
PROGRAM

Bostadshus omringar Högalidsparken. 
Förutom lägenheter finns här även många 
mindre företag, ofta bundna till den hantver-
kartradition som finns här. Ändå känns områ-
det privat. 

Kontor och bostäder vid Hornsbruksgatan var 
det som det angivna programmet innehöll. 
Med kommersiella/offentliga lokaler vid 
markplan. 

Efterfrågan på nya bostäder är stor i innersta-
den. Och här är det brist på större lägenheter 
för familjer och på väldigt små lägenheter. I 
mitt projekt valde jag därför att arbeta med en 
kombination av dessa.

Vidare ville jag undvika att skapa fler kontor 
vars verksamhet inte når ut till allmänheten. 
Därför har jag även gett utrymme åt ”öppna 
arbetsplatser.”

De som arbetar vid de öppna arbetsplatserna 
delar på ”fasta funktioner” som t.ex. toalett, 
kopiering och fikarum med de som arbetar i 
kontoren. 

Kontoren ska framförallt hyras ut till verksam-
heter som vill dela en del sitt arbete med 
allmänheten. Kanske en kläddesigner som är i 
behov av ett ”showroom”. 

KONTEXT

Att bygga i parker är aldrig enkelt, men den 
tomt vi tilldelades var ändå strategiskt vald. 
Parkens mest aktiva plats är hörnet vid parkle-
ken och parkens mest aktiva stråk går längs-
med Hornsbruksgatan. Ett ganska tråkigt stråk 
vid en bakgata. 

Jag beslutade mig därför för att ha detta stråk 
och Hornsbruksgatan som givna ramar för 
mitt arbete. Genom att placera en byggnad 
här skulle det ges möjlighet att liva upp både 
stråket och gatumiljön.

Mina volymer kan läsas som band som reser 
sig ur marken. Siktlinjer till parken och kyrkan 
har avgjort var dessa band reser sig ur marken 
och var de slutar. Vid tunnelbaneuppgången, 
som ligger relativt centralt sker ett avbrott där 
banden är avhuggna.

Mellan volymerna letar sig ett konstgjort 
landskap. Landskapet skapar små torg mellan 
volymerna, samtidigt som det erbjuder fysisk 
och visuell kontakt mellan gatu- och parkni-
vån. Vidare hjälper det till att binda samman 
de olika volymerna. 

PROGRAM OCH KONTEXT  

Programmet är disponerat så att de mest 
offentliga aktiviteterna sker vid tunnelbanan. 
Sedan blir verksamheterna mer privata högre 
upp och ju längre bort från tunnelbanan man 
kommer. 

De små lägenheterna är placerade ovanpå 
programmets andra verksamheter såsom 
kontor och kommersiell verksamhet. En 
växelverkan skapas då under dygnets olika 
tider.

De större lägenheterna är placerade den 
högre volymen som ligger lite av avsides de 
andra fyra där tempot är aningen långsam-
mare. 
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Byggnadens förhållande till terrängen

Det röda fältet var flest uppehåller sig i parken, 
vid parkleken och den röda linjen visar ett viktigt 
flöde genom parken, ett gångstråk. 

Siktlinjer och parkens viktigaste flöde 
styr voymernas placering.

Siktlinjer mot kyrkan och parken 
från de omgivande gatorna. 
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Koncept: band som letar sig upp 
ur och ned i marken i den huvud-
sakliga riktning som platsen 
kommunicerar.

Där banden inte redan gett vika 
för viktiga siktlinjer kapas de .

De två mittersta volymerna 
pressas ned i marken för att rama 
in Högalidskyrkan.
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Fasad läggs till. Helt transparent 
fasad där banden har kapats.
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 Sektion B-B
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 Principsektioner, förändring i terräng
 1:1000
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Ex. Verksamheter 
på Hornsbruksgatan

Bibliotek
Skofabriken
Propellerhead
Pensionsmyndighe-
ten
Summit
Techno Garden
Area media group
Bio Släggan
Pictures AB
Park one event
Sony Pictures home
Entertainment 
Nordic AB
il crocodill
Bilgruppen AB
ctrl alt AB
Thaimassage
Däck Bilservice
Säkerhetspartner
Naprapatklinik
Terapicentrum
Högalidshallen
Forza Italia AB

Områdesstatistik från Stockholms Stads 
Utrednings- och Statistikkontor AB

Hornsbruksgatan delar områdena Norra 
Högalid och Mellersta Högalid från varandra. 
Områdesstatistik för dessa områden. 

2008 var antalet arbetsställen totalt i dessa 
omrden ca 900, och av dessa hade ca 735 max 
nio anställda. 

Att många av dessa småföretag är hänsvisade 
till ”de sekundrära gatorna”, likt de som 
omringar Högalidsparken, är uppenbart. 

Ex. Verksamheter 
övriga gator 
kring Högalidspar-
ken

Mori och Mimosa
Actions speak louder 
than blogs
Pizzerior
Frisörer
Kemtvätt
Hund & Katt
Fotvård
L’occitane
Restaurang Lai-Lai
Café Dello Sport
Konstgalleri

Praise of Shadows
Birger Blomgrens 
måleri
Rima byggentre-
penad
Kringla-Pe
Geylan biltjänst
Frissan

Vegetarisk Deli
Naprapat
Konditori
Handelsbanken
Bilia bilprovning

Bostäder kontorkontor
‘stängt’

arbetsyta
55 arbetsplatser

660 kvm

öppna
arbetsplatser

arbetsyta
45 arbetsplatser

270 kvm

förråd

förråd
4x20 kvm

kopiering
post etc

kop/post
4x12 kvm

vilorum
mötesrum

vilrum
4x8 kvm

mötesrum
4x10 kvm
4x20kvm

toalett

fika
4x15 kvm

toalett
ca 8x3kvm

4hcp

kommersiella
intressen

kurser
prova på

Kandidatprojektet i realtion till Kandidatuppsatsen

Kulturhuset med sin aktiva fasad,
Hur lyckades Peter Celsing?

TIDEN

PROGRAMMET

GLASET

TORGET

Kandidatprojektet i relation till
de fyra aspekterna

Behovet av en plats för utbyte av 
idéer snarare än varor. Riksdagen 
var i behov av ett provisorium.

En utåtriktad verksamhet vars 
innehåll tillåts utvecklas och 
förändras. Planens flexibilitet som 
svarar mot programmets behov. 

Reduktionen av glaset löser upp 
fasaden som en gräns. Tillgäng-
ligheten ökar och vi känner oss 
inbjudna.

Platsen framför byggnaden som 
låter oss se helheten och 
detaljen.

Det program som var angivet 
svarade relativt bra mot dagens 
behov. Bostäder, kontor och 
kommersiell verksamhet i inner-
staden. Med förändring av en del 
av kontoren till öppna arbetsplat-
ser 
för t.ex. frilansare, studenter och 
egenföretagare.

Mer utåtriktad verksamhet tillförs. 
De öppna arbetsplatserna delar 
“fasta funktioner” t.ex. kopiering 
och fikarum med kontoren. 
Kontoren tillförs “showrooms” där 
de kan öppna upp delar av sin 
verksamhet och bjuda in 
omgivningen. En flexibel/öppen 
planlösning som svarar mot 
programmet.

En förändring av glasets genom-
siktlighet i förhållande till 
programmets grad av offent-
lighet.

Hornsbruksgatan och Högalid-
sparken låter oss se samman-
hang. Stråket mellan byggnads-
volymerna som låter oss uppleva 
och se detaljer.

Fyra begrepp
att 

resonera kring

Programdiagram
med utgångspunkt i det angivna programmet

Perspektiv
Programuppdelning

Gradering av offentlighet

Bostäder

Förråd etc.

Kontor

Kontor - utåtriktad verksamhet

”Fasta funktioner”

Öppna arbetsplatser

Kommersiell verksamhet
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Fasad/Elevation
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T      HORNSTULL
HÖGALIDSGARAGET

FASAD

Fasaden samspelar med programmeringen av 
volymerna blir alltmer transparent där 
programmet blir mer offentligt. 

Det är en tvåglas- plus tvåglasfasad vars där 
en ruta i varje lager kan ha en färgad film. Med 
två nyanser går det att skapa en mängd olika 
kombinationer beroende på om man använ-
der två filmer av samma nyans, två olika eller 
beroende på vilken man sätter längst ut. 

Fasadens profiler är nästan 200 mm djupa. 
Detta då jag vill att fasaden ska vara öpp-
ningsbar, främst vid lägenheterna. Genom att 
vissa glas fungerar som skjutdörrar, skapas 
franska balkonger i de små lägenheterna. 

Samma princip som används för dessa 
balkonger används också för övriga entréer. 

Att ständigt bo i oranget eller gult ljus, är 
förmodligen inte något alla känner sig tillfreds 
med. Varje lägenhet har därför ca 25 % trans-
parent glas i fasaden.  De färgade glasen hade 
likväl kunnat vara ett helt ogenomsiktligt 
material som färgat glas. Önskas inte färgat 
ljus i lägenheten, kan man arbeta med 
textiler/persienner av olika slag på insidan och 
ändå få dagsljus.

Då den franska balkongen öppnas, (även om 
bara det innersta skitet dras åt sidan) fördubb-
las mängden transparent glas och därmed 
ökar även mängden av vanligt dagsljus med 
100 %.

PRINCIP FÖR FÄRGSÄTTNING AV GLAS I LÄGENHETER

INNE
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Fasad/Elevation
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Axonometri som visar inre byggtekniska system

schakt, frånluft, tilluft och stammar

pelarebalk
bottenplatta

t-bjälklag

pågjutning för golvvärme/golvkyla
kopplat till fjärrvärmesystemet

installationsgolv

isolering och vattenavrinning 
under takplåt

stuprör

Planutsnitt, skjutdörrar
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 Teknisk sektion F-F
 1:20

takplåt
genomsläpplig

infästning
takplåt

balk infästning
balk i bjälklag

tätskikt gummiduk mjuk isolering
bransskydd

cellplast
lutning 2 grader

stupränna stöd för
fasadplåt

tätningsstos

pågjuten betong
3x3m

separationslagersandcellplastbjälklag 
lutning 4 grader
mot terassbrunn

tätskikt

betongbalk 300x300mm

aliminiumprofil för fönster

tvåglas

tvåglas

t-bjälklag

avskiljning brandceller

skjutdörr

skjutdörr

skyddande plåt

isolering

stödmur
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balkongräcke

skjutdörr

skjutdörr

galler
konsoll 

skyddande 
plåt

isolering tungt installationsgolv
ljudisolerande stomljud

i-balk mineralull
isolering

mineralull
isolering

separerande
lager

pågjutning
vattenslingor kopllade till fjärrvärmesystemet

för värme och kyla


