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Gamla skofabriken på Hornsbruksgatan som uppfördes omkring 1890  är idag bibliotek Vy från parken söderut längs Lignagatan

Högalidskyrkans handslagna tegel i munkförband Högalidskyrkans kolumbarium med dess tegelvalv Hornstulls tunnelbana är dekorerad med diagonalt och stående tegelDetalj av f.d. skofabriken i kvarteret Sl’ggan med ett kryssförband i rött tegel

Högalidskyrkan av Ivar Tengbom från 1923 dominerar området med sin höga tegelkropp Tunnelbaneuppgången mot HornsbruksgatanInfarten till Högalidsgaraget

HORNSBRUKSGATAN

En av Hornstulls tunnelbaneuppgångar leder 
upp mot gatan; i en brutalistisk, nedgången 
betonglänga mot Högalidsparkens södra 
bergskant. Uppgången fungerar som nod för 
rörelse på den annars stilla gatan. Hornstull 
förändras och i samband med en ny galleria 
mm så är ökad aktivitet något jag räknat med.

Gatan är relativt mörk och parken har en 
allvarlig karaktär. Jag vill bibehålla något av 
det stränga och tunga i mitt förslag men se till 
att bostäderna får goda ljusförhållanden.

Hornsbruksgatan på Södermalm i Stockholm 
ligger intill Högalidsparkens södra sida. I 
parken reser sig Högalidskyrkan, av Ivar 
Tengbom 1913, imponerande 105 möh. 
Kyrkan tävlar med Stadshuset och från tornen 
sett, verkar Östbergs verk nästan litet.  Kyrkan 
med kolumbarium, urngård och förening-
slokaler tillsammans med den gamla skofab-
riken är de tunga kroppar i tegel på platsen 
som inspirerade mig i projektet.

Förslaget består av två komplex inbäddade i 
bergskanten. Kontor och butiker i de 
mörkare, nedre planen lyfter upp 30 lägen-
heter fördelade på fem större volymer som 
sammanlänkas av fem st. 2-plansstrukturer 
vars tak är tillgängligt för allmänheten från 
parken. 

Den norra av de fyra befintliga bilfilerna på 
gatan ersätts av trottoaren som bräddas med 
småträd för att tillåta ett större antal gång-
trafikanter.

Att föreslå nybyggnation i ett av centrala 
Stockholms parkområden är känsligt. Min 
fråga inför projektet var därför: Kan ett arki-
tektoniskt förslag förstärka platsens kvaliteter 
utan att upplevas som något främmande?

Som verktyg för att lösa den frågan har 
förhållandet mellan lugn och livfullhet, privat 
och offentligt hjälpt mig med gestaltningen.
Parken står för den tysta, lugna och gröna 
sidan för kontemplation medan gatan i 
staden bidrar till liv, rörelse och myller.



Programmet:
Bostäderna i de två komplexen är indelade i 
13 hyresrätter i den västra delen och 17 st 
bostadsrätter i den östra.

I gatuplan ska butiker, kontor och restau-
ranger rymmas utöver en ny tunnelbaneup-
pgång och en förskjuten infart till Högalid-
sparkeringen.

Den nya tunnelbaneuppgången länkas till 
parken på ett tydligare sätt än den befintliga 
lösningen med en smal dold trappa.

Husen utgår från ett kvadratiskt mått på 
15x15 m utifrån lämplig lägenhetsbredd, 
spännvidd för betongbjälklag samt avstånd 
för att slippa dilatationsfogar i tegelfasaden.

Den högsta volymen på 7 våningar plus 
takhus är 30 m. Syftet var att utnyttja läget 
med fri utsikt mot Tantolunden i söder utan 
att bryta taksiluetten och skymma för mycket 
av parken.

Trapphusen leder till ett inglasat rum i anslut-
ning till de gröna taken där boende har 
möjlighet att så mindre plantor och kompos-
tera matavfall till jord att odla i.

Lägenheterna är i snitt 70 kvm (50-150). 
Samtliga har indragna balkonger åt söder 
och de flesta även åt parken.

Bostäder: 1300 kvm
Kommers: 1200 kvm 
Kontor: 1100 
Övrigt: 2000
TOT: 5600 kvm
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Situationsplan 1:2000
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Våningsplan 1:1000 (fasta element)Vy västerut från Hornsbruksgatan
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Vy österut från Högalidsparken

Solstudier 12:00 respektive 15:00 (april)



HORNSBRUKSGATAN

Fasad syd 1:1000 Fasad 1:200

Fasad norr 1:1000 Fasad 1:200
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Axonometri
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Tvärsektion park 1:1000 Sektion 1:200

Energibesparande och och åtgärder för 
minskad miljöpåverkan:
 
1: Dagvatten fördröjs genom filtration längs 
berg och jordbeklädda takytor

2: Rörelse uppmuntras i ett cirkulerande 
dagljusbelyst, trapphus

3: Värme lagras i berg, stomme & vattentank

4: Sammanhållna kvadratiska volymer 
behåller värmen effektivt 

10: Koppar, zink och fosfor undviks för att 
minimera förorening av dagvatten

11: Vattenförbrukning reduceras med effek-
tiva toalettstolar och duschar

12: Takplanteringar med blommande växter 
kompletterar bef. biotop

13: Gemensam kompost i takhus ger jord för 
odlingar

14: Bilars hastighet minskas genom att 
ändra gatans riktningar och nivåer

5: Kontorens överskottsvärme värmer 
bostäder dagtid

6: Enkla, tåliga byggelement i skivor under-
lättar uppförande

7: Solceller 1 gen. (kisel) på takhus (ca 970-
kWh)/tak(ca 60kvm)

8: Trapphus försörjs med el från takhusets 
solceller till kvällsbelysning

9. Regenerativ hiss alstrar el för rulltrappor

15. Hastighet och bullernivå minskar ytterlig-
are med 1 körfält mindre

16: Värmeväxling berggrund-hus, 
tunnelbana+garage-hus samt bergsglipa-
hus

17: Fjärrvärme och -kyla dras in i samband 
med gatuarbeten

18: Fasadmaterial minskas genom månghål-
stegel (9-80hål)
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Detalj - tak och mark 1:20

GRÄS, SMÅPLANTOR
JORD 100
SEPARATIONSMATTA 0,2
DRÄNERINGSLAGER 40-100
TÄTSKIKT MOT FUKT OCH RÖTTER 2
ISOLERING 100
TÄTSKIKT 0,2  
FALLBETONG LUTNING 1:50
TÄTSKIKT 0,2

GALLER
METALLNÄT

ROSTRFRITT
STÅL 0,5

TÄTSKIKT 0,2
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TEGEL 120, TRYCKT FOG
LUFTSPALT 40

CELLPLAST 250
BETONG 150

MASSIVT TRÄGOLV (ASK) 20
VÄRMEPAKET 40

TÄTSKIKT 0,2
STEGLJUDSISOLERING 50

BETONG 300

LAMINERAT GLAS 8

Sektion: 1:40


