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kontor trapphus bostad trappa

butik

garage infart

vinkel

elevation sedd från  hornsbruksgatan 
1:200

knyta samman gata och park.
två huskroppar formade av stående 
vinklade skivor så att den 
visuella och fysiska kontakten mellan det 
urbana gaturumet och parken blir självklar.

en sockel med klimatskal - kommersiellt och offentlig 
och kontor i kontakt med det urbana gaturummet.

en paviljong - i kontakt med parken, öppna celler 
med enkel eller dubbel våningshöjd där du kan 
bygga ditt eget hus eller lägenhet.

 

plan 1
1:800

butiker och offentlig verksamhet 1040m2

PUBLIKT STADSRUM, SHARED SPACE, BUTIKER

KONTOR

PARKYTA, HUS I PARK

A

A

plan 2
1:800

kontor 1120 m2

plan 3
1:800

bostäder 1029m2 
 

plan 4
1:800

bostäder 1029m2 
 

 hela hornsbruksgatan från hornstull och upp till 
 tunnelbanenedgången blir shared spase

 byggnaderna är generella system med platsgjutna betong väggar. 
 som lameller där man sedan lyfter in bjälklagen på den höjd man 
 behöver, trapphusen fungerar likadant.
 de är ritade utifrån ett grid som är 800, 1600, 3200 mm i både 
 plan och sektion.
 de två nivåerna är försjutna från varandra för att förstärka flödet 
 och ändra stadsrytmen med förtrångningar och torgbildning

 du skapar ditt egna boende, allt eftersson din sociala 
 situation förändras så kan ditt hem förändras med dig. lägg till ett 
 våningsplan, bygg ut, dela upp och hyr ut, dela tillsammans 
 med några vänner eller ha hela ytan själv.

 trapporna knyter samman nivåskillnaderna mellan park och gata 
 och är anpassade efter olika tempon, genvägarna på kortsidorna 
 av byggnaden har ett kortare stegdjup än den stora sociala 
 trappan mellan de två huskropparna.

husen är anpassade efter siktlinjer som är 
viktiga för att kunna knuta samman platsen

efter flödes analyser av platsen så hittade 
jag en naturlig mötespunkt

hornsbruksgatan blir shared space 

situationsplan 1:2000

perspektiv från parken

solstudierna visar hur solens bana 8 juni kl07 
till kl 19.
torget får en fin middags sol och parksidan 
har kvällssol
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KONTOR 
55 - 60 ARBETSPLATSER
500 M2

1

2

3

4

4

5

6 7

1087

9

9

7

1 entré
2 matsal
3 mötesrum
4 arbetsplats
5 toalett
6 post, kopiering
7 arkiv/förråd
8 vilorum
9 grupprum
10 teknik

BOSTAD
8 PERSONER
230 M2

1 entré
2 singelrum 10 m2
3 dubbelrum 18 m2
4 kök
5 balkong

1

2 3

4

5

bostad
12 meter djupa bostädsenheter som vänder sig mot 

parken och ger en känsla av ““hus i park”

kontor
14,8 meter djupa kontorslokaler, riktade mot gatan med 

berget i ryggen. djupet gör att  rum som tex. kopieringsrum 
och förråd enkelt placeras mot berget.  då det utvändiga 

ljuset har svårt att ta sig in längre än 10m

butik
butikslokaler också med ett djup på 14,8 meter. 

stora skyltfönster mot gatan och en fönstersmyg på 0,8m och 
fallande.

garage
tunnel till  garage under högalidsparken

TT bjälklag
1oo      installationsgolv
100              pågjutning
500  TTbjälklag betong

bjälklagen är överdimentionerade efterssom lasten inte är 
förbestämd  utan skall klara vad som än ska rymmas i 

byggnaden.

vinkel
knyta samman gata och park.
två huskroppar formade av stående 
vinklade skivor så att den 
visuella och fysiska kontakten mellan det 
urbana gaturumet och parken blir självklar.

en sockel med klimatskal - kommersiellt och offentlig 
och kontor i kontakt med det urbana gaturummet.

en paviljong - i kontakt med parken, öppna celler 
med enkel eller dubbel våningshöjd där du kan 
bygga ditt eget hus eller lägenhet.

 

elevation sedd från  högalidsparken
1:200

tekniskt snitt  A:A
1:50
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