
Ett tomrum uppstår när ett hörn av ett 
kvarter tas bort för t.ex. en lägre fastighet eller 
verksamhet. Det uppstår då två hela gavlar.

Då en fastighet byggs med en inskjutning från 
gatan uppstår två smala brandgavlar som går 
från mark till tak. De smala gavlarna står mot 
varandra.

Hela kvarter är bland den ovanligaste typen av 
brandmurar. Det uppstår när ett helt kvarter 
rivs och går oftast över fl era fastigheter.

Bland de vanligaste brandmurarna är de som 
bildas när en lägre fastighet möter en högre 
fastighet, i toppen av fasaden bildas då en tom 
yta. Ytan går oftast över en till tre våningar.

En hel brandmur uppstår när ett kvarter 
slutar mot en gata eller innergård, eller då 
en fastighet tagits bort. Det är en hel yta 
som går från mark till tak.
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KATEGORISERING OCH KARTLÄGGNING AV STOCKHOLMS BRANDMURAR

HEL BRANDMUR

MÖTE AV LÄGRE FASTIGHET

HELT KVARTER

INSKJUTEN FASTIGHET

HÖRN AV KVARTER

Södermalm  95   
Gamla stan  34
Norrmalm  176
Östermalm  114
Kungsholmen 35
 
Totalt innerstad 451  
Kvm ca.   91 500

Södermalm  242   
Gamla stan  118
Norrmalm  297
Östermalm  186
Kungsholmen 74 

Totalt innerstad 917
Kvm ca.  82 500

Södermalm  20   
Gamla stan  3
Norrmalm  38
Östermalm  30
Kungsholmen 9

Totalt innerstad 100
Kvm ca.       40 500

Södermalm  70   
Gamla stan  21
Norrmalm  102
Östermalm  71
Kungsholmen 42

Totalt innerstad 307
Kvm ca.  55 300

Södermalm  7   
Gamla stan  1
Norrmalm  14
Östermalm  7
Kungsholmen 1

Totalt innerstad 30
Kvm ca.  13 500

Projektet brandmurar – stadens oidentifi erade potential handlar 
om att undersöka ett outnyttjat element i staden, de tomma 
brandmurarna och smala tomterna. Genom en liten addition i 
stadsbilden skapar man ett mervärde i en lokal situation och 
samtidigt möjligheten att på nya sätt exploatera staden.
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Pryssgränd Tunnelgatan Luntmakargatan Roslagsgatan

BRANDGAVLAR IDAG

När man vandrar runt i Stockholm ser man nya och gamla byggnader bilda en kuliss av fasader. Man ser fragment 
av livet som pågår innanför genom fönster och skyltfönster.Men det fi nns platser som är tysta och tomma där 
ingenting händer, de tomma brandgavlarna. Det är en paus för ögat och en paus för staden, samtidigt som de bilder 
vackra gestalter i stadsbilden och vittnar om en svunnen tid med sina årsringar av stadens förändringar. 
Byggnaderna blir till individer genom sitt personliga utseende som en brandmur ger. De fl esta människor har sin 
egen favoritbrandmur som de har uppmärksammat, men det är många man inte ser som smälter in som en naturlig 
del i stadens struktur. Pryssgränd visar ett exempel där brandgavlarna bildar en del av stadens struktur och dess 
bevarandevärde. På Pryssgänd är fastigheterna Q-märkta.

Det fi nns brandmurar som inte har ett värde i sig, utan snarare en möjlighet att utvecklas. De kan ges ytterligare en 
kvalitet för de som bor där och ett liv åt de annars tomma och döda ytorna. Detta skulle ske genom exempelvis ett 
fönster, en balkong eller rent av ett extrarum. Det skulle även ge en större variation i stadsbilden när nya volymer 
och fönstersättningar görs på de gapande brandmurarna. En sådan plats är de två små brandgavlarna på norrmalm, 
Luntmakargatan och Tunnelgatan exempel på. De två tegelfasaderna med sina rökgångar gapar tomma och läcker 
energi från de intilliggande fastigheterna. Det öppnar upp för nya möjligheter.

Varje outnyttjad eller ”överbliven” yta i staden, hur liten eller konstigt formad den än är, är intressant med tanke på 
den stora infl yttningen till Stockholm. Utmaningen är att optimera dessa ytor och skapa specifi ka lösningar då varje 
plats är unik vad det gäller yta, kommunikation och regleringar.  Roslagsgatan är ett exempel där det fi nns dessa 
möjligheter. Det är en outnyttjad plats där brandmuren gapar tomt på innergården, helt utan funktion och estetiskt 
värde. Här har det uppkommit ett sår i staden med en oläkt fasad och ett halvt hus på en mörk innergård.

REGLERINGAR GENOM 3D-FASTIGHETSBILDNING ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER

Roslagsgatan, ÖstermalmTunnelgatan och Luntmakargatan, NorrmalmPryssgränd, Södermalm

Vad är en brandmur?
En brandmur är en vägg i en byggnad vilken har till uppgift att hindra 
spridning av brand mellan sektioner av byggnaden eller till en annan 
byggnad. Brandmuren skall gå från grundkonstruktionen genom hela 
byggnaden och uppfylla byggnadsbestämmelsernas krav på avskiljande 
mot brand utifrån samt ha stabilitet mot brand inifrån. Sektionerande 
brandmurar eller sådan som är gemensam för fl era byggnader skall 
utföras så att byggnaden kan störta samman på endera sidan utan att 
brandmuren förstörs.

I stadsbilden är brandmurar idag tomma ytor med reklam, konst, men 
allt som oftast helt utan funktion. En ”ingenmansplats” som står som en 
död kuliss mot stadens fasader. Staden som vi känner den idag skulle 
behöva mer variation och små tillägg. Brandmuren har ett kulturellt och 
historiskt värde, en arkitektonisk paus, men jag tror att det kan ges 
ytterligare en dimension genom en funktion.
Tomma brandmurar uppkommer oftast när staden förändras genom 
exempelvis vägdragningar eller nya byggnader. De tomma murarna ger 
möjlighet till nya vertikala utmaningar i arkitekturen. 
Sedan 2008 bor över hälften av jordens befolkning i städer och siffran 
ökar hela tiden. I samma takt som befolkningen ökar, ökar också 
behovet av fl er bostäder. Befolkningen i Stockholms innerstad hade år 
2000 uppnått 277000 personer och är beräknat till 337 000 personer är 
2030. Det vill säga en ökning på 60 000 bara i Stockholms innerstad.
Genom att använda de smala oidentifi erade platserna, de tomma 
väggarna och de smala tomterna ökar man komplexiteten och 
densiteten i staden och därigenom exploaterar staden på nya sätt. 
Ett litet tillägg på en vägg förändrar inte staden, men en stor trend som 
sprider sig kan förändra stadsbilden. Småskaligt är slagkraftigt, men vid 
ett stort antal platser.

Staden är ett fält av korsande intressen som har en direkt inverkan på 
möjlighet att bidra till en effektivare användning av resurser i staden. 
Detta kan ske genom smarta yteffektiva konstruktioner och 
användning av exempelvis gemensamma utrymmen som trapphus och 
entréer. Genom detta användes byggnaden effektivare och ger liv åt en 
annars död och outnyttjad yta. Ett effektivare sätt att använda befi ntliga 
bostäder väcker frågor om samverkan kring fastigheters gemensamma 
behov. 
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är till nytta för fl era 
fastigheter. Den kan exempelvis vara trapphus och hissar.
Många funktioner som behövs för att en fastighet ska fungera på ett bra 
sått, går inte att lösa inom den egna fastigheten eller för bara en enskild 
fastighet. I sådana lägen fi nns det möjlighet att samverka kring 
fastigheters gemensamma behov.
En gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning, i 
samband med denna beslutas om regler för hur fastigheterna ska 
samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för 
anläggningen - ett s.k. servitut. Det blir då tydligt vad som ska skötas 
och hur det ska göras. Det blir då möjligt att använda samma trapphus 
som i exemplet på Roslagsgatan.

Den stadsbyggnadspolitiska kontexten är en följd av utvecklingen i 
regleringarna för markanvändning i detaljplaner och byggrätter med den 
3D-fastighetsbildnigen.
I den traditionella fastighetsbildningen är fastigheterna enbart horisontellt 
avgränsade, man äger alltså luftrummet ovanför sin egen fastighet, men 
genom den nya lagen om 3D-fastighetsbildningen öppnas nya möjligheter.
Det är numera möjligt att bilda så kallade 3D-fastigheter. Detta innebär 
att fastigheter kan avgränsas i höjd och djupled så att våningsplanen och 
anläggningar inom samma byggnadskonstruktion kan ligga på skilda 
fastigheter och därmed ha olika ägare. 
Fördelarna med 3D-fastigheter är många. Hit hör exempelvis att 
byggnader och anläggningar i stadskärnor kan användas effektivare. Det 
kan bland annat ske genom att befi ntliga hus byggs på med ytterligare 
lägenheter och våningsplan eller att det byggs bostäder, affärer och 
kontor över spårområden.
En förutsättning för att få bilda en 3D-fastighet är att fastighet är avsedd 
att inrymma en byggnad eller annan anläggning eller en del av en sådan.
Fastigheten ska inrymma minst tre bostadslägenheter för att det ska vara 
tillåtet att bilda en 3D-fastighet avsedd för bostadsändamål.
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Defi nierade brandgavlar totalt: 1805 st
Totala ytan: 283 500 kvm

BRANDMURAR MED BEVARANDEVÄRDE 

STADENS OIDENTIFIERADE POTENTIAL



Situationsplan 1:5000Innergården från Birger Jarlsgatan Fasad mot RoslagsgatanInnergården mellan Birger Jarlsg. och Roslagsg.
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Genom att använda outnyttjade vertikala ytor i staden och ge de en 
funktion, ger man staden en ytterligare dimension. 
Platsen är generellt brandmurar i Stockholms innerstad, men med fokus 
på en lokal situation med en specifi k vägg.
Den vertikala arkitekturen är platsbunden, viket gör att lösningarna får 
olika karaktär och måste anpassas för att läka stadens sår i form av 
överblivna brandmurar. 
Innergården som sammanbinder fastigheterna mellan Roslagsgatan och 
Birger Jarlsgatan på Östermalm i Stockholm är ett typiskt exempel på 
outnyttjad tomt. Det är en överbliven brandmur som ger en information-
srik bild av fenomenet.
Brandmurar är idag täckt av korrigerad plåt för att hålla värmen. 
Innergården är omgiven av en blandad bebyggelse från 1890-talets 
skelskiftes hus till 1960-tals hus, där man idag bygger på moderna 
vindsvåningar. Innergården består idag av en liten lekplats, cykelställ, 
några träd och ett parti med gräsmatta samt hårdgjord yta.
Det hela ramas in av den gigantiska brandmuren med en bredd på 54 
meter och en höjd på 20 meter.

KVARTERET VÄDURENS INNERGÅRD

BEFINTLIG FASTIGHET

FASTIGHETSGRÄNSER

ENTRÉER TILL INNERGÅREN

BEFINTLIGA ENTRÉER

NYA ENTRÉER

1080 KVM BRANDMUR 



Genom utvecklingen i regleringarna för markanvändning i detaljplaner 
och byggrätter med den 3D-fastighetsbildnigen öppnas nya möjligheter.
I exemplet med den nya fastigheten på innergården Roslagsgatan och 
Birger Jarlsgatan kommer ägandeförhållande bli följande:
Fastigheten från Roslagsgatan (A) äger marken på innergården som den 
nya byggnaden ska byggas på och ska således köpas loss. Fastigheten 
från Birger Jarlsgatan (B) äger det befi ntliga gårdshuset och 
brandmuren som det nya huset skall byggas mot, från vilken man söker 
servitut för att använda gemensamma trapphus. I gengälld ges tillgång 
till en hiss i den nya byggnaden.
Lägenheterna knyter an till den befi ntliga strukturen av trapphus och 
entréer med en kompletterande hiss i den nya byggnadskroppen. 
Byggnadskroppen ligger mot den befi ntliga brandmuren, men med en ny 
brandvägg så att den bildar en egen fastighet med öppningar mot de tre 
befi ntliga trapphusen. Byggnadens grundkonstruktion är gjord i betong, 
där de smala våningsplanen kragar ut som hyllor.

Fasad innergården 1:200

Längdsektion A 1:200

Tvärsektion B  1:200
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Entréplan 0 1:200

Takplan 6 1:200

Våningsplan 1-4 1:200

Källarplan -1 1:200
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Våningsplan 5 1:200

Konceptet är att undersöka brandmurar som plats och fylla de med ett 
vertikalt program av bostäder, en smal bostadstypologi i staden. 
De smala lägenheterna knyter an till den befi ntliga strukturen, såsom 
trapphus och entréer.
Storleken av bostäderna utgår från den vägg den adderar till och dess 
luftrum kring.
För att förstärka känslan och kvaliteten med en brandmur byggs alla 
funktioner såsom badrum, kök, hall, garderob mot brandmuren. 
Lägenheterna öppnar sig då mot ett långt smalt rum med friplacering 
av möbler. 

Våningsplan: 5 bostadsplan, entréplan med gemensamma ytor samt 
källarplan
Antal lägenheter:15, 5 st. 3or och 10 st. 2or
Kvm:3or 109 kvm och 2or 49 kvm
Allmänna utrymmen: tvättstuga, cykelrum, barnvagnsförråd, soprum, 
källarförråd, samt två förråd.
Kommunikation: trapphus, hiss

Från trapphuset når man innergården från båda hållen. På sidan mot 
Roslagsgatan når man de gemensamma utrymmarna som soprum, 
cykel- och barnvagnsförråd. Den gemensamma innergården består av 
träd, lekplats, grillplats och sittmöjligheter. Från innergården når man 
de båda entréerna mot Birger Jarlsgatan och Roslagsgatan samt den 
nybyggda hissen som försörjer både det gamla gårdshuset och den 
utbyggda brandmuren.  
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Modul 3x3 1:100 

Interiör av rum mot fasaden

Plan 1:50 Exempel från våning 3

FASAD KUPOLER
De smala tomterna och således också de smala lägenhetsplanerna 
väcker frågor om tunna material som spara utrymme. De runda 
transparanta kupolerna är gjutna och fästa i den ljusgenomsläpp-
liga fasadskivan tillverkat i ett nanomaterial. Nanoteknik utvecklas i 
rasande takt. Nano är en teckning på ett prefi x som betyder en miljard 
del. Det handlar om att manipulera material för att designa specifi ka 
egenskaper och funktioner. Materialen kan vara extremt tunna, men 
med goda styrke- och isoleringsegenskaper. Idag fi nns olika nanomate-
rial som t.ex. nanogel som ett komplement till andra material. Nano-
gelet är genomskinligt, energibesparande och samtidigt ljuddämpande 
och skulle t.ex. kunna användas i en sandwichs konstruktion. Idag 
forskar man även inom förnyelsebar nanomaterial som nanocellulosa. 
Nanocellulosa är utvunnet av träfi ber och är således förnyelsebart med 
extrema styrke egenskaper och väldigt lätt. Idag används materialet 
som förstärkningskomponent i papper och plast.  

Fasaden är uppbyggd av 3 x 3 meter stora skivor med infästa kupoler. 
Dessa skivor är ljusgenomsläppliga och tillverkade i 5 olika varianter. 
För att ge fasaderna ett slumpartat utseende och rumsliga kvaliteter 
går varje skiva att fästas i 4 olika positioner. 

De runda transparanta kupolerna är tillverkade i två storlekar. De min-
dre öppningsbar (A) och de större sittbara (B)
A – Den öppningsbara kupolen är 700 mm i diameter och genom sin 
infästning möjlig att vrida 360 grader.
B – den sittbara kupolen är 1300 mm i diameter och gjutna i två delar 
som är infästa i fasaden. 
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