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I maj 2007 startade utvecklingen av en ny stadsdel i 
Solna. Den nya stadsdelen döptes till ”Ingenting” efter 
den närbelägna Ingentingskogen strax intill Karlbergs 

slott. En viktig del i utvecklingen under arbetet var 
Ektorget med syfte att bli stadsdelens knutpunkt. Torget 

har en genomtänkt gestaltning där stommen utgörs av de 
flera hundra år gamla praktfulla ekarna.
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Svensk kvalitetsgranit 

Vi bryter våra graniter i egna brott i södra 
Sverige. Block, halvfabrikat och färdiga 
produkter exporteras över hela världen.

Allt i ett - från stenbrott till färdig produkt

Valby Tingsted, Köpenhamn
Trappor och hällar av krysshamrad röd Bohus Broberg
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Smågatsten
De ljusa fälten är belagda med smågatsten, 
Aburrido Grey. De mörka fälten är belagda med 
smågatsten, Black Rain. 

Tillgänglighetsanpassade stråk är belagda 
med smågatsten med flammad överyta, 
Aburrido Grey och Black Rain.

Kantsten
Aburrido Grey.

STENFAKTA

”Murens gestaltning i samverkan med 
stenbeläggningen är en viktig del av torgets 

utformning. Muren har en funktion som 
nivåupptagare och är med sin slingrande form 

karaktärsgivande på torget.”
Jenny Svensson, AJ Landskap

Mönstret i smågatstensbeläggningen tas 
upp i den böljande platsgjutna muren. 

Den böljande stenläggningen ger torget en organisk, 
nästan levande känsla trots den hårda ytan. 

Illustration AJ Landskap

Arbetet startade med platsbesök där de 
stora ekarnas värde uppmärksammades. 
Träden föreslogs få ge karaktär åt hela 
stadsdelen och styra gestaltningen av 
gaturum och kringliggande byggnaders 
placering. De pampiga ekarna behövde 
en öppen yta för att komma till sin rätt. 
Träden och deras rötter gjorde att höjd-
sättningen blev en viktig del i arbetet och 
stödmurar behövdes för att ta upp nivå-
skillnaderna mot träden.

Det koncept som valdes bestod av orga-
niska och levande former både vad gäller 
mur och stenbeläggning på markytan, 
med ekarna som fond. Platsen skulle få 
en ”naturkaraktär” och ett resultat av det 

är den äng som anlagts under ekarna. 
Torget skulle ge förutsättningar för olika 
aktiviteter som lek, uteservering och sitt-
möjligheter under träden. Samtidigt skulle 
kommunikationer för gående, cyklister och 
motortrafik fungera. Murens gestaltning 
i samverkan med stenbeläggningen är en 
viktig del av torgets utformning. Muren 
har en funktion som nivåupptagare och är 
med sin slingrande form karaktärsgivande 
på torget. 

Muren utfördes som en ljus platsgjuten 
betongmur med partier med träribbor 
av ek vilka fungerar som sittplatser. För 
muren krävdes speciella lösningar när 
det gäller grundläggningen för att ekarna 
och deras rötter inte skulle skadas. En 
trädexpert kallades in för att utreda hur 
de bästa förutsättningarna för ekarnas 
framtida utveckling kunde skapas.
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Beläggning av smågatsten valdes för att 
stämma väl ihop med gestaltningskon-
ceptet för torget. Smågatstenen klarade 
de krav som ställdes på körytorna och gav 
samtidigt möjlighet att förverkliga idén 
med de organiska formerna i mönster-
läggningen. Serpentinmönstret går över 
både köryta och gångytor och binder 
samman torgytan till en enhet. För att 
smågatstensytornas beläggningsmönster 
skulle komma till sin rätt var det viktigt 
att de valda stensorterna skulle ha en bra 
kontrast. Arkitekten ville ha en kombi-
nation av fält med ljus respektive mörk 
sten för att de böljande mönstren skulle 
framträda tydligt.

”Torget med sin lekfulla och omsorgsfulla utformning, där 
böljande murar och stenbeläggningens mönster på marken för 

tankarna till porlande vatten, är ett fint exempel på hur man lyckats ta 
tillvara områdets naturliga förutsättningar. Det nya torget samspelar 

med de befintliga ekarnas mäktiga stammar och skuggande 
trädkronor ger en rumslighet och stadsmässighet som skickligt 

balanseras mot byggnadsminne och nybyggnadsområde.”
Motivering Solna Stadsmiljöpris 2012

De mäktiga, flera hundra år gamla ekarna har 
fått ge karaktär åt hela stadsdelen och utgör 

själva stommen i utformningen av torget.

Mönstret går över hela ytan, från fasad till muren vid 
ekarna över både köryta och gångytor och binder 
samman torgytan till en enhet.

Detalj över stenläggningen med de tillgänglighets-
anpassade stråken av flammad gatsten satt med 
genomgående fogar. Illustration AJ Landskap
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”Smågatstenen klarade de krav som ställdes 
på körytorna och gav samtidigt möjlighet att 

förverkliga idén med de organiska formerna i 
mönsterläggningen på ytan.”

Jenny Svensson, AJ Landskap
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Gatstensbeläggningen får sina olika uttryck 
både från de kontrasterande färgerna på stenen 

och de olika ytbearbetningarna. De tillgänglighets-
anpassade gångstråken av flammad smågatsten 

löper tvärs över mönstret.

Förutom gatubelysning och parkarmaturer 
längs gator och parkvägar installerades ett 
antal belysningsmaster med riktade spot-
lights på torgytan. Nedanför sittplatserna 
på betongmuren lät man gjuta in ett stort 
antal ljuspunkter med LED-belysning. 
Ljuspunkterna tänds och släcks med 
varierande intensitet under dygnets mörka 
timmar.

Innan stenarbetena påbörjades disku-
terades läggningsmönstren igenom med 
entreprenören som kom med förslag till 
justeringar. Avsikten var att ytorna skulle 
vara så lätta som möjligt att lägga med 
den sten som levererats. Provytor lades 
för utvärdering, varefter den ljusare bot-

tenytan lades med bågmönster istället för 
med genomgående fog. Hur stenen skulle 
läggas i detalj i de mörka fälten som va-
rierar mycket i bredd diskuterades också. 
De tillgänglighetsanpassade stråken av 
flammad gatsten sattes med genomgående 
fogar istället för att följa den ljusa ytans 
bågmönster. 

Gatstensbeläggningen har därmed fått 
olika dimensioner dels genom mönstret 
med ljus botten och mörka slingor och 
dels genom de slätare, flammade gång-
stråken som löper tvärs över mönstret. 
Detta ställde stora krav på genomförandet 
både vad gäller utsättning och själva sten-
sättningen.

Under hela stenentreprenadens genomför-
ande var en stenbesiktningsman på plats 
med jämna mellanrum för kontroller/för-
besiktningar. 

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter 
som stått för projekteringen, och som 
tillsammans med AIX arkitekter stod för 
gestaltningen i det ursprungliga para-

llella uppdraget, har varit inkopplade 
via entreprenören för uppföljning under 
byggtiden. Därmed har man kunnat 
påverka de ändringar och frågeställningar 
som uppkommit under arbetets gång. 
Samarbetet mellan arkitekt, beställare 
och entreprenör har varit mycket bra 
projektet igenom, vilket har bidragit till 
ett gott resultat.

Ektorget färdigställdes 2012 och belöna-
des samma år med Solna Stadsmiljöpris. 
Byggandet av bostäder och verksamhets-
lokaler i kvarteren runt torget pågår och 
torget ligger inom arbetsområdet. För att 
undvika onödigt slitage från byggtrafik på 
torgytan hålls den tills vidare avstängd. 
Torget kommer att bli tillgängligt under 
sommaren 2013.  


