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sex publika platser med torgkaraktär på södermalm  och förslagets position i relation till dem

högalidsparken och högalidskyrkans otvetydiga dominans över omgivningarna

Idén att bygga i parken – i tider av konstgjord bostadsbrist i Stockholm – är 
väldigt provokativ på grund av ett starkt intrång i stadens publika liv. Parker 
spelar en vital funktion i en tätbebyggd stad: avsaknad av publika torg tvingar 
parker att ta förutom rekreationsrollen också den publika platsens roll. Prom-
enad och motion, föreställningar, idrott och njutning av naturen – så mycket 
kräver det moderna samhället av alltmer krympande parker. Och i detta pro-
jekt: dessutom möjligheter att bo och arbeta.

Därför valde jag att omstrukturera Högalidsparken och Hornsbruksgatan på ett 
nytt sätt så att alla parter skulle vinna på detta.

Istället för ett kraftigt avbrott av parkens södra kant skapas en mjuk övergång 
ner på bekostnad av Hornsbruksgatan. Gatubredden halveras till två filer (en 
för bilparkering). Marken återskapas. Långa kilar som går diagonalt mot gatan 
slukar höjdskillnaden på tio meter. En strikt samhällsordning implementeras: det 
privata – under de nyskapade övergångarna – riktat mot gatan. Det offentliga 
– stadsodlingar och breda stigar – över, som en naturlig fortsättning av parken. 

Förslaget utökar även publika verksamheter i parken med hjälp av ett kafé 
och en mindre idrotts-/ multifunktionshall. På sommarkvällarna kan filmer proji-
ceras på fasaden, på vintrarna kan slutningar transformeras till pulkabackar. 
Informella lokalorganiserade aktiviteter – som skördefester och loppmarknader 
kan äga rum där.

Högalidsparken samt Hornsbruksgatan blir mer levnadsglada, livliga, varierade 
och lättillgängliga tack vare det nya beboeliga landskapet.
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elevation mot hornsbruksgatan   1:800
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bjälklaget

20mm parkett
25mm ljuddämpande matta
10mm utjämningsbetong
250mm håldäck HD/F 120/25
20mm installationsspalt
13mm gipsskiva

taket med intensiv vegetation
örter/ grönsaker/ bärbuskar/ fruktträd
250-750mm matjord
250mm mineraljord
rotbarriär
120mm krossad lokal sten
vattentätt skikt (asfalt)
180mm Foamglas
vattentätt skikt (asfalt)
10mm utjämningsbetong
250mm håldäck HD/F 120/25 
undertak

platsgjutet betongfundament

pelare och balkar 
stålprofil HSQ 250x160

isoleringskikt 
Foamglas

ram för jord
prefabricerad betong,
remsor i cortenstål, 8mm

bjälklag
håldäck HD/F 120/25

tekniskt snitt A - A   1:40uppbyggnadsprincip



övre och nedre plan på byggnad A   1:200
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