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sekundär bärning H balkar

dubbelglasfasad

gestaltning

stabiliserande stomme

isolerade plåtkassetter

sekundär bärning H balkar
primär bärning

gestaltning

”Kvinnans silhuett stelnar till en kurvig stjälk.  
Hennes barm buktar likt balkongerna på 
husfasaderna. Hennes höfter böljar som stolarnas 
armstöd. Hennes kjolar slingrar sig som Victor 
Hortas trappräcken. Hatten gungar som en 
trädkrona i vinden. Hela kroppen går i vågor precis 
som Munchs och Kroyers sensuella penseldrag.”

Tidens tecken, kvinnans kläder  
i  förhållande till sin omgivning.
Tony Lewenhaupt

Ryggraden i byggnaden, konstruktion, bygger på den klassiska lager-på-lager principen. 
Kärnan består av pelare och balk som bildar ett skelett. I etapper kläs sedan byggnaden 
in för att anpassa klimatskyddet efter placering. I söder ventileras fasaden med 
dubbelglas och mot norr isolerar plåtkassetter. Fasaden hänger likt en klänning på 
den bärande stommen.

och trapphus stabiliserar byggnaden i sidled. Den yttre fasaden appliceras på 
ett sekundärbärande rutnät av h-balkar. Eftersom fasaden är friliggande 
från den bärande stommen kan den bytas ut och förändras med tiden. 

när den placeras framför glas för att släppa in ett mer varierat ljus. 

som uppstår mellan hus och mark. Dessa öppningar 
använder jag som entréer och visuella kopplingar mellan 

mellan vägg och fasad eller mellan mark och hus. 

Konceptets ABC

Fasad syd Fasad norrA

B

A B C D E

Karta över Södermalm där berg i dagen markerats, 1642

är en rest av ett berg, nedslipat under miljoner år, sticker här upp ur den 
asfalterade omgivningen. Jag har valt att utnyttja och använda berget i så stor 
utsträckning som möjligt.

utmärkt för utomhusvisningar, projiceringar och events.  

härdigt material. Att bygga direkt i graniten ger en bra stabilitet och skapar 
goda förutsättningar för en långvarig byggnad. 

“För att förstå hur bergarter bildas, måste man vara medveten om tidsfaktorn och om platt-
ektoniken. De tidsrymder som krävs för att skapa och därefter nöta ner en bergskedja är all-
deles enorma, omöjliga för en människa att helt få grepp om. Bergskedjor bildas som en följd av 

bildas i oceanernas mitt, där lava tränger upp ur jordens inre. Eftersom jordskorpa ständigt 
nybildas (och jordklotet inte blir större), måste plattorna kollidera någonstans. Det är där nya 
bergskedjor bildas. Den ena plattan dyker ner under den andra, eller också står plattorna och 
stångar mot varandra, samtidigt som berggrunden veckas och skjuter i höjden.”
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Fasseterade plåtkasetter Ljusstudie av fasadelement

Detalj dubbelglasfasad 1:20 Detalj isolerade plåtkassetter 1:20

Perforerade plåt, två storlekar

nytt hus för mode. Ett samlande organ för 
modeindustrin där alla delar är representerade. 

påverka arkitekturen? I min process har jag behandlat arkitektur 

kopplingen mellan byggnader och kläder, både i teorin och 
praktiken. Jag har arbetat mycket i modell och planen är en rationell 
tolkning av en programidé.

kung, alla kommunicerar vi med våra kläder. Det handlar om ytan.
Den process som har lett fram till våra plagg blir till slut oväsentlig. 

Varje detalj är viktig. 

inte ens hälften så glamourös som framsidan och den syns sällan på 

förberedelserna, som pågått i över ett år, kläderna, den viktiga 
känslan och så hur allt är över på 15 min...

PROCESSEN

Textil och arkitekturhistoria

Berget

Arkitekturens grundprinciper, där väggar, golv och tak bildar ett skyddat 
rum byggdes från början av material som fanns tillgängligt på platsen. 

The Style 
(1892) att olika material hade olika funktioner i de första byggnaderna. Den 
bärande konstruktionen var snickrad och för att täcka den använde man 
tyg. Att binda, väva och knyta tygerna formade dom och gav dem en 

av bättre anpassade material och den textila känslan försvann, kvar 
fanns bara ett mönster. 

” Basic objectives of textiles:
1. To string and to bind
2 to cover, to protect and to enclose” 

Fasaden
En ventilerad skaljacka Följer dagens trender

Berget
Förutsättningen för en stabil kropp

Konstruktionen 
Byggnadens ryggrad

Historia 
Tendenser

Lager-på-lager

Uttryck, materialitet och magkänsla

Detaljer

enhetligt?

Fasaden är avsiktligt tvådimensionell för att ytan ska upplevas 
som en enhet. Effekten av rörelse bildas av vikningar, vinklingar 

lapptäcke som under dagen förändras i och med solljuset.

Fasaden kan liknas vid en beklädnad 
som smyckar och skyddar byggnaden. 

förutsättningar.

Fasaden har en tydlig geometri som 
utgår från den modulbyggda sekundära 

i rörelse som får byggnaden att förändra 
utseende under dagen och efter väder och 

pusselbit enkelt bytas ut mot en ny och fasaden 
ändrar utseende efter funktion.

dubbelglasfasad där plåten fungerar som 
solavskärmning samt ventilerar fasaden sektionsvis.  

 
uttrycket är mer solitt. 

golv 15 mm
värmeisolering 80 mm

betong 220 mm

isolering 100 mm
installationer 

isolerglas 45 mm
enkelglas 15 mm

fasadplåt 2 mm perforerad

aluminium galler
stålprofil

solskydd

HEA balk 100 mm

stående man

stående kvinna

sittande man

sittande kvinna

träregel 140x70

isolering 120 mm

luftspalt

fasadplåt 2 mm tät

HEA balk 100 mm

golv 15 mm
värmeisolering 80 mm

betong 220 mm

isolering 100 mm
installationer 


