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VARFÖR TAKET?
Takets funktion har genom historien varit att sätta lock ovanför huset. Rent strukturellt kunde det tjäna till att 
hålla ihop väggarna, eller så var det helt enkelt skydd mot väder och vind. Takformen har genom historien 
ändats på grund av tekniska förutsättningar och idag kan man bygga platta tak med stora spännvidder tack 
vare moderna strukturella tekniker.

Jag blickar ut över det vida taklandskapet, faktiskt ett öde landskap precis ovanför en myllrande och 
levande stad. Varför är den öde?

Min inledande studie var att undersöka  om det gick att fram någon slags anvisning för hur man skulle 
kunna tillgodose sig av takpotentialen. Det visade sig mycket snabbt att ett sådant åtagande skulle kräva 
en väldigt stor förstudie som skulle inbegripa allt från vertikal kommunkation (man måste kunna ta sig 
upp) till strukturella förutsättningar (vad behövs för respektive hus och kvarter för att man ska kunna bygga 
ovanpå?) samt hur denna nya staden ovanpå den gamla staden skulle knytas samman. 

Istället för att låta examensarbetet handla om takpotentialen, så fick förstudien om takpotentialen bli mitt 
verktyg för att hitta till mitt examensarbete. Efter att ha studerat ett antal takprojekt försökte jag vaska fram 
det som skulle visa sig vara unikt för just taket. Till min hjälp avnände jag ett fotografi som jag erhöll av en 
vän, där han sitter och blickar ut från Trolltunga i Norge. Den bilden visade sig bli en slags mittpunkt för de 
goda kvalitéer jag förknippade med att befinna sig uppe på ett tak. Jag ville ju inte byta ut tak med nya tak 
genom att bygga i höjden.

Platsen för projektet är Hötorgshus 5, den av de fem som tornar upp sig närmast Sergels Torg. Eftersom 
studien utgick från takpotentialen så utgick jag från husets högsta del, just taket och lät sedan programmet 
styra hur mycket mer av byggnaden jag skulle ta i anspråk. Sedan skulle jag använda de goda egenskaper 
som jag förknippade med Trolltunga och omvandla dem till rumsliga, arkitektoniska och upplevelsemässiga 
kvalitéer.

Huvudpoängen är att tillgängliggöra taket som i regel inte stängt för allmänheten.Kvalitéerna jag valde att 
arbeta med är utomhusvistelsen. Man skulle få möjlighet att komma ut på taket och med bara himmeln 
över sig kunna blicka ut över taklandskapet och bortom det. Hötorgshuset är strax över 60 meter högt och 
högst i Norrmalm efter Klara Kyrka som är 116 meter hög. Förutom utsikten som en så hög plats som denna 
erbjuder, så blir det en slags resa upp till våning 19 och därmed har man tagit de första stegen att koppla 
bort sig från den bullriga staden som ligger där nere.

I projektet påpekar jag också en gemensam takpotential för samtliga husen. Resonemanget bottnar i att 
alla de fem husen är lika (men inte identiska) och att ett så tydligt ingrepp som ett takprojekt bör ske på 
alla. Programmet får däremot lov att skilja sig från hus till hus. Efter samtal med konstruktör och byggare 
talar mycket för att ett sådant projekt är möjligt. Hindren har i regel varit ekonomiska. Eftersom taken inte 
gjorts att byggas på, utan som det översta avslutet av en byggnad, kommer det   behövas förstärkning på 
bjälklaget, isolering samt skyddsbetong. Övriga åtgärder som är unika för ett tak är exempelvis räcken och 
tillgång till vindskydd för säkerhet och komfort.



TROLLTUNGA, NORGE

UNDER BAR 
HIMMEL
I en stad skulle det krävas väldigt stora ytor för 
att uppnå känslan av att befinna sig under bar 
himmel.

På en höjd så öppnar sig staden likt en äng 
och därmed lyckas höga platser erbjuda bland 
annat just denna unika känsla.

ISOLERAD Ö
Likt en ö så krävs det mer möda att lämna den 
än att vara kvar, vilket tvingar eller motiverar till 
mer tid till begrundande och betänkande.

Nere på gatunivå kan man på fem minuter 
hinna lämna platsen man just var i och redan 
gått över vägen och vara på väg in i nästa affär.

SAKRAL
Att befinna sig i en höjd hör inte till människans 
vardag. Att man blir känslomässigt berörd är 
fullt möjligt. Uppe på en höjd kan man stäcka 
upp armarna i en andlig gest mot skyn om man 
så vill. 

Det är inte av en slump som Potalapalatset, det 
tretton våningar höga slottet i Tibet som var 
Dalai lamas ordinarie vinterresidens befinner 
sig på klippan Marpori, “Den röda klippan”, 
omkring 3 700 meter över havet. I en del 
kulturer ges höjder och deras isolerade effekt 
sakrala associationer.

RELAX
Stress och stressutlöst utmattningssyndrom 
är ett samhällsproblem som är inget nytt. Vi 
behöver skapa relaxpunkter dit man kan gå på 
daglig eller veckobasis, för att relaxa och ladda 
batterierna.

TILLFLYKT FRÅN 
STRESSEN
Staden är stressande för våra hjärnor. Studier 
visar att de som passerar natur och grönska på 
väg till jobbet presterar bättre i komplicerade 
problemlösningsupgifter och har lägre 
stresshormonerna i blodet.

En tillflyktsort hjälper att vända på en 
negativ trend som normaliserats i framför allt 
storstäderna.

NÄRA MEN ÄNDÅ 
LÅNGT BORT
Du kan befinna dig på toppen av ett berg, men 
fortfarande se staden nedanför dig som något 
litet, avlägset och inte så viktigt just nu.

Det är just denna kvalitet som man utvinner 
uppe på en hög plats. Du anländer fort till din 
destination samtidigt som du lyckas koppla bort 
staden som ligger där nere.



Förarbetet var att finna inspiration i befintliga 
projekt, men även i kulturen såsom böcker, 
filmer och illustrationer.

Frågan är hur man tänkt tidigare när man 
förhållit sig till taket.

Skalorna har visat sig vara olika, men också 
exponeringsgraden - allt från osynligt 
till mastodontobjekt som figuerad som 
omisskänliga landmärken.

I en del fall har avsikten varit att förtäta, i andra 
fall har det rört sig om att återskapa naturen 
som gått förlorad. Vissa projekt var menade att 
vara privata tillflyktsorter, andra exklusiva för en 
begränsad målgrupp.

BUILDING
UP
A
MOOD



CENTRALBADET
ART NOUVEOU STYLE BATHHOUSE

YASURAGI
JAPANESE STYLE BATH

STUREBADET
VICTORIAN TURKISH BATH

PROGRAMINSPIRATION
Med hjälp av studiebesök och intervjuer med existerande 
badverksamheter i Stockholm kunde jag få en inblick i hur 
verksamheterna fungerar, hur man bygger upp en identitet 
kring den och vilka krav som ställs.



Antwerp Port House, by Zaha Hadid
The Port House is the headquarters of the Antwerp Port 
Authority. The offi ce building is at the Zaha Hadidplein 
1, which has been named after architect Dame Zaha 
Hadid, who died unexpectedly a couple of months before 
completion of the building. The new building is a result 
of the interaction between three special elements: the 
existing listed building, a concrete bridge and the vertical 
extension.
The elevated extension to the existing building has 
become a landmark that could be seen for miles around.
The complex glass façade structure is built on top of 
an old fi re station. The old fi re station on the site, a 
protected replica of a former Hanseatic house had to be 
integrated in the new project. The eventual design is the 
result of several studies, such as a historic survey and an 
investigation into the history and heritage values of the 
site. The result consists of two entwined main volumes. A 
dynamic beam-shaped volume rises above the existing 
building and in a visual sense reinforces the former fi re 
station, now a component of the new constellation. An 
external bridge integrates the existing building with the 
new expansion.
The expansion has a glass-covered façade which shimmers 
like waves and thus refl ects the complex interaction of 
shades and colours in the air. This is a referral to the 
building’s exceptional location surrounded by water. The 
perception of a cut glass mass to give the new building a 
sparkling appearance is a reference to Antwerp as the city 
of diamonds, the diamond city while the shape resembles 
the hull of a ship, the maritime trade in the port.
The construction consisting of triangular segments with 
variable angles at the intersections enables the formation 
of apparently smooth curves with fl at glass plates and 
creates a gradual transition from flat façade on the south 
end of the building to a wave-like façade in the north. The 
mixing of transparent and opaque façade units interrupts 
the building volume, the seemingly transparent surface of 
which changes with the varying intensity of daylight.

Competition: 2008
Completion: 2016
Surface area: Existing building 6.600 m2
Newbuild: 6.200 m2

LANDMÄRKEN
Min utgångspunkt var “landmärke”.

Genom att titta på befintliga landmärken försökte jag finna 
ett eget uttryck till mitt projekt, men också vilka styrkor ett 
landmärke har att erbjuda platsen.



Elbphilharmonie, Hamburg, by Herzog & de 
Meuron
The Elbphilharmonie Hamburg was a decade-long 
concert hall project by Herzog & de Meuron, initially 
priced at 186 million euros, ending up at 798 million 
euros. It had its release opening concert in January 2017 
after winning approval 2007 at the German Parliament.
The structure was built in top of an existing historic tea 
and cocoa warehouse, Kaispeicher A, built 1963, as a 
foundation. Situated on the bank of Elbe river in Hamburg, 
Germany, at the heart of the port, the Elbphilharmonie 
itself is a vertical extension of the old brick building, 
starting at 37 meter above ground level to 110 meters 
at its apex (26 fl oors), and distinguishing the exterior 
appearance from the old in a fashion of curved glass-
enclosed concert hall which includes three concert halls, 
a music education area, a hotel, and the Plaza—a public 
viewing area 37 meters above ground level, between the 
old building and the new. The total area is 120.000 m The 
glassy construction is intended to resemble a hoisted sail, 
water wave, iceberg or quartz crystal.
Recently, in 2018, TIME magazine ranked the 
Elbphilharmonie, Hamburg’s new concert hall and iconic 
landmark among “World’s Greatest Places 2018” from 
among 1200 candidate places.
Since the grand opening, this new concert hall with its 
unique architectural design has been at the centre of public 
attention and provided an enjoyable panoramic view to 
more than 7 million and in the building’s spectacular halls, 
more than 1.5 million visitors have experienced concerts, 
ranging from classical music, jazz and world music to 
avant-garde, electronic music and pop.
Hamburg, located in northern Germany, is considered 
a music city and plays an important role as a European 
tourist destination. Opening the Elbphilharmonie became 
yet another strong contribution to this boom.

Concert halls:
• The Great Concert Hall can accommodate 2,100 
visitors whereby the performers are in the centre of the 
hall surrounded by the audience in the vineyard style 
arrangement
• The Recital Hall is intended for the performance of 
recitals, chamber music and jazz concerts; it can hold an 
audience of 550 people
• Kaistudio that allows for 170 visitors and is intended to 
serve educational activities.

Apartments:
• The easternmost part of the building is rented by 
Westin as the Westin Hamburg Hotel that opened on 4 
November 2016. e hotel off ers 244 rooms between the 
9th and 20th fl oors. The lobby in the 8th floor can be 
accessed from the Plaza.
• The upper fl oors west of the concert hall accommodate 
45 luxury apartments
• The complex also houses conference rooms, restaurants, 
bars, and a spa.
• A parking garage for 433 cars is part of the building 
complex as well

LANDMÄRKEN
Min utgångspunkt var “landmärke”.

Genom att titta på befintliga landmärken försökte jag finna 
ett eget uttryck till mitt projekt, men också vilka styrkor ett 
landmärke har att erbjuda platsen.



Fahle House, Tallinn, by KOKO
Built on top of the highest building in a former cellulose 
and paper factory, the tall and large-scale boiler house, 
originally from 1926 and with a structure built from 
limestone,
the Fahle House is six-storey residential apartments. 
Situated at one of the main entrances to Tallinn, between 
the airport and city centre, its height and especially the 
mix between old and new makes this revamped industrial 
building a landmark hard to miss for anyone passing by.
The complex underneath the residential glass façade, the 
reconstructed factory building, carries several service and 
business functions, from beauty salons to a restaurant. 
This became possible after demolishing the old interior 
which opened for a reorganization of the internal layout 
and room divisions. Offi ces and service spaces are mainly 
located in the historical rooms of the plant while the diff 
erent sized apartments are located inside the new section 
with a glass facade, on the roof of the former boiler house.
The new glass building is supported by reinforced 
concrete beams, which have been hidden between the 
walls of the boiler house and reach all the way down into 
the subsoil.
In 2006 the Fahle House was prized an annual price for 
architecture by the Cultural Endowment of Estonia and 
2007 it got shortlisted as finalist in Design of the Year by 
the London Design Museum.
The architect’s focus in this project has been to preserve 
and display the historic interior details and the wall and 
fl oor surface. From the inside, you can feel the rough 
limestone walls and see the original unaltered ceiling. 
The fl oor is the same, just polished down. The large 
reinforced hoppers that were funnels used to direct wood 
masses into the gigantic boilers. Even though the boilers 
are long gone, their location was marked using circles on 
the ceiling and floors.
By letting the glass box towering on top of everything, 
the structure tries not to blend in or hide its modern 
appearance.

Client: Koger & Partners
Commission: 2004
Completed: 2007
Total area: 19.400 m2

LANDMÄRKEN
Min utgångspunkt var “landmärke”.

Genom att titta på befintliga landmärken försökte jag finna 
ett eget uttryck till mitt projekt, men också vilka styrkor ett 
landmärke har att erbjuda platsen.



LANDMÄRKEN
Min utgångspunkt var “landmärke”.

Genom att titta på befintliga landmärken försökte jag finna 
ett eget uttryck till mitt projekt, men också vilka styrkor ett 
landmärke har att erbjuda platsen.

Your Rainbow Panorama, Aarhus, by Studio 
Olafur Eliassons
Your rainbow panorama on the roof of ARoS (Aarhus 
Kunstmuseum) is a spectacular artwork made of the 
Danish/Icelandic artist Olafur Eliasson. In 2007 Eliasson 
and his studio won an invited architectural competition 
with a proposal to transform the rooftop of ARoS Aarhus 
Art Museum and installed in 2011.
Here you have access to the rooftop project’s circular, 
large glass walkway, measuring 52 metres in diameter 
and formed in the colour spectrum, via stairs and 
elevators. The walkway is 150 meters long, providing a 
360º panoramic colour shifting psychedelic views of the 
surrounding city while surrounding a wooden rooftop 
terrace garden.
Being on top of an existing building, it has the qualities of 
a lighthouse: it draws attention not only to itself but also 
to the city. Your Rainbow Panorama makes ARoS one of 
the easiest buildings in the city
to find. The opening year, 551.000 visitors came to the 
museum, almost double the amount as the year before, 
which made ARoS the second most visited museum in 
Denmark.
There is no particular program within the Rainbow 
Panorama. It is first and foremost a piece of art you can 
walk in, and experience things. Eliasson was reputedly 
inspired by Dante’s Divine Comedy and finally reaching 
the perfection of Paradise. He created Your Rainbow 
Panorama to add to something that was already there 
(the view of Aarhus) and to make people think about 
where art ends and the museum begins,



FÖRSTA TAGNINGEN
Jag började med egna gestaltningar på hur en påbyggnad 
i storleksordninge ladnmärke skulle te sig ovanpå 
Hötorgsskraporna.

Man kommer upp genom en egen hiss där man möts av en japansk zen-trädgård. Därifrån leds man in till huvudentrén. 
Varje sida av ellipsen utgörs av en egen verksamhet.

Totalyta är 900 kvm för övre plan, 300 kvm för nedre plan.
Mått: 59 x 68 m, 7.2 meter hög
Material: stål och glas.



Avsikten är att skapa känslan av att byggnaden är ditsatt. Varje kula har egna aktiviteter och förbinds med varandra genom korridorer.

Totalyta är 900 kvm exkl korridorer.
Sfärdiameter: 12 - 19 meter
Material: förkromade fasadpaneler och glas.



Likt ett farkost som står parkerad på sin landningsplats.
Resans första etapp är genom en separat hiss till Hötorgshusets takträdgård. Sedan tar man nästa hiss till själva byggnadskroppen.

Totalyta är 3000 kvm.
Mått: 32 x 72 meter, 7.5 hög
Material: Plåtfasad, spegelglas. Stålpelare ställda på hötorgsskraporna.



Formen är tänkt att vara lik värdbyggnaderna - tydliga rätblock i glas.
Taken på hötorgshusen blir takträdgårdar och mot öst finns en infinitypool med utsikt ner mot Sveavägen.
Skilda byggnadsvolymer tjänar till att ha olika verksamheter.

Totalyta 1000 kvm + 100 kvm korridor mellan byggnadsvolymerna.



ANDRA TAGNINGEN

EN NY POTENTIAL
Genom att studera samtliga 
fem husen noterar man 
fläktrum på samtliga utom 
femte huset. I hus 5 har man 
fläktrummen utspridda i de 
olika våningsplanen.

Potentialen här är att ativera 
taket på hus 5 lika de fyra 
andra husen. Målsättningen 
är att röra sig inom takets 
avtryck och följa husets linjer.

Resultatet blev en glasbox 
ovanför hus 5.

Bilderna nedan är en 
frågeställning att rensa ut 
alla taken och börja på nytt



SAJTEN:
FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH UTMANINGAR
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Kvarteret Blåm
annen 20 består av hundra radhus och två villor. Bara hyresrätter 

ingår.
Projektet är Stockholm

s första bostadshus på taket och byggdes 2003. Sam
tliga 

bostäder har både uteplats och balkong.
Sam

tidigt som
 hela staden syns härifrån - så m

ärks inte radhusen från gatan.

Takpark by Urban D
eli ligger på taket på Sveavägen 44. En öppen ute servering 

och takterass m
ed parkatm

osfär, växtlighet och stora fria utrym
m

en sam
t 

en ingla sad paviljong m
ed bar och enklare rätter från Urban D

eli saluhall. 
Takterrassen är inredd som

 en stor park och här får m
an en 360 -graders utsikt 

över takåsarna i centrala Stock holm
. Ö

ppettiderna är sässongsberoende.

Kvarteret H
ästskon 12 utgörs av tre självständiga byggnadsvolym

er. 
Byggnaderna är ursprungligen ritade av arkitekten Kjell Ö

deen för SE-Banken, 
och uppfördes på 1960-talet.
Fasaderna om

gestaltas m
ed ett helt nytt form

språk m
en bevarar sin funktion 

som
 kontorshus. På sam

tliga tak inom
 fastigheten anläggs terrasser m

ed 
grönytor, en del endast för privat bruk.

Urban Escape blir ett stort sam
m

anhängande kvarter uppe på Gallerians tak. 
M

ålsättningen är att öppna upp taket för stockholm
are och turister, m

ed 
innehåll som

 takterrass, restaurang och bar sam
t kultur. Bland andra kom

m
er 

Liljevalchs Vårsalong flytta hit på taket som
 i sin tur kom

m
er introducera 

utom
huskonst på uteterrassen. Am

bitionen är att det inte ska bli öde på vintern.

Kulturhuset är känt för sin enorm
a glasfasad på flera våningar. H

usets bästa 
utsikt är uppe på taket, 45 m

eter över staden och m
ed en vidsträkt vy över 

Sergels Torg och stadslandskapet.
Takterrassen befinner sig under bar him

m
el och totalt rör det sig om

 700 kvm
 

golvyta m
ed scen, restaurangdel m

ed m
arkis och bar för upp till 300 personer.

Befintliga takprojekt i om
rådet



HÖTORGSHUSEN
Hisoriska foton



HÖTORGSHUSEN
Befintliga foton



HÖTORGSHUSEN
Platsbesök och intervju med byggare.



17000 28000 15400 27000 15400 27500 15300 28000 15000

7100
6200

6400
5900 

2500
36800

4800

2200
38000

4600

1200
37800

5000

1200
37800

4700

1500
38000

4500

Distance to Sveavägen: 3800

6400
6100

6100
6200

~8 ° SVEAVÄGEN

THE AESTHETICS OF HÖTORGET BUILDINGS

CURRENT SITUATION
Roof top area used for ventilation systems, 190m2 per building

SCHEMATIC PROPOSAL ON
HOW TO FREE UP ALL ROOFTOP SPACES

PROPOSED SOLUTION
Modern ventilation systems require less space and provide air depending on
the actuall need (old ventilation systems on full power).
Each ventilation system building takes around 190 m2 on each rooftop.

A NEW POTENTIAL
By freeing up the ful potential of each rooftop, we gain 480m2 per building - each rooftop can now host its very own
unique project. Even when we considering a loss in the lower floors, the total gain will be 200m2 per building.

HÖTORGSSKAPORNAS ESTETIK

SCHEMATISK ILLUSTRATION: FRIGÖRANDE AV TAKYTA 

NUVARANDE SITUATION
Takytan används för flöktrum, cirka 190 kvm per hustak.

FÖRSLAG PÅ LÖSNING
Ventilationssystemen som används idag är uppemot tjugo år gamla. Moderna ventilationssystem kräver mindre plats. 
Fläktrummen sprids ut i våningsplanen nedanför.

EN NY POTENTIAL
Genom att frilägga den fulla potentialen på varje takplan vinner vi ca 480 kvm per byggnad - varje hustak kan nu öppna upp för ett 
eget unikt projekt. Även om man tar hänsyn till förlusten i våningsplanen nedanför blir den totala vinsten ca 200 kvm per byggnad.



kärna: hisschakt och trapphus

kärna: trapphus

340 mm TT-element

prefabricerad
40 mm platsgjutet

vertikal stabiliserande
 bärande skiva

vertikal stabiliserande
 bärande skiva

KONSTRUKTIONSPRINCIPER: 
KÄRNOR

340 mm TT-element

prefabricerade TT-element läggs på
pelare följd av platsgjutning

prefabricerat

bärande pelare

primär balk
sekundär balk

40 mm platsgjutet

KONSTRUKTIONSPRINCIPER:
PELARE, BALKAR& BJÄLKLAG

hål i de tunnaste delarna
kan göras utan extra stöd

bjälklagskarv

i ett fall som detta behålls sekundärbalken
på grund av överkragande bjälklag, eller
förstärkt stöd av överkragningen

primärbalk

sekundärbalk

hela element innanför sekundärbalk
och själva sekundärbalken i denna sektion
kommer ej längre behövas

delvis håltagning kräver att man
bibehåller sekundärbalkarna

bjälklagen i sig fungerar som “pelare” för
sina grannar - om ett enstaka element
tas bort krävs kompenserande stabilisering

SKÄRA HÅL I BJÄLKLAG

nya laster utöver normala kontorslaster kräver extra
balkar som stöds av primärbalkarna

om en sekundärbalk inte bär något bjälklag,
exempelvis vid håltagning, kan hela serkundär-
balken tas bort.

primärbalk
sekundärbalk

FÖRSTÄRKNING FÖR NYA 
LASTER

PLATSENS KVALITÉER

“UNDER BAR HIMMEL”
Hötorgshusen är ett av få byggnader som ger 
tillgång till en större yta på en sådan höjd att man 
kan uppleva himmeln ovanför sig utan känslan av 
att vara omringad av höga byggnader.
Den totala takytan för varje är cirka 400 kvm och 
man befinner sig 60 meter över gatunivå,

Fotot på Trolltunga, den utstickande klippan 700 
meter över sjön Ringedalsvatnet i Norge, fungerar 
som en inspirationskälla för kvalitéer att förknippa 
med höga platser.
Nedan omvandlas dessa kvalitéer till arkitektoniska 
kvaliteer och förutsättningar att använda i 
projektet.

“ISOLERAD Ö”
Ett program på en plats som har begränsade har 
sina styrkor.
Målmedvetenet styr människoflödena till och från 
platsen. Man kommer hit för att man är villig att 
stanna en längre tid.
Ett hälsocenter är en verksamhet som gagnas av 
att vara isolerad. Kvalitén blir orstördhet och fokus 
på det man kom hit för utan distraktion från den 
myllrande staden.

“SAKRAL”
Människan själv bestämmer vad hon anser vara 
sakralt. Man kan finna en sakral stämning i en 
yogaträning, eller blott möjligheten att sitta 
avskärmad från omgivningen. 
Nitton våningar över gatunivå ger tillgång ett unikt 
andligt rum i vilket man själv skapar sin sakrala 
bubbla.

“RELAX”
Den avskärmade miljön uppe på taket på 
Hötorgshusen är en god förutsättning för att skapa 
program för relaxändamål.
Ett hälsocenter med behandling och ångbastu blir 
ett unikt inslag i området. Tack vare sitt centrala läge 
blir platsen lättillgänglig för individer som arbetar i 
centrala Stockholm att avsluta sin arbetsdag med 
ett relaxande pass innan man avslutningsvis beger 
sig hemåt.

“NÄRA MEN ÄNDÅ LÅNGT BORT”
Oavsett om man platsen är en destination för 
besökare till staden eller om man redan befinner 
sig på plats, så är Hötorgshusen en av de mest 
centrala platserna, nästan precis intill T-centralen.
Tack vare sin unika höjd, blir resan till taket en 
omvänd effekt då man kan koppla bort den stora 
staden. Det blir en resa till en annan ort.

“TILLFLYKT FRÅN STRESSEN”
Hötorgshusen befinner sig i hjärtat av staden och i 
hjärtat av stressen.
Att till förkorta resvägen till ett en plats där man 
kan finna en tillflykt hjälper desto mer i kampen 
mot stressen. Inte sällan behöver man stressa iväg 
till det som egentligen var menat att hjälpa ens 
välbefinnande.
Tack vare stora ytor i 
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PROGRAMMET
På Hötorghus 5 går två av fyra hissar till plan 17 av totalt 18 (eller 19, om man räknar med 
takplanet). Tidigare hyresgäster har därmed hyrt plan 17 och 18 i paket och den vertikala 
kommunikationen har skett genom intern hiss.

Detta projekt jobbar vidare enligt denna förutsättning, samt inkluderar plan 19, takplanet till 
programmet. Programmet är indelat i två delar - en offentlig restaurang, samt ett hälsocenter 
för medlemmar eller daggäster.

Restaurangen inhyses i en tillbyggd volym på den tidigare takterrassen i en avlång form med 
fönsterband mot norr. Till restaurangen kommer man genom en av de två hissar som åker 
upp till plan 17 och man delar entréhall med hälsocentret. Totalytan är på 142 kvm plus kök 
42 kvm.

Hälsocentret är den större delen av de två, 310 kvm på plan 17, 410 kvm på plan 18 och 450 
kvm på plan 19/takplanet.

I anslutning till entréhallen finns hälsocentrets reception som servar nya kunder, samt 
tillhandahåller handdukar och dylikt för besökare till ångbastu eller behandling. Övriga 
medlemmar passerar genom biljettspärrarna och går vidare till omklädningsrummen.

På våning 17 finns hälsocentrets första del som inbegriper PT-rum, omklädningsrum samt gym 
och gruppträning. I anslutning till gymmet finns ett trapphus som leder upp till gymmets andra 
del på våning 18. Internhiss finns i anslutning till omklädningsrummen. Avsikten är att isolera de 
fuktiga/våta aktiviteterna från gym- och gruppträning. Hälsocentret är tillgänglighetsanpassat.

Våning 18 är hälsocentrets andra del, och hit kommer genom den interna hissen. Här gäller 
badrock och badkläder. För besökande som ska till behandlingsrummen finns anvisat väntrum 
med utsikt mot söder. På detta plan finns även en restaurangdel i vilket man mestadels tillreder 
enklare maträtter. Tillagad mat fraktas upp med hjälp av en mathiss från restaurangen våningen 
under. Intill restaurangen finns en takterrass som har öppet under den varmare delen av året.

Den sista delen i hälsocentret är ångbastun. Som en del av bastuns identitet är den visuella och 
temamässiga inspirationen från turkiskt hamam. Funktionellt  är bastun inspirerad från romerska 
bastun i form av kammare i olika temperaturer. Man inleder sin resa genom behandlingar med 
olika medel som man köper från hälsocentret och förflyttar sig från kammare till kammare. En 
del kammare erbjuder utsikt över Sergels Torg, medan andra är i en mer dämpad miljö. De 
olika kammare erbjuder allt från varm ånga, sovbastu till hydromassagebad och iskalla fotbad.

När man är klar med antingen gym, gruppträning, behandling eller bastu, så kan man besöka 
taket. Taket har en utomhusdel i parkatmosfär för uteträning, promenad/joggning eller 
soldäck, samt varma bubbelbad. Vidare finns en inomhusdel med hängstolar och bar med 
enklare rätter.

De arkitektoniska kvalitéerna på taket är främst tillgången till bar himmel samt den vida 
panoramautsikten över Stockholms centrala delar.



Restaurang plan 17, för materialspecifikationer, se planer



Restaurang hälsocenter plan 18, för materialspecifikationer, se planer



Hisshall plan 17, för materialspecifikationer, se planer



Takterrass plan 18, för materialspecifikationer, se planer



Takterrass plan 19 / taket, för materialspecifikationer, se planer



Denna designade spegel och handfat är ett exempel på 
ambitionsnivån på inredningen som ska inge känslan av  lyxig och 
modern.
Inredningen finns på plan 18 i WC-förrummet intill matsalen.

Associationen till hamam ser man bland annat genom 
arabeskmönstrade klinkers som används på plan 18 i golv och 
väggar i restaurangen samt golv och väggar i  förrum och WC

Dörrkarmarna in till ångbastun och inne i hela ångbastun 
präglas av en hamam-stil. Valven är i orientalisk stil. Dörrarna 
är i glas och utrustade med mässinghantag. Längs glaset rinner 
en vattenfontän.

Väggarna i ångbastun är i svart klinker. Väggarna är dessutom 
utrustade med ledbelysning i form av infällda armaturer. 
Genom att rotera klinkerarmaturerna åstadkommer man unika 
belysningseffekter.
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Axo från sydväst, plan 19 takplan

Axo från sydväst, plan 18

Axo från sydväst, plan 18
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