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GESTALTNINGSPROGRAMMET  TAR UPP INTENTIONERNA FÖR OMRÅDETS TÄNKTA 
UTFORMNING OCH GESTALTNING. PROGRAMMET KOMMER ATT VIDAREUTVECKLAS 
UNDER FORTSATT PLANARBETE.

INSPIRATIOINSBILDER I FORM AV FOTON OCH RENDERINGAR, ÄR, OM EJ ANNAT AN-
GES, ANVÄNDA UTAN SPECIELLT TILLSTÅND I SYFTE ATT HJÄLPA TILL ATT FÖRTYDLIGA  
INTENTIONERNA VAD BETRÄFFAR GESTALTNINGEN.
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1. ÖVERSIKT _ VISION FÖR PROJEKTET HANINGETERRASSEN

NYTT LIV I CENTRALA HANINGE
Målsättningen med planförslaget är att skapa 
en stadsmässig miljö för centrala Handen. En 
attraktiv stadsdel som är trygg, levande och 
trivsam för såväl boende som besökare.

I förslaget läggs den nya bussterminalen på
samma nivå som Poseidons Torg och rull-
trapporna vid Handenterminalen som leder till 
pendeltågen. En knutpunkt skapas där även 
kommersiella verksamheter och service ges 
plats. Detta görs utan att skära av den naturliga 
tvärförbindelsen som redan fi nns mellan 
Haninge centrum och pendeltågen.

Den nya bussterminalen blir trygg och säker 
genom att det ges plats för olika service-
verksamheter  som även riktar sig ut mot
Handenterminalen och ger förutsättningar för 
ett levande stadsliv under dygnets alla timmar.

I norr vid Eskilsvägen uppförs en byggnad som 
inrymmer Hälsohus/Specialistcentrum och
annan hälsorelaterad verksamhet. I området 
söder om Rudsjöterrassen förlängs bostads-be-
byggelsen längs Handenterminalens torgstråk 
mot söder och Campus Haninge.
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2. ILLUSTRERAD PLAN
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SITUATIONSPLAN, SKALA 1:1500 (A4)



3. HANINGE LIFE - DET CENTRALA TORGET
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DEN CENTRALA PLATSEN
Det första som möter den som
anländer till Haninge med pen-
deltåget är det centrala torg, som 
också blir den viktiga knutpunkten 
mellan stråket mot Poseidons Torg/
Centrum, Handenterminalen, 
Specialistcentrums huvudentré, 
Bussterminalen samt angöringen till 
Hälsotorget på däckets övre nivå.

En livfull plats och ett nav för den 
nya stadsbildningen som inramas 
av butiker, caféer och huvudentrén 
till Specialistcentrum samt buss-
terminalens norra entré.

KNUTPUNKT  FÖR
KOLLEKTIVTRAFIK
Det centrala torget blir knutpunkt för
resenärer med kollektivtrafi kens
pendeltåg och bussar.
En lättorienterad och trygg miljö som är 
upplyst på kvällar och nätter och som
erbjuder ett brett serviceutbud till alla 
som rör sig i området.  

SKULPTURAL TRAPPA
En bred trappa leder upp till 
däckets övre nivå. Trappan 
gestaltas likt en förlängning 
av torgytan med sittplatser 
och platåer. En plats för 
möten och vila i händelsernas 
centrum. Rörelsen mellan de 
två nivåerna ska kännas
inbjudande och lättillgänglig.



3. HANINGE LIFE - DET CENTRALA TORGET
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VARIERANDE MARKBELÄGGNING 
OCH GRÖNA INSLAG
På torget, som är den del av Handentermi-
nalens shared space, är marken är bearbetad 
och välgestaltad. Gröna inslag och planter-
ingsytor skänker trivsel och liv åt platsen.

OFFENTLIG KONST
Karaktären av central punkt kan 
förstärkas ytterligare av off entlig 
konst och stämningsfull belysning. 
Detta kan även bidra till att förstärka 
torgets egna identitet.

UPPGLASADE BUTIKER
Torget ramas in av de butikslokaler och
verksamheter som ligger i husvolymernas 
markplan. Här fi nns ett brett utbud och det är 
det enkelt att hitta det man behöver.
Caféer, gym och övrigt utbud ges bra skylt-
lägen och lokalerna bidrar till att aktivera och 
belysa torget även kvällstid.



4. BUSSTERMINALEN _ VÄNTHALL  OCH KOMMERSIELLA LOKALER

INSLAG AV KONST
Ljus- och konstinstallationer i de inre delarna av 
terminalen bildar blickfång och intressanta inslag 
som bidrar till en välkomnande resemiljö.

MATERIAL OCH BELYSNING
Val av material och omsorgsfullt planerad 
belysning bidrar till att skapa ett stimulerande 
och trivsamt resecentrum som stödjer handeln 
och förmedlar en positiv bild av området vid 
resenärernas ankomst.

GENOMSIKTLIGA LOKALER
De kommersiella lokalerna öppnar sig 
både utåt gatan och in mot
bussterminalen. Utformningen bidrar till 
att skapa en uppåtgående spiral där miljö 
och  handel stärker varandra.  En god 
miljö med ett brett serviceutbud bidrar 
till en framgångsrik handel vilket i sin tur 
medför större närvaro och trygghet.

LÄTTORIENTERAT OCH 
TRYGGT
Designen av den nya mötesplatsen  
i stationsmiljön ger en modern,
lättorienterad, ljus och säker miljö.
En trevlig, ren och trygg omgivning 
med ett bra utbud av handel,
information och samhällsservice 
skapar en levande miljö som
motverkar klotter och skadegörelse. 

VÄNTHALL OCH HÅLLPLATSER
Avsikten är att skapa en knutpunkt för
kollektivtrafi k med god tillgänglighet för 
alla. Två huvudentréer i vardera ände av
vänthallen har studerats så att de både
ligger i naturliga lägen och bidrar till att 
koncentrera fl ödet av resenärer på ett sätt 
som stimulerar en levande gatumiljö.
Entréerna föreslås kompletteras med en 
hiss upp till Hälsotorget.
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5. TORGSTRÅKET _ SEKVENS AV GATURUM / TORGYTOR

BLANDSTADENS
UPPBRUTNA SKALA
Bostadsfasader som går ner till mark och övergår i 
kommersiella lokalytor bidrar till att skapa en levande 
och sammanhållen stadsmiljö istället för avskilda 
bostäder ovanpå en överdäckning. Utkragande 
burspråk och balkonger, samt de terrasserade 
uteplatserna och planteringarna vid däckets angörings-
punkter ger ytterligare liv till gatumiljön.

RUMSSKAPANDE
ELEMENT
Gatan möbleras med planteringar, 
varierade sittplatser och träd som 
ger ytterligare liv och variation  till 
gatumiljön och bidrar till att skapa 
olika platser där de som rör sig 
genom området kan dröja sig kvar 
och vistas.

UPPGLASADE LOKALER ÖVER HÖRN
Fasadernas veckningar ger gaturummet en
intressant och varierad kontur vars konkava hörn 
ger goda möjligheter att skapa lokala och
intima platser för uteserveringar utmed gatan. De 
utskjutande hushörnen ger bra förutsättningar för 
butikernas exponering och delar den långa gatan 
i en sekvens av individuella platser. 
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5. TORGSTRÅKET _ SAMRUMMET

GATULIV 
Bussterminalen och de till denna 
och Handenterminalen kopplade 
kommersiella lokalerna bidrar till 
gatuliv i staden. Kombinerat med 
den koncentrerade boendemiljön 
skapar förslaget förutsättningar för 
en levande och trygg stad över hela 
dygnet.

SHARED SPACE -
DET GEMENSAMMA GATURUMMET
Handenterminalens gaturum formges så att hastigheten för bilar 
ligger kring 10-15 km/h för att gående och cyklister ska känna 
sig gynnade. Stråket utformas som en sammanhängande markyta 
utan nivåskillnader med varierad markbeläggning och
planteringar som stödjande markering. Shared space-konceptet 
medför ökad möjlighet att gestalta vackra platser och gaturum 
som uppskattas av allmänheten och ger en trygg och levande 
stadsmiljö. Här samverkar bilister, fotgängare och cyklister i en 
säker och trivsam omgivning.
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6. DET ÖVRE TORGET _ AKTIVITET OCH HÄLSA

PUBLIKT VARDAGSRUM 
MED FOKUS PÅ HÄLSA
Ovan bussterminalen skapas en skyd-
dad torgyta som kan gestaltas för att 
bli en aktiv miljö med t.ex. utegym, 
lekytor och liknande inslag. Tanken 
är att inspirera och uppmuntra till en 
rörlig och hälsosam livsstil. På torget 
möjliggörs även för en mindre café-
byggnad/kiosk med uteservering 
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6. DET ÖVRE TORGET _ GESTALTNING OCH INNEHÅLL

UTOMHUSGYM, HÄLSA 
OCH LEK
Ett gemensamt vardagsrum 
där fokus ligger på hälsa och 
välmående. Här fi nns något för 
alla åldersgrupper.
Innehållet uppmuntrar till 
rörelse, balans, styrka och lek. 
Platsen blir även en viktig punkt 
för socialt umgänge och möten.

LOKALER I MARKPLAN 
OCH LEKFULLA INSLAG
Höghuset samt eventuellt något 
mer av bostadshusen har vid 
detta övre torg lokaler i markplan. 
Här skulle verkasmheter som 
går i linje med hälsotemat få 
plats, exempelvis gym, hälso-
café, hälsokostbutik och friskvård.

RUMSSKAPANDE 
ELEMENT OCH 
MARKBEHANDLING
Torgytan ovan däck är hårdgjord 
och gestaltad likt ett levande stads-
landskap med variation i
material, markbeläggning och med 
gröna inslag. 
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7. BOSTADSKVARTER _ KVARTERSSTRUKTUR OCH BYGGNADSVOLYMER
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PUNKTHUS RAMAR IN 
HÄLSOTORGET
Haningeterrasens högsta byggnad 
markerar korsningen mellan
Nynäsvägen och gångstråket från
pendeltågsstationen till Haninge cen-
trum. Bottenvåningen kan ha lokaler 
runtom som vetter både mot 
Nynäsvägen och Hälsotorget.
Hälsotorget ramas även in av lägre 
punkthus.

BOSTÄDER MED GÅRDAR OCH 
BALKONGER
Bostadsdäckets utomhusmiljö nås via 
trappor och de två allmäntillgängliga 
angöringar som fi nns från Nynäsvägen, 
liksom från trapphusen. Hela den yttre 
miljön utformas med hänsyn till barns, 
vuxnas och äldres behov. Gemensamma 
ytor kombinerat med privata uteplatser 
och balkonger skapar en attraktiv
gårdsmiljö.

VOLYMER OCH SKALA
Kvarterens gestaltning ger området en 
småskalig karaktär som bidrar till att miljön 
blir varierad och trivsam. Stråken tvärs 
genom området är planerade så att de på ett 
naturligt sätt ansluter till omgivande bebyg-
gelse. Samtliga trapphusentréer kan angöras 
från kringliggande gator och parkeringsytor. 
Det gör att de nås bekvämt med färdtjänst.
De två mindre punkthusen ovan däck angörs 
via en körbar yta från Nynäsvägen. 

KOPPLING TILL OMGIVANDE
GATUMILJÖ
Bostadsområdet är byggt ovanpå en
bussterminal. För att undvika att området 
upplevs som en barriär, ligger öppningarna 
in i området från omgivande gator i nivå 
med gatan. Mer eller mindre branta slänter 
och trappor kombinerat med en terrasserad 
gårdsmiljö bidrar till att nivåskillnaderna får 
mjuka övergångar samtidigt som
tillgängligheten inom området säkerställs.
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7. BOSTADSKVARTER _ GÅRDSRUM OCH PRIVATA UTEPLATSER

TRÄD OCH PLANTERINGAR
Gårdsytor ovan däck gestaltas med 
planteringar och mindre träd. De grö-
na inslagen utförs i så stor utsträckning 
som konstruktion och gestaltnings-
koncept tillåter. Nyplanterade träd 
väljs med ett så stort stamomfång som
konstruktionen tillåter.

PRIVATA UTEPLATSER OCH
TERRASSER
De privata gårdsrummen är en 
miljö där bostädernas uteplatser 
möter de gemensamma ytorna för 
lek och social samvaro.

Merparten av bostäderna i mark-
plan har privata terrasser/uteplatser 
och i övriga fall planterad
förgårdsmark för insynsskydd.

GRÖNA STRÅKET

YTOR FÖR LEK OCH
SOCIAL SAMVARO
Bostadsgårdarna gestaltas med 
lekfulla ytor för barnen samt 
sittmöjligheter och trivsamma 
utomhusrum för social samvaro. 
Belysningen bidrar till att skänka 
gårdarna en trygg och ombonad 
känsla.
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7. BOSTADSKVARTER _ MARKBEHANDLING

BUSSTORGPERRONGVÄNTHALLLOKALER

HANDENTERMINALEN

NYNÄSVÄGEN

LEK
PRIVAT TERRASS

SOCIAL SAMVARO

SHARED SPACE

BOSTADSGÅRD

GARAGE

MARKBEHANDLING
Ett medvetet, välgestaltat och omväxlande uttryckssätt 
eftersträvas beträff ande hårdgjorda ytor och planteringsytor. På 
gångytor väljs i första hand plattor. Kantstenar, trappsteg och 
andra nivåskapande anläggningar gestaltas med variation.
Det ska känns inbjudande att röra sig mellan de olika nivåerna 
och angöringspunkterna till däckets olika nivåer gestaltas för att 
bygga bort känslan av däcket som barriär. 

NIVÅSKILLNADER OCH 
RUMSSKAPANDE ELEMENT
Välgestaltade cykelförråd och
anordningar för lek och rekreation
bildar trivsamma uterum och en
omväxlande gårdsmiljö.
Markbeläggningen är varierad och 
nivåskillnader och planteringar skapar 
ett levande gårdsrum för vistelse och 
utblick.
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7. BOSTADSKVARTER _ EXEMPEL PÅ ANGÖRING OCH NIVÅSKILLNAD

KÖRBAR YTA OVAN DÄCK
Samrum som löser tillgängligheten till de  
bostadshus som är belägna inom kvarteret.
Markbeläggningen föreslås även korsa Nynäs-
vägen för att på så sätt sänka hastigheten och 
skapa ett naturligt gångstråk som binder
samman de befi ntliga bostadskvarteren  på 
östra sidan till de nya kvarteren. 

TRAPPA SAMT PRIVATA
TERRASSER I NIVÅER
Mindre publik angöring till 
bostadsdäcket från
Handenterminalen. Privata
terrasser i två nivåer mot 
trappa kantad av planteringar.

SLÄPP MELLAN
BOSTADSHUS UTAN 
ANGÖRING
Där gårdarna ej angörs från 
gatunivån bildas rum för 
privata uteplatser för de 
boende.

O
-
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7. BOSTADSKVARTER _ GRÖNT TVÄRSTRÅK

DET GRÖNA TVÄRSTRÅKET
Grönt stråk som löper över däcket genom 
bostadskvarteren. Stråket är något separerat 
från de mer privata gårdarna via nivåskillnader.
Trappan med sittbara ytor vetter ut mot 
Handenterminalens platsbildning där de 
motstående befi ntliga husen öppnar upp ner 
mot Rudan, vilket skänker platsen öppenhet 
och kvällssol.
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8. BOSTÄDER SÖDER OM RUDSJÖTERRASSEN

TERRASSER OCH GÅRD MOT
KOMMUNHUSET
I norra delen ligger bostadsgårdens marknivå på
samma höjd som kommunhusets parkmark vilket gör 
det möjligt att skapa mjuka övergångar i landskapet 
och gestalta park och gårdsmiljön på ett sätt som både 
gagnar bostäderna och kommunhusets representativa 
entré. I den södra delen kommer p-garaget medföra 
att bostäderna får halvt upphöjda privata terrasser.

RUDSJÖ-
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BEFINTLIG BYGGNAD
(NAJADEN)
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TRÄDINRAMAD LOKALGATA
Den enkelsidiga befi ntliga allén på Rudsjöterrassen 
omgestaltas till en symmetrisk allé.

LOKALER I MARKPLAN
Bostadshuset söder om Rudsjöterrassen innehåller lokaler 
i entréplan vid torget för att bidra till en levande gatumiljö.

TORG AVSLUTAR SHARED SPACE
Den indragna fasaden gör att ett torgrum skapas i mötet
mellan Handenterminalens shared space och lokalgatan 
Rudsjöterrassen. Handenterminalens markbeläggningen 
kombineras med anvisningar för Rudsjöterrassens körfält. 
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9. SPECIALISTCENTRUM
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ENTRÉSITUATIONER OCH 
LJUSGÅRD
Specialistcentrum är strategiskt beläget 
vid torget där resenärer med buss och 
pendeltåg rör sig. Byggnaden, med sin 
profi l av hälsovård och friskvård,
innehåller även olika typer av handel 
som ger området ett bra service-
utbud både för de resande och för de 
boende. Centrumet bidrar till en
levande stadsdel.

VOLYMER OCH FASADGESTALTNING
Byggnadens skala och volym bryts upp och gestaltas i relation till Hälsotorget och 
bostadskvarteren med dess punkthus i söder. En exteriör som synliggör husets
hälsorelaterade innehåll och verksamhet ger ett öppet och välkomnande uttryck. Detta 
blir områdets vardagsrum - hit vill man gå!
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10. NYNÄSVÄGEN _ STÖRRE LOKALGATA KANTAD AV BOSTADSBEBYGGELSE OCH TRÄDALLÉ 

RUDSJÖ-
TERRASSEN

LOKAL
LOKAL LOKAL LOKAL LOKAL

ESKILSVÄGEN

GGEE LIL FEHAANNINNN LIFE

NYNÄSVÄGEN

Sektion genom Nynäsvägen

NYNÄSVÄGEN
Kvarteren längs Nynäsvägen bildar en stadslik miljö 
med hus längs gatan. Den föreslagna bebyggelsen är 
blandad i varierande skala. Byggnadernas enskilda 
fasader går ner till gatan, är höga och står nära gatan 
för att bilda ett tydligt och intimt gaturum. Lokaler 
kan ligga över hörn i  delar av bottenvåningarna och 
bidra ytterligare till en levande stadsmässig gatumiljö.

GATURUMMET
Gaturummet utformas enligt Haninges koncept “Fina 
gatan” som en representativ symmetrisk esplanad 
kantad med träd. Träden väljs i samråd med 
kommunens park- och naturavdelning. Belysnings-
stolpar är placerade på ömse sidor i utrymmet 
mellan träden. Gatan består av en gångbana närmast 
fasaden kombinerat med en cykelbana utmed västra 
sidan. Biltrafi ken sker på ett körfält i vardera rikt-
ning utan kantsten i mitten för att undvika problem 
vid stillastående fordon. Kantstensparkering gör det 
enkelt för besökare att uträtta snabba ärenden.
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