
Roof to 2nd floor:
extensive planting on substrate
pvc waterproofing
300 mm insulation
200 mm trapezoidal profile sheeting with concrete 
topping (plannja samverkansplåt, räfflad)
HEB 400 mmm beams

2  Sheet aluminium, 2mm

3   Mineral wool  

5  Antiglare roller blind

4 Insulating glass in aluminium frame, 10 mm lam.
safety glass + 16 cavity + 12 mm lam. safety glass.

Floor material
PVC waterproofing
120 mm trapezoidal profile sheeting with concrete top-
ping
separating membrane
400 mm insulation + 300 against concrete foundation
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Hawar Cemal LL5

Den norra delen av Hornsbruksgatan består idag av Högalidsparkens
bergsvägg som skapar ett abrupt slut mellan park och stadsliv. Ett 
T-banehus som saknar kopplig till platsen ligger på den östra änden av 
Hornsbruksgatan, och ett nybyggt garage med infart beläget mittemot Lin-
gavägen.

Gatan och parken har kvaliteter som inte har utnyttjats. Höjden som bildas
av bergsväggen, parken med sin grönska och stillhet, och kyrkan som är
ett landsmärke är exempel på kvalitéer som skulle kunna förstärkas.
Ett starkt flöde av gångtrafikanter finns på platsen, de flesta från t-bane
uppgången. Dessa rör sig främst till och från t-baneuppgången.
Tre trappor som leder en från Hornsbruksgatan till Högalidsparken har 
visat sig vid observationer att fungera dåligt. Få människor använder trap-
porna i relation till det starka flöde som finns.

Målet är att skapa en mjuk övergång mellan bergsvägg och Hornsbruks-
gatan, genom en fusion mellan byggnadstypologi och topografi. Förenan-
det som skapas mellan gata leder till ökad cirkulation genom byggnaden.

Olika byggnadsdelar korsar varandra och integreras. Genom byggnad-
skorsningarna skapas det möjligheter för en programmix med ett trapphus 
som förenar park, bostad och kontor med gatan.
Genom sluttande tak får man terrasser som följer topografin och leder  till 
utblickar mot söder, väster och öster. Här bildas spontana mötesplatser 
mellan boende, kontorsanställda och människor som passerar byggnaden 
för att ta sig till och från parken.

Genom en låg profil av byggnaden behåller man visuella kopplingar 
mellan gatan och kyrkan. Målet är att minimera visuell påverkan av platsen 
så mycket som möjligt.
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Hornbruksgatan ligger i skugga året runt och 
ljuset tränger endast genom Lingavägen. Där är 
den centrala delen av byggnaden, med sin ramp 
som förbinder 
byggnadsdelarna placerade mot Lingavägen. 

Genom att ha 
entréer mot väst 
och öst så 
utnyttjar man 
flödet till och 
från 
t-stationerna 
som redan finns 
på platsen. 
Detta möjliggör 
till bättre rörels-
cirkulation 
mellan Horns-
gruksgatan och 
Högalidsparken  

För att undvika att blockera de visuella kopplingarna mellan park och Hornsbrukgatan så har strukturen getts en låg profil, med den centrala 
delen lägst för att man ska kunna se mer av kyrkan ifrån gatunivå. Den västra och östra delen av taket ger fria siktlinjer mot  

Perspektivbild

Hawar Cemal LL5

Förlängning av parkgrönskan  genom en fusion mellan byggnadstypologi och topografi. 

Cirkulationsdiagram, med entreér mot öster och väster och koppling med park.
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3 Café Bostäder
Offentlig 
yta KontorRestaurang

Kontor
total yta: 750 kvm 

HEB- balk, en serie av ramar av 
HEB balkar med de vertikala på 200 
mm och de horisontella balkarna på 
400 mm. 

Kontorsyta, 600 kvm 

Entre för kontor och till den offentliga delarna av 
byggnaden

Ramp och hisschakt som leder 
en till tak och bostäder. 

Entré

Nedre våning för kon-
torsverksamhet med 
vilorum, fikarum och 
förråd 

Restaurang
yta: 120 kvm

vån 3, Bostäder
60 kvm per enhet 

vån 2, Bostäder
125 kvm

Entrevåning för den östra 
bostadsdelen. totalt yta: 
195 kvm, 3v

Entré från park

Loftvåning, 3 
sovrum

Vån 2 med entré från norr 

Café 70 kvm

Total yta kontor 1320 kvm

Total yta Bostäder: 2390 kvm

Total yta Verksamheter: 200 
kvm

Program

Skala 1:500

Elevation skala 
1:200

Sektion a-a 1:200

Vån 2, Loftbostäder
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