

”
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Husen inifrån

Boendekvaliteter som alltid vägs
in i bostadens planering.



-  Arkitekturpolicyn presenteras tillsammans med 

projekteringsförutsättningar i tidigt skede vid 

workshop hos Wallin.

-  Varje projekt ska ha en arkitektur- och en stads-

byggndadsidé. Arkitekten ska beskriva och 

formulera sina arkitektoniska utgångspunkter.

-  Det är viktigt att arkitekten har kunskap om de 

ekonomiska förutsättningarna för projektet.  

Diskussion vid projektstart om förutsättningar 

och målsättningar.

-  Arbetet med detaljplan och projektering ska 

göras med ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet som utgångspunkt.

-  Redan vid första anblick av en plats eller tomt 

ska vi ställa oss frågan. Vilken nytta kan huset 

göra här?

-  Kunskap om och inlevelse i platsen. Gör en 

undersökning av intilliggande kvarter och 

närområdet. Skala, byggnadstyper, fasadindel-

ningar och färg etc. 

-  Målgruppsanalys definierar målgrupp, 

upptagnigsområde, målgruppens behov och 

värderingar. 

-  Marknadsanalys. Lägenhetsstorlek, boende- 

och upplåtelseformer eller behov av alternativa 

boendeformer. 

-  Med hjälp av ovan definiera struktur, gestaltning, 

lägenhetsfördelning och koncept. Vad kan vara 

utmärkande just i detta projekt? 

-  Rätt förslag från början. Det är lönsamt att 

lägga kraft i början och att arbeta fram en 

genomtänkt stuktur och rätt idé för platsen.

-  Rita i rätt ordningsföljd och inte mer än nöd- 

vändigt i varje skede. Förankra t.ex. grund-

läggande förutsättningar och lösningar som 

parkering och angöring innan nästa steg.

- Sök relevanta referenser för projektet.

-  Är förslaget inom ramen för ambitioner och  

kvalitet, ekonomiskt och tekniskt genomförbart?

-  Eftersträva generella och flexibla detaljplaner.

Det är viktigt att enas om vilka kvaliteter som är 

angelägna att låsa fast med planbestämmelser.

Övrigt är oreglerat och kan lämnas till bygglov.

-  I bygglovsprövningen finns, med utgångspunkt 

i PBL 8 kap, 1 §, utrymme för bedömning av 

utformning och arkitektonisk kvalitet.

-  Effektiv markanvändning. Utnyttja detaljplanen  

och byggrätten effektivt och hållbart med 

mycket bostadsyta.

-  Kompetensförsörjning. Det är önskvärt att 

Nyckelpersoner stannar kvar i projektet.  

Det hjälper till att skapa kontinuitet, gemensam 

kunskap och förtroende.

-  Det är av stort värde att arkitekten medverkar  

i hela processen och t.ex. besöker byggarbets-

platsen.
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Furuhusen 
Arkitekt: Arklab
Bagarmossen

Arbetsmöte hos Wallin 
Hammarby Sjöstad

Process

Målsättningen är att frågorna och punkterna
i policyn ska besvaras och vägleda projektet. 
Workshops och arbetsmöten återkommer 
regelbundet.



Arkitekturpolicyn är också till hjälp vid utvärdering

och uppföljning. Det är viktigt att återvända till 

projektet för att stämma av de boendes åsikter om 

och upplevelser av sin bostad och sitt bostads-

kvarter. Hur blev det? Vad blev bra och uppskattat 

och vad kan göras bättre? Svaren återförs till  

policyn och så skapas ökad kunskap och kontinuitet 

i arbetet.

Wallins mål är att bygga vackra och hållbara 

bostäder som utvecklar platsen. Arkitekturpolicyn 

är framtagen för att vara en inspirerande och 

vägledande hjälp på vägen dit. Den lyfter fram 

betydelsen av ett väl fungerande samarbete  

mellan kommun, arkitekt och byggaktör.  

Kvaliteter i bostadsarkitektur och stadsbyggnad 

beskrivs och sammanfattas i frågeställningar. 

Förhoppningen är att svaren på dessa frågor 

bidrar till en hög och jämn arkitektonisk nivå i 

bostadshusen och livsmiljöerna.

Uppföljning och 
sammanfattning

Vilhelm Hammershøi, Støvkornenes dans i solstrålerne.
-Vackert ljus kostar inte i sig. Ta vara på det. 
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Zenhusen
Arkitekt: CF Möller
Norra Djurgårdsstaden



Väl gestaltad är byggnaden också en  

upplevelse av rymd, ljus, material och akustik. 

En upplevelse där alla sinnen används.”

”

Bergsvåg
Arkitekt: Kjellander & Sjöberg
Hjorthagen
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