


Hornsbruksgatan.

Struktur.

Beläggning av torg 
över väg knyter sam-
man tunnelbanan och 
högalidshallen.

Tunnelbanan gör 
platsen till en naturlig 
knytpunkt. Torget blir 
en ljus plats från att 
ha varit en smal gata i 
norrläge.

Veidekkes föreslagna bygge har rört upp mångas känslor 
bland de boende kring högalidsparken och bygget fi ck vid 
en grannhöran avslag. Mitt tillvägagångssätt att tackla detta 
problem har varit att hålla be byggelsen så låg som möjligt, 
för att inte förstöra utsiikten för de som bor vid parken idag. 
Det som idag defi nierar en park är väl en grön plats utan 
bebyggelse direkt intill? Detta projekt syftar till att ge platsen 
mervärde, i dels utökad parkyta och ett torg som ligger mer 
undaskymt än det vid långholmsgatan. Byggnaden har hel-
ler inte några fönster som vetter mot parket, detta för att inte 
skapa en privat buffertzon i parken. 

Gårdarna hjälper till 
att hålla bebyggelsen 
låg genom att skänka 
ljus till den bakre raden 
lägenheter.
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Rampen knyter man 
ihop högalidesparken 
och hornsbruksgatan.

Marknad.
Köpcentrum byggs på de fl esta håll i landet. Butiker som man 
med mager variation och likriktning. Denna marknad riktar sig  
främst privatpersoner men också till mindre företag. Marknaden 
har föregångare som bricklane. Ett café och en mindre restau-
rang i vardera hörn av salen. bord eller små kiosker kan hyras 
av privatpersoner som önskar sälja något. 
Under sommarhalvåret kan även marknaden fl ytta ut på torget.

Axonometri på lägenhetsfelarna

Bakgrund.



Lokaler.

Bostäder.

Här följer två exempel på hur lokalerna skulle 
kunna möbleras, till höger en kontorslokal och 
till vänster en klädbutik. Alla lokaler har tillträde 
till en innergård. Lokalerna byggs med pelar-
deck för att ge så stor fl exibilitet som möjligt.

Tre storlekar totalt fi nns det tio stycken 2:or, tio stycken 
4:or och sex stycken 6-7:or. Lägenheterna har goda 
ljusförhållanden alla är genomgående och kan på så sätt 
enkeld ventileras manuellt. Fönster som vetter mot norr är 
translucenta för att de små måtten på innergårdarna inte 
ska leda till insynsproblem. 
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Material.

Växter som trivs i skuggan. Detta är hasselört. Äppelträd planteras på torget. Tegel för att minnas tegelbruket 
som för huserade här.

Torget får en egen markbeläg-
gning.

Innergårdens karraktär. 
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Inspiration.

Get antika grekiska peristylhuset har delvis fått stå som 
förebild i detta projekt.

Våning 1 och 2 

Takplan

Gatuplan 
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