
RUNT HÖRNET

PARK OCH STAD

Hornsbruksgatan och Högalidsparken ligger centralt i Stockholm precis bakom 
Hornstull, på den sydvästra spetsen av Södermalm. Trots det är det få som hittar till 
eller ens känner till Hornsbruksgatan eller parken. Placerad mitt emellan Tantolund-
en, Reimersholme och Långholmen är det dessutom ett grönområde som främst 
används och uppskattas av de närboende medan övriga stockholmare söker sig till 
de större grönytorna. 

Vid Hornstull byggs just nu ett nytt centrum med shoppinggalleria, restauranger, 
en ny tunnelbaneuppgång och busshållplatser samt ett torg som kommer förbinda 
Hornstull med Hornsbruksgatan. Det ska bli en ny kommersiell magnet i ett om-
råde som redan har stor genomströmning men där få människor uppehåller sig i 
dagsläget. I nuläget finns heller inget aktivt gatuliv att knyta an till på Hornsbruks-
gatan då den mest har karaktär av en bakgata. Däremot finns potentialen att lyfta 
gatumiljön och skapa liv på platsen i koppling till det nya torget. Det skulle ge ett 
mervärde till dem som bor där nu, trots att man i viss mån inkräktar på “deras” park 
med ny bebyggelse. 

Mellan T-baneuppgången som redan finns på platsen och den nya volymen bildas 
ett terrasserat torg som spelar mot torget i andra änden av Hornsbruksgatan och 
knyter an till den kommers som finns i gatuplan av byggnaden. De som befinner sig 
på torget vid Hornstull kommer också lättare upp i parken, och fler kan hitta den.   

PROGRAM

En byggnad som innehåller kontor och bostäder blir av tradition ofta en stängd 
och sluten byggnad. Förslaget syftar till att öppna upp och göra kontoret, eller 
arbetsplatsen, till en publik yta. Den del av byggnaden som följer Varvsgatan i öst 
innehåller ett stort öppet kontor, tillgänligt för alla. Det finns ett café och är öppet  
för allmänheten men huvudsyftet är att fungera som arbetsplats. Det finns  öppna 
arbetsplatser men också ett antal mindre mötes- och konferensrum, liksom tillgång 
till skrivare, kopiator m.m. samt förvaringsutrymmen. De öppna arbetsplatserna är 
tillgänliga för alla medan övriga funktioner finns för dem som löser medlemskap.

Bostäderna är traditionella lägenheter, små i formatet för att möta dagens och fram-
tidens stora efterfrågan på bostäder. Den mindre golvytan kompenseras till viss del 
av en takhöjd på nära tre meter; ett litet fotavtryck men stor volym. En basmodul om 
fyra lägenheter per hisschakt repeteras för att enbart förändras i hörnen. Där finns 
lägenheter som sträcker sig över två våningar med öppet upp till tak längs med 
fasaden. Samtliga boende har tillgång till gemensamma takterrasser som skapar en 
mer privat sfär men där man fortfarande har visuell kontakt med parken.

Längs med Hornsbruksgatan finns butiker för att bidra till ett rikare och mer aktivt 
gatuliv. I de delar av byggnaden som letar sig ut i parken finns möjlighet att placera 
exempelvis café- och restaurangverksamhet och förskoleverksamhet med direkt 
koppling ut till parken.
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BIL- OCH KOLLEKTIVTRAFIK BEFINTLIGA GÅNGSTRÅK GENOM PARKEN RÖRELSER GENOM PARKEN OCH FRÅN 
HORNSTULL LEDS TILL BYGGNADEN OCH 
BUTIKERNA VID HORNSBRUKSGATAN

Hornsbruksgatan T-Centralen Slussen Skanstull

GESTALTNING

Förslaget syftar till att rama in parken, att markera och definiera det sydöstra hörnet 
på ett sätt som knyter an till kvarterskaraktären som dominerar omgivningen. 

I hörnet höjer sig byggnaden upp till sju våningar för att sedan terrasseras ned mot 
parken och kyrkan. Mot staden har byggnaden ett högt och distinkt uttryck medan 
den förhåller sig ödmjukare och mer småskaligt till omgivningen på parksidan, där 
volymen blir lägre och något upplöst. Byggnaden agerar gränslinje mellan park och 
stad och terrasseringen bidrar till att göra den gränsen mer transparent och ge-
nomsläpplig. Även programmet syftar till att göra byggnaden tillgänlig och öppen, 
en del av staden utan att skapa onödiga barriärer.   
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Förråds- och teknikutrymmen

Öppen kontorsyta/ arbetsplatser

Kontor

Bostäder

Takterrasser

A A

B B

Förråds- och teknikutrymmen

Butiker/ Show room

Öppen kontorsyta/ arbetsplatser

Förvaring och materialrum till arbetsplatserna 

Förskoleverksamhet 

Öppen kontorsyta/ arbetsplatser

Kontor

Café/ restaurangverksamhet

Bostäder

Takterrasser

Öppet ned

Bostäder

Takterrasser

Öppet ned

Bostäder

Takterrasser

FASADELEVATION 1:200 0 1 10m

PLAN 1 1:500

PLAN 3 1:500

PLAN 5 1:500

PLAN 7 1:500

PLAN 2 1:500

PLAN 4 1:500

PLAN 6 1:500

BOSTÄDER

KONTOR

PUBLIKA YTOR

45 x 
1 rok

Konfersens-
rum

Mötesrum Skrivare,
post

Förvaring

Toaletter
Öppna 

arbetsplats-
er

Show room
Caféer

 mot gata 
och park 

Aktiviteter,
t.ex. cykel- 
uthyrning

Butiker

Bostäder
Kopplas till parken och innergården.

Kontor
Placeras mot Varvsgatan, i det lugnare 
och mindre solbelysta läget. Offentliga/ kommersiella lokaler

Kopplas till Hornsbruksgatan för att aktivera 
gatulivet.

Kontor

Offentliga/ kommersiella lokaler
Finns främst i gatuplan mot Hornsbruksgatan 
för att attrahera förbipasserande, men även i 
flyglarna för att koppla till gångstråket  genom 
parken.

Bostäder
Placeras högt upp för att få in
solljus. Främst mot park men
också mot gatan.

Ligger på gatuplan vid Varvsgatan
och på plan två och tre mot både 
Hornsbruksgatan och Varvsgatan.

Kontor
Semiprivat och bara delvis
behov av dagsljus. Placeras
i mitten av byggnaden. 

Bostäder
Störst behov av dagsljus, placeras
högst upp.

Offentliga/ kommersiella lokaler
Inget behov av dagsljus. Bör kopplas till
gatan, placeras längst ned.

Förråd/ teknikutrymmen
I flyglarnas lägre våningar, som är
placerade under jord, finns förråd 
och tvättstuga till lägenheterna samt
utrymmen för teknik. 

 

9 x 
2 rok

3 x 
hörn-

lägenheter

1 x Öppet kontor
1 x Kontor 195 kvm
1 x Kontor 250 kvm

1 x Kontor 300 kvm
1 x Kontor 745 kvm

Ensam Samarbete Större sammanhang
Möten/ konferens

Antal

Behov av avskildhet

Ytvidd

Enheter

Kommunikation

ATT ARBETA IDAG

Hur vi arbetar ändras hela tiden och kraven på arbetsplatsens utformning följer med den 
utvecklingen. Vi arbetar mer och mer som egenföretagare och frilansare samtidigt som de 
större företagen har mer projektbaserade anställningar. Dessutom bidrar dagens teknik till 
att man kan delta i ett möte eller en konferens  via internet och den fysiska närvaron förlorar 
sin betydelse. 

Men samtidigt är människor sociala varelser och vi mår bra av att träffas, umgås och helt 
enkelt att se varandra. En självklarhet för fritiden, men också viktigt i arbetslivet. Vi behöver 
samarbeta och interagera med andra människor för att komma på nya idéer, utvecklas och 
utvärdera vårt eget arbete. 

Målet är därför att skapa en arbetsplats som är öppen och tillgänglig för alla och som upp-
muntrar möten och social interaktion. De som idag jobbar hemifrån eller på caféer ska ha 
en plats att gå till som passar just deras behov. Stationer med nödvändiga redskap, som 
t.ex. skrivare, ska finnas tillgängliga och även bokningsbara mötes- eller konferensrum.  

PROGRAMANALYS OCH -FÖRDELNING

GESTALTNING

0 1 5m

BASENHET LÄGENHETER, PLAN 1:100

ARBETSPLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Utgångspunkten är den klassiska kvartersformen Formen öppnas och skapar en halvöppen innergård Sidorna anpassas efter markens topografi och vrids in mot 
parken 

Hörnen rundas av för en mjukare form Volymen sänks mot parken och skapar takterrasser Hisschakten placeras mot berget och bryter av 
den strikta fasaden mot parkens sida

FASAD

Fasaden består av höga glasrutor som växlas av med väggpartier av massivträ. 
Utanför fasaden finns träribbor av lärkträ som täcker de delar av fasaden som 
består av massiv vägg. Då de sitter med ett litet avstånd in till väggen bildar de 
ett yttre skikt i fasaden och ger den mer djup. Träribbornas bredd är konstant 
men djupet varierar för att få ett skuggspel över dygnet och en mer levande 
fasad. 
Tidvis tillåts ribborna leta sig ut över glasfasaden men sitter då med glesare 
avstånd för att sila in ljuset. På det viset blir övergången mellan glas och massiv 
vägg mindre markant och träribbornas lager mer upplöst.

INSPIRATIONSBILDER

Träribbor av varierande 
djup

Tunn plåt som skyddar ändträet

Infästning i stål för hållbarhet 
och vädertålighet

FASADDETALJ 1:5
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Gipsskiva 12
Massivträskiva 100
Fuktspärr 0,2
Isolering 180
Vindpapp 0,8
Luftspalt med läkt 42
Klimatskyddande träskiva 13
Luftspalt med stålreglar 50
Träribbor av varierande djup 45-100

Innergolv 12,5
Underlag till innergolv 20
Betong 500
Makadam med dräneringsrör

Betong 250
Isodränskiva 100
Luftrum (serviceutrymme) med 
avrinningsbrunnar och dräneringsrör i 
tak och botten 1000
Betong mot bergvägg 250

Innergolv 12,5
Underlag till innergolv 10
Betongplattor 270
Nedpendlat undertak med ventilation 
och installationer 210
Undertak 10

Utrymme mellan undertak och 
fasad där det finns möjlighet att 
fästa in neddragbara solskydd.

Bostäder

Bostäder

Arbetsplatser/
publika ytor

Arbetsplatser/
publika ytor

Arbetsplatser/
publika ytor

0 0,2 1m
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