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Bergslagsvägen

Område under utredning 

Befintliga byggnader

Mitt projekt

Framtiden

Knyta ihop bostads
områdena och
skapa förbindelse
mellan stadsdelarna. 
Behålla grönområdet
så mycket som möjligt.

Olika typer av bostäder
för olika typer av 
människor med olika 
behov samt varierande 
plånbok och intressen.

Friliggande
enfamiljshus
och parhus.

Radhus 
och kedjehus.

Punkthus 
och lamellhus.

Koncept diagram framtiden
Hur området kan tänkas komma 
att utvecklas och växa.

Renderingar
Vy från tunnelbanan och vägen

bostäder
privat.

cafe + kontor
semi-privat.

trädgård, street gardening.
semi-publikt.

torg + park.
publikt.

Koncept samspel mellan
byggnaden och tomten.

Att påta eller bara promenera runt i en 
trädgård är avstressande och lugnande
för många människor.
Här ges möjlighet till att träffas och dela
den upplevelsen oberoende
av kön, status eller hudfärg.

Länkar mellan de boende och 
samhället och vice versa. 
Nya funktioner för området
som berikar och skapar möten.

Koncept integrering mellan
funktioner i byggnad.
Att de boende ges möjligheten
att nå ut i samhället igen genom
t ex arbetsträning. Bygga upp 
självkänslan och känna att man 
klarar av uppgiften vad än det må vara.

site +
1:5000

T

Mälaren

Bergslagsvägen

Som nämnt kortfattat ovan i Bostad först så har den internationella forskningen ger stöd för att en stabil och 
permanent bostad, kompletterad med individuellt behovsanpassat stöd, är det bästa sättet att även på lång sikt 
motverka hemlöshet. Forskningen har även visat att de allra flesta har möjlighet att behålla en permanent bostad 
om dom samtidigt får tillgång till socialt stöd efter behov. Ett resultat tyder på att ett stabilt boende ibland är en 
förutsättning för att vård och stöd i olika former ska ha en positiv effekt. Stabilitet i boendet har därefter ett värde 
i sig. Konsekvensen av detta är att bostaden inte ska villkoras med t ex deltagande i behandling. 

hem
ljuva
hem

18 000 personer lever i hemlöshet i Sverige - en ökning med 45% sedan 1999. 
6000 personer lever i hemlöshet i Stockholmslän, 3000 personer lever i hemlöshet i Stockholms stad - en 
minskning med knappt 100 personer på 2 år.

Hemlöshet börjar nästan alltid med en vräkning. 3116 personer vräktes i Sverige under 2010. 
Dom som lever utan fast bostad tillhör de mest utsatta, det är en spretig grupp människor där ingen är den 
andre lik. Det finns lika många orsaker till hemlöshet som det finns antal hemlösa personer.
Många av dom har problem som sträcker sig längre än att de saknar bostad, och att frånvaron av ett hem 
hänger samman med dessa problem. Enligt socialstyrelsen är 8 av 10 hemlösa personer missbrukare av något 
slag, hemlösa pga missbruket eller har blivit missbrukare pga hemlösheten. 
(Siffror hämtade från socialstyrelsen och boverkets marknadsundersökning 2011) 

Men hemlöshetens ansikte håller på att förändras, nya kategorier av människor som lever i hemlöshet växer. 
De blir allt fler unga personer och allt fler som inte lever med missbruk, de som helt enkelt “bara” saknar bostad. 
Människor som av egen kraft och förmåga inte lyckas ta sig över trösklarna på bostadsmarknaden, eller som har 
hamnat snett och utanför och inte kommer in igen.

Missbruk fortfarande den vanligaste orsaken till hemlöshet, men arbetslöshet/vräkning och
betalningsanmärkningar är den kategori som växer.
Den procentuella fördelningen av hemlösa där 20% lever i akut hemlöshet, alltså som uteliggare. 11% är intagna/
inskrivna på någon form av behandlingsenhet eller kriminalvård. 37% lever i en ordnad bostad av kommunen, 
under särskilda villkor och regler. 26% är den grupp människor som är på väg in i akut hemlöshet 
- “den nya gruppen hemlösa”.
För dessa människor finns inget stöd, dom passar inte in i missbrukarvården eller de andra typer av boenden 
med särskilda krav/villkor inriktade på vård som idag erbjuds till landets hemlösa. 
Dom hamnar utanför utanförskapet.

Bostaden är ett grundläggande behov, oavsett eventuellt andra problem som en person kan ha. 
Det är både en socialpolitisk fråga och en bostadspolitisk fråga, olika insatser behövs, både individuellt riktade 
och strukturella förändringar i dagens bostadsklimat.

>Bostad först<
Insatser som har visat sig fungera är modellen “Bostad först” eller “housing first” som nyligt tillkommigt även i 
Sverige. Det är en modell framtagen för att åstadkomma boendelösningar för människor som lever i hemlöshet. 
Grundtanken med modellen är att en egen bostad är en mänsklig rättighet som inte ska villkoras med t ex 
medverkan i behandling, I stället erbjuds man stöd i den egna bostaden. Modellen har varit och är framgångsrik 
i blandannat USA, I t ex New York, där bostadsbristen är hög, har drygt 80% av de människor som levde i 
hemlöshet och som ingick i ett bostadförst program lyckats behålla sina bostäder vid en femårsuppföljning. 
Modellen har även rönt framgång i andra nordiska länder.
En stor och viktig fördel med bostad först är att deltagarna får en större chans till framgångsrik rehabilitering 
genom koncentrerade resurser på de som har störst behov. Denna modell har varit en stor referens i mitt
projekt. 

I den svenska välfärdsmodellen anses en god bostad (och arbete) vara grundläggande för ett tillfredsställande 
liv. Historiskt sett har kommunens förmåga att tillgodose invånarnas bostadsbehov spelat en avgörande roll för 
den svenska välfärdsutvecklingen. Kommunerna har därefter ett ansvar att hjälpa de människor som själva har 
svårt att göra sig gällande på bostadsmarknaden. Skulder och betalningsanmärkningar ställer till stora problem, 
missbruk och fängelsevistelser är alltid försvårande omständigheter.

I kommuner med brist på bostäder anses “den nya hemlösheten” bero på just brist på bostäder. 80% av landets 
kommuner uppger att det är brist och främst då på hyresrätter. Detta enligt boverkets marknadsundersökning 
i juni 2011. Där kom det också fram att den storlek som efterfrågas mest är små lägenheter med 1-2 rum 
samt kök. När fastighetsägare dessutom kan välja och vraka bland presumtiva hyresgäster höjs kraven för att få 
teckna ett förstahandskontrakt. Det är därför högst rimligt att utgå från att bostadsbrist minskar resurssvagas 
personers möjligheter att hävda sig på bostadsmarknaden. När det finns gott om lediga lägenheter borde ju även 
kraven på de bostadssökande minska. Men att enbart fokusera på tillgången till bostäder räcker inte för att 
förklara varför hemlösheten har blivit ett så stort problem i Sverige. En rad samhällsförändringar under de s
enaste decennierna har antagits vara del av orsakerna till hemlöshet, eller åtminstone viktiga aspekter. 
Bland annat avinstitutionaliseringen av psykiatrin, omstruktureringen av missbrukarvården, en ökad arbetslöshet 
samt avregleringen och omstruktureringen av bostadspolitiken. Men när hemlöshet behandlas som ett 
bostadsmarknadsproblem vidgas perspektivet till att även innefatta delar som fastighetsägarnas formella krav 
och faktorer som är kopplade till relationerna mellan fastighetsägare och socialtjänsten. Vi måste samarbeta mer 
med varandra helt enkelt, vilket inte är helt enkelt.

Oavsett valet av boendeform är det viktigt att personen erbjuds stöd efter eget behov. Vilka utgångspunkter ska 
styra valet av boendelösningar - är bostaden målet eller ska den ses som ett medel för att personen ska bli 
t ex drogfri?

Med “bostad” menar jag här en bostad med självbestämmande och ett tryggt hyreskontrakt, d v s att 
hyresgästen har uttalade rättigheter och skyldigheter. En “bostad” har följaktligen en helt annan kvalitet och 
karaktär än akutboenden, instutitioner och lägenheter med tillfälliga kontrakt och/eller särskilda villkor och 
regler. Bostaden är inte bara en plats där man har sina personliga tillhörigheter, där kan man också stänga dörren 
om sig och själv bestämma vem som får komma in, dit man har en nyckel och inte en skruvmejsel, men det är 
också mycket mer. Bostaden markerar i många fall en persons sociala position. Att ha en egen bostad är även 
förknippat med ett antal viktiga “förmågor” t ex möjligheten till att kunna sköta sin egen hälsa och planera sin 
framtid.
Människor som jobbar med hemlöshet säger att hemlöshet är “en tillfällig situation man befinner sig i under en 
kortare eller längre period av sitt liv.” Det är dock så att ju längre tid hemlösheten består desto större blir också 
de övriga problemen en person kan ha. Det gäller för såväl missbruks- och beroende problematik, psykisk ohälsa 
och ekonomiska problem.

Mitt projekt har behandlat och utgått från frågorna:  
Vad är en bostad?
Har alla rätt till den? 
Vad är det som gör en bostad till ett hem?
Större delen av projektet har gått till möten och samtal med människor som lever i-, har levt i - eller jobbar 
med hemlöshet. Jag har även parallellt med detta öppnat frågorna mot allmänheten med en förslagslåda 
som behandlat samma frågeställningar men med möjligheten att kunna lämna förslag och synpunkter med 
hjälp av en lapp i en låda, där man kunde välja att vara anonym. Jag valde att kalla den “bostads-boxen”. 
Dessa lådor har cirkulerat på olika ställen runt om i Stockholmsstad b. la på Arkitekturmuseet, Kulturhuset, 
KTH biblioteket och Situationsthlms redaktion. 
Genom och med hjälp av dessa möten, all fakta och bostadsboxen har slutresultatet växt fram och formats 
till vad det är idag, och det är främst det som redovisas på mina planscher.
Kortfattat detta:
Problem: Hemlöshet
Målgrupp: Personer utan större psykiska problem eller missbruks problem, “den nya typen hemlösa”.
Behov: Bra, billiga bostäder.
Lösning: Små hyresrätter + skapa samhörighet med samhället genom zoner som behandlar skalan 
mellan privat - offentligt.
Hypotesen är att byggnaden ägs av en frivilligorganisation som t ex Stadsmissionen och att marken tilldelas 
från kommunen/staden. 

Materialvalet är trä och genomgående för byggnaden, valt med tanke på den ekologiska aspekten men 
också för att trä för mig gestaltar dom känslor jag vill att byggnaden ska framkalla; en trygg miljö, vara 
elegant men samtidigt också gedigen och hållbar. Att kunna vara en god bostad för alla.

Jag har använt mig av ett byggsystem från martinsons - KL-trä. Som är ett massivträ som kan utformas och 
utföras i olika tjocklekar beroende på behov. Jag använder det som bjälklag, tak och väggar - både inre 
och yttre. Det är ett formstabilt material som har hög bärighet i förhållande till sin vikt och är både klimatsmart
och tätt. Ytterligare fördel är att det tillverkas i fabrik och monteras sedan på plats som sparar både tid och 
energi.
Som fasad har jag valt lärkträ ribbor, ett vackert träslag som åldras med stil och som också kräver väldigt
lite underhåll.
Övriga material som syns är aluminium och galvaniserad stålplåt - material som är tåliga och nästintill 
underhållsfria. 

Ingång till slutresultatet.
Att vi planerar in olika typer av bostäder i ett tidigt skede är väldigt viktigt, vi måste lyssna till brukaren och 
kunna planera för olika typer av hushåll. Eftersom behovet är akut och nu, är situationen sådan att dessa 
typer av bostäder måste planeras in och bli ett tillägg i en befintlig bostadsmiljö. Då är det viktigt att de nya  
bostäderna inte förknippas med negativitet utan lyfts fram och skapar mervärde för området, att på så 
sätt ge tillbaka något som saknas. Och det är just detta scenario som jag har valt att utveckla i mitt projekt.
Detta ger också en chans till att skapa samhörighet med samhället, skapa positivitet, öppenhet och främst 
förståelse kring ämnet som förhoppningsvis kan skapa en kedjereaktion. 

I mitt fall ligger tomten i Södra Ängby. 
Det är i dag en otillgänglig större grönyta som ligger mellan Ängbykyrkan och tunndelbanestationen 
Islandstorget. Platsen i sig har god kommunikation men fungerar idag endast som en passage. Det generella 
konceptet med tomten är att ta tillvara på det positiva egenskaperna som finns och lyfta upp dem. 
Först skapar jag en mötesplats och rum för paus, genom ett shared space, ett tydligt torg med närliggande 
park och trädgård/street gardening. Många barn och ungdomar rör sig genom området under dagtid, det är 
då extra viktigt att sänka hastighetsgränsen vid den större passagen. Detta möjliggörs genom att knyta 
samman tunnelbanestationen med det nya torget genom ett shared space.
En fri rörelse och sikt genom det gröna området planeras in för att göra det mer användarvänligt och 
attraktivt för vistelse och inte bara genomfart. Mer och olika typer av belysning placeras ut för att skapa en 
trygg miljö som också kan bli ett vackert ljusspel över torget och parken, speciellt vintertid då dygnen
generellt är mörka.

Att knyta samman platsen och göra den mer attraktiv ger också möjligheten till att skapa olika zoner mellan
privat och offentligt som i sin tur skapar en viktig länk mellan lägenhetsinnehavaren och samhället och vice 
versa. Byggnaden och dess inneboenden kan ses som en nagel i ögat för vissa och för andra kan det nästan
vara så att det känns otryggt och otäckt, vilket är en vanlig reaktion på det som man inte känner till.
Precis som en f.d hemlös person som levt i ovisshet och känt sig bortglömd, bortkastad och överkörd kan 
känna sig otrygg eller ha misstro till andra människor och samhället rent generellt.
Med hjälp av dessa olika zoner tror jag att man kan skapa en smidig övergång för alla parter att röra sig i, ett
steg i taget i sin egen takt. Bostäderna ligger ju i en publik situation men har en indelning som ändå kan 
kännas som t ex någons bakgård, vilket skapar andra typer av möten och kontakter människor emellan. 
Zonerna är inget som man ser med blotta ögat, utan snarare en känsla, eftersom hela ytan är öppen.
(Se konceptdiagram till höger.)

I byggnadens övre tre plan ligger samtliga lägenheter. De består av 6 st 40kvm och 3 st 47 kvm, där det 
sistnämda har ett extra sovrum. Lägenheterna ska vara billiga bostäder för människor  som har fallit ur, eller 
inte tar sig in, på den befintliga bostadsmarknaden. Och billiga i den mening att hyran ska vara låg men 
också att byggnaden håller låga produktionskostnader samt är energisnål, alltså billig i längden - valet av att 
använda slitstarka och hållbara material har varit ett krav då ruljansen på hyresgäster eventuellt kan tänkas 
vara högre i dessa typer av bostäder.
Det handlar också om helt vanliga hyresrätter, utan orimliga krav och regler som inte heller ska ses som 
tillfälliga bostäder eller mellan slusser. Flyttar hyresgästen ut beror det helt enkelt på att denne t ex kommit ur 
sina eventuella problem och därmed också lyckats komma in på bostadsmarknaden igen och /eller att denne 
vill bilda familj och helt enkelt behöver något större då bostäderna är planerade för 1-2 personer.
I bottenplanet av byggnaden finns en mindre kontorsyta som kan användas för t ex det lilla 
arkitektkontoret eller som en konstnärsateljé. Då hyran kan tänkas hålla en rimligt låg nivå kan man erbjuda 
nystartade och unga företag fina lokaler att starta upp verksamheten i. Vägg i vägg med kontorslokalen ligger 
ett café som ägs av t ex Stadsmissionen. Cafeet kan fungera som en extra länk för lägenhetsinnehavaren 
och samhället då man kan erbjuda arbetsträning med t ex kundbemötande, servering eller liknande.
(se koncept till höger.)
Cafeet fyller en annan viktig funktion då det erbjuder området något som saknas idag, nämligen en tydlig 
mötesplats och kanske även Stockholms godaste socker bullar?
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Site 1:200
Vinter

Betongsten, tre olika nyanser. 100mm tjock.

Plantering, street gardening. 
Pallkragar 1200  800  200 mm / 800  600  200 mm.

Belysning

Befintligt träd

Nyplanterat träd

Plushöjd

Lutningspil

* * * *

+ 00.0

Elevation 1:400
Norr

Elevation 1:400
Öster

Elevation 1:400
Väster

Elevation 1:400
Söder

Belysning
1:200 

Uppljus. För belysning i mörkare partier
för att skapa säkerhet. T ex vid samling
av träd.
Nedljus.Belysning vid gångstråk och väg.
“Normal” belysning med bra spridning på
mark.
Punktljus. För belysning i markplan.
Skapa rörelse och energi på platsen.
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3. Cafe
4. Kök
5. Personal utrymme
6. Wc
7. Bageri försäljning

8. Kontor
9. Trapphus bostäder

10. Cykelbod
11. Trädgårds förråd

Plan 0
+0.20
Cafe och Kontor
och närliggande 
omgivning. 
Sommar
1:100

A

10

11 1 2

Plan -1
-2.80
Lägenhetsförråd och 
Café källarplan
1:100

1. Lägenhetsförråd
2. Café källarplan

12. Kontor övre del
13. Cafe övre del

Plan 1
+3.20
Cafe och Kontor
1:100

12 13

Bostad 

14. Hall
15. Kök
16. Allrum
17. Sovrum
18. Badrum
19. Balkong

14

15

16
17

18

19
Plan 2 - 5 
+6.20 - +12.20
Bostäder
1:100

B

A

Sektion 1:100
B - B

2.70

2.70

4.70

Sektion 1:100
A - A

+ 3.20

+ 0.20

+ 6.20

+ 9.20

+ 12.20

+ 15.20

+ 20.0

Pallkragar
Princip uppbyggnad av trädgård
/Street gardening. 

1200

600

800

800

Kantstöd
Möte mellan gångstråk och gräs / betongsten och gräs.
Material; Galvaniserat stål, böjbart.
Skapar tydliga och definierade linjer i landskapet.

Café möbler
Glasfiberförstärkt polypropylen, extra stark.
Stol; stapelbar, påminner om en klassisk trästol.
Bord; stapelbar, enkel.

(cm)
Bredd 43
Djup 49
Höjd 82
Sitthöjd 46

(cm)
Diameter 110
Höjd 72

(cm)
Soffa
För torget och längst gångstråk.
Längd 120/180/300
Djup 83
Höjd 100
Sitthöjd 43

(cm)
Soffa + fotpall för gräsytor och torget.
Fotpall
Djup 20
Höjd 33

(cm)
Solsoffa/soffa+mittsektion för björkrummet.
Djup 130
Höjd 100

Park/torg möbler
Galvaniserat stål och oljat trä.

Utemiljö, möbler

(mm)
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Umgås

Äta

Tillaga Tvätta

Förvara

Rendering
princip bostad

Rendering
Vy mot trädgård, baksida hus.

Installationsutrymme

Sektionsperspektiv
1:20

Massivträgolv, behandlad furu,
Sov: 25  130  2000 mm.
All + Kök: 25  180  2000 mm.
Hall: klinker, mörk skiffer
300  300 mm.
Bad: Kakel
100  100 mm.

Bostad
40 kmv
1:40

* *

*

*

* *

K
F

TP

SK

G

GST

lärkträpanel (ytbehandlad) 50/40
vindskyddsväv
regel stående 45 140
isolering 120
byggfolie 0,2
KL-trä 120
brandgips 15

Yttervägg princip 1:20

340

(mm)

*

170
10

*

luftspalt 10
regel 45 120
isolering 120
plywood 10
brandgips 2 15

*

(mm)

Lägenhetsskiljande vägg (endast halva tjockleken) 1:20

isärdragen skarv

ihopmonterad skarv

vid synlig sida fasas kanterna

Skarv

Yttervägg möte 1:20

1200

täckande bredd 2400

Bjälklag 1:20

(mm)

elem
entskarv

500

Regla upp för golv. (Furu)

Fönster möter fasad 1:20

Grund samt källarplan
Platsgjuten betong.

Byggsystem i träelement från Martinsons. 
Följer nedan:

Väggelement + Bjälklag. 
KL-trä, flerskicktsskiva med varannat skickt korslagt, vilket skapar en
formstabil byggkomponent med hög bärighet i förhållande till sin vikt. 
Klimatsmart och tätt av norrländsk senvuxen gran och furu.

Stor lastbärande kapacitet och goda egenskaper för ljud och 
brandavskiljning. 

Skivans fuktbuffrande egenskaper bidrar dessutom 
till ett jämnare inomhus klimat.

Ljudklass B garanteras.

Brandklass upp till REI90. Träet behåller sina normala egenskaper 
bakom kolskiktet och förkolningszonen under brand. Inbrännings-
hastigheten är långsam.

Våningshöga väggelement utnyttjas som bärande och stabiliserande
bärverk. Bjälklagen utförs upplagda på väggarna.

I hörnen har jag valt att göra anslutningen som bild till vänster visar.
(yttervägg möte 1:20) Tätningslist placeras där massivträväggarna
möter varandra och skruvning görs från insidan.

Tak.
Yttertak levereras som sammansatta element som täcker in en stor 
yta och beläggs med varmförzinkad stålplåt. Stålets profilerade linjer
associerar till gediget plåthantverk.
Ett plåttak väger en tiondel mindre än ett betongpannetak vilket ger
stora miljöfördelar när det kommer till transport.
Tack vare att plåttaket är behandlat med ett hard coat, olika skyddande
skikt mot t ex snö och is, är det dessutom 100% återvinningsbart och 
i stort sett underhållsfritt.

Bjälklaget används som stabiliserande element, vilket gör att inga 
ytterligare stabiliserande skivor behövs.

På cykelförråd och trädgårdsbod läggs en pannplåt i aluminium (0.7mm)

Takavvattning.
Stuprör, utkastare och rännor i  varmförzinkad stål.
Rännorna som ansluter till taket är rektangulära för en harmonisk övergång
från taket. 
Fällbar utkastare med lövsil samlar upp regnvattnet så att det kan 
användas till planteringarna.

Fasad.
Lärkträ ribbor, 50/40 mm med ett mellanrum på 10 mm. 
Lätt vinklade nedåt för bättre vattenavrinning och för att skapa 
intressanta skuggor i fasaden. 

Balkonger.
Fördel med balkongplatta i trä är den lätta vikten och eftersom
KL-träet klarar långa spännvidder kan en utkragande mindre
balkong utföras utan infästning i fasaden.

Räcket är i samma material som fasaden och skapar ett
följsamt mönster utan störande brytningar.

Fönster och dörrar.
Samtliga fönster har 3-glas energi fönster med aluminium ram.
Friskluftsventil i bostäderna för att hyresgästen själv kan styra intaget 
av frisk luft (fri öppning 40 cm).
Mot söder har rutorna ett högt g-värde (tillskott av gratis solenergi)

Ytterdörrarna skiljer sig lite i utseende men samtliga har stänkskydd
i nederkan av aluminium. 

Spröjs och karm i lärkträ.

Tak uppdelning, plåt.
1:20

27

18

Täckande bredd 1110 
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Takplåt, princip
Varmförzinkad stålplåt
0,6 mm

Fönster och dörrar 1:50

Sovrum
2-lufts fönster med
mötande båge.

Badrum
1-lufts fönster.

Balkong
glasad pardörr 
med lärkträ
spröjs.
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Trapphus + kontor
1100  2000

Skyltfönster
3000  2000
2500  3900 
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KontorTrapphus Café

Balkong
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Takavvattning
(takarea 225kvm)

Hängränna
diameter 150 mm
(rektangulära rännor ges en tvärsnittsarea
minst motsvarande halvrunda hängrännor
vid samma takarea.)

Lövsil med regnvattenkran
diameter 100 mm

Stuprör
diameter 100 mm
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