
Hornbruksgatan 

Det jag upplever som det viktigaste problemet på platsen är stenväggen som fungerar som en 
mur och blockerar kontakten mellan gatunivån och parken. Med kontakt menar jag både rörelse 
och siktlinjer. Bunkern innebär en ännu större blockad på grund av sin höjd och vertikalitet. 
Siktlinjer mot parken och kyrkan från omkringliggande hus och ankomstpunkterna till platsen är 
också viktiga. Gatunivån upplevs som en baksida som besökare inte vill besöka utan bara 
passera. Parken näst intill upplevs otillgänglig och långt bort.  

Jag vill väcka platsen och prioriterar den framför att maximera antalet kvadratmeter boyta eller 
kontorsyta. 

Jag vill att bebyggelsen ska upplevas nätt. Den ska vara tät och porös till mer gles.

I modell har jag testat och utgått ifrån orden ”nätt” och ”tippar". Det handlar om att lura ögat. 
Från vissa vinklar tror betraktaren att huskroppen har ett ytterst litet fotavtryck eller inget  
fotavtryck alls. Jag har också låtit fotavtrycket vara mindre än det övre planet för att ta så lite 
parkyta i anspråk som möjligt och samtidigt e�ektivisera ytan. Jag har försökt att skapa nätt och 
tippar genom subtraktion och fasettering av väggarna som är 600mm tjocka. Kombinationen 
innebär ”nätta och tunga”, alltså tunga kroppar som ger sken av att balansera på ett minimalt 
fotavtryck. Jag har använt mig av två-  och tredimensionell beskärning och vridning. Greppen är 
även tänkta att öppna upp för siktlinjer mot parken och kyrkan för omkringliggande bebyggelse, 
bilda rumsligheter / �ckor / platser mellan kropparna, i vissa fall ge ljusinsläpp samt skapa 
utblickar mot parken och kyrkan. Många gånger skapar en fasettering / subtraktion / vridning 
�era av kvaliteterna. Gallerierna har fasetteringar med håltagning som bland annat riktar sig mot 
himlen medan bostäderna har fasatteringar med håltagning som endast riktar sig snett nedåt. 
Det beror på att temperaturvandringen är större mot himlen än mot marken. Gallerierna blir 
varma på dagen då det vistas mycket folk där och kyls ner under nattetid med hjälp av himmels-
fönster. De ges också stort norrljus. Övrig håltagning är utskurna kvadrater där nischen pekar i en 
bestämd riktning och ger en bestämd utblick. De tjocka väggarna ger möjlighet för lagring av 
termisk massa för temperaturutjämning över dygnet, skapar ett lågt u-värde, samt ger fönstren 
solskydd.   

Jag har ändrat programmet till lite större. Det �nns �er bostäder och mindre kvadratmeter 
kontor, gallerier, restauranger, caféer, växthus, odling och torg. Mer exakt �nns sju parhus, fyra 
kontor, fem gallerier, sex caféer och restauranger, som bland annat serverar mat med råvaror från 
växthuset, två kiosker/ caféer samt ett växthus. Det nya programmet är framtaget med hjälp av 
platsundersökningar / inventeringar av program i området och på västra söder. Se diagram. 
Programmet är mixat på plats. Jag har låtit den kommersiella verksamheten klättra uppåt för att 
aktivera platsen. Parbostäderna är av en större storlek, närmare bestämt 70 - 120kvm, då det 
�nns ett lågt utbud av dessa i området. Alla bostäder har två våningar, en privat uteplats i 
parknivå,  en takterass med öppen spis, öppen spis på nedre botten och öppen planlösning 
mellan kök och vardagsrum. 

En ny gata sträcker sig linjärt längsmed tomten mellan park- och gatunivån, i både x- och z- led. 
Gatan tillsammans med �ertalet andra nya stråk och ramper är tänkta att sudda ut barriären 
mellan nivåerna och knyta dem samman. Hornsbruksgatan nedan parken har blivit en park och 
ett torg. Platsen knyter an till det blivande torget längre ner på gatan. Ett system av stensättning 
och grönska skapar park, torg och en hållbar yta för fordon samtidigt. Systemet skapar en tät 
markbeläggning växelvis med gles och beväxt. Besökare kan gå och vistas på hela ytan. De täta 
ytorna ger  plats för att promenera / rulla på. Systemet ger möjlighet för förändring över tid. Det 
gröna växer fritt och nöts ner på plater som används mycket. Det kan skapas nya stråk och 
platser på torget / parken. Torg / parkytan sprider ut sig över Hornsbruksgatan, berget och 
parken för att knyta dem samman. 

Projekt 3:3 Examensarbete inom arkitektur grundnivå
Johanna Örnebjär
ornebjar@gmail.com
KTH Arkitektur årskurs 3 LL4 vårterminen 2012


