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våningsplan: 
två eller trespännare

pelare som stötttar upp konstruktionerna:
Från bjälklaget upp till lägenhetera

sockelvåning med  väggar i tegel  som bärande element

Hornsbruksgatans vertikala förlängning-Bostäder/Kontor/Restaurang
 
Fanny zu Knyphausen LL3

Sektion B-B

Sektion B-B 
1:400

Fasad 1:400

Terassbjälklag

gummiasfalt

sättsand >50 mm

geoduk

hårdisolering

separationsskikt

armerat 
betongbjälklag med fall

innerskikt 

galler> 100 mm

cortenstål 

ränna 4 lutning mot stuprör

hårdisolering

Poroton T7
Tegelsten 280X420X250
Perforering med parlitfyllning.

Limmad fog

Tunn slamning av ytterfasaden,
tegelstrukturen skymtar
 i fogarna.

Vattenavrinning

Fönsterdetalj

överstycke: armering i 
tegelsten Poroton T7

pågjuten betong

mjukisolering: överisolering

vitlackerat fönsterplåt

vitlackerad trä

fast isolerglas

L-profil

infästning i betong

Grund
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Berg

Tekniskt snitt 1:20 
Sektion A-A

Elevation 1:100 
Sektion C-C

SITUATIONSPLAN 1:400

Hornsbruksgatan

T

Allt detta leder till mitt forslag. Som tar hand om alla dessa delar.

Poroton T7, 
425X280X250

Poroton T7, 
425X280X250

Ger en stadig murning med bra aukustiska, 
klimat och konstruktivva kvaliteter.

Hogalidskyrkan fran 1923, murad i 
traditionell tegel. 

Funkislagenheter ritade av David 
Hellden, Gubbangen. Ett ateranvan-
dande av de e�ektiva planlosningarna. 
Som svar pa bostadsfragan star de sig 
har bra eftersom de ar m;jliga att kom-
binera i olika rumsindelningar.   

Hogalidsberget, kraftigt kuperat granitberg,
Vacker park, lite otillganglig.

Egen Tunnelbaneuppgang

Accesspunkter fran Park och gata

Trappa upp fran gatan till Parken

semioffentligt/kontor
semioffentligt/restaurang

offentligt T-bana

privat
privat

privat

Mina utgångspunkter

 har varit platsen och dess f
örutsättningar.
Jag har fascinerats över vilka möjligheter som den här 
tomten har. Med en lutning på 4 meter från tomtens 
början till slut och ett berg med en massiv klippvägg 
så har det varit många faktorer att ta ställning till.
Jag såg framför mig ett scenario där jag skulle an-
passa mig till dessa. Jag tittade noga på hur berget var 
sprängt för attjag ville kunna göra så små ingrepp som 
möjligt. Dessutom följde jag höjderna i mark och berg 
för att se vilken volym det gav mig. 
Jag ville få in hela programmet på sammanlagt ca 
3000 kvm. I bottenvåningen skulle kommersiella 
verksamheter samsas med Tunnelbanan och för att få-
det på ett smidigt sätt att fungera kunde byggnaden 
ha n ågra centralaxlar som transporterar folk mellan 
gata och park via bostäder, tunnelbana och kontor. 

Programkoncept 

En urban building på Hornsbruksgatan var vår up-
pgift; att kombinera bostäder med kontor och kom-
mersiell verksamhet: hur gör man detpå ett nytt och 
intressant sätt?

Jag tog fasta på den frilansande storstadsmänniskan 
som har sitt kontor hemma men som behöver komma 
ifrån ibland. Jag har ett koncept som går ut på att 
man hyr in sig i tidsrymder mellan enstaka timmar till 
månader. Vinsten är att man kan dela med sig med 
andra frilansare men även skapa en samlingsplats för 
alla de som frilansara och driver egna företag.
En social samvaro på ett nytt sätt nu när fackförenin-
garnas tid nästan är förbi.  Ett kontor di man får 
komma när det funkar för stunden. Det finns även-
mötersrum ochprintrumm till förfogande.
Vidare i byggnaden finns tunnelbanan, och en restau-
rang/café både luncher middagar och kaffe. 

Gatan lutar ca 3% på tomten. För att kompensera lut-
ningen så ser jag till att få ett horisontalplan ovanpå 
sockelvåningen, Det gör att golvets nivåer skiftar i 
huset. Från vissa ställen kan man blicka rakt  igenom 
hela husets längd. Man kan även röra sig ut och in 
med hjälp av markplan utanför för att röra sig igenom 
byggnadens olika funktioner.
Det är byggnadens andra del; bostäderna. I den stora 
rörligheten i huset finns vertikala transporter. Två his-
sar, en i anslutning direkt till tunnelbanan och en till 
kontoret.

Konstruktion
Väggarna är i huvudsak de bärande elementen. Men i 
de bredare partierna kompenseras  dessa med pelare 
med cc-avstånd 7.2 m. som också går upp och fångar 
lasterna ovanför bjälkaget ifrån bostäderna. 
Det är koordinerad bärande system i bägge byggnad-
erna.

Anledningen till att jag väljer tegel är att det finns 
både i kyrkan och i den gamla skofabriken. Jag ville 
plocka upp teglet spom material men i en ny modern-
variant som passar dagens miljökrav mycket bättere.

Stenen påminer om lättbetong i sina mått men har 
en särskild perforering med mineralstensfyllning. Den 
hanterar fukt bra eftersom det är naturliga mineraler 
i fyllingen, är mycket bra aukustiskt och ger i bredder 
som jag är uppe i ett jättebra u-värde, (när stenens 
djup överstiger 425 m). Den har en mineralstensfylln-
ing; parlit                   
 Ovanpå sockelvåningen är det först gjutna armerade 
betongplattor, sen ett traditionellt terassbjälklag då 
har jag bytt ut det övre skiktet som behandlad gum-
mimasfalt som isolerar bra och är lagom mjuk att gå 
på.   Där är inte en park men en semiprivat yta ;
en förlängning av gatan i vertikalled,  med granitväg-
gen som fond. Man kan ta med sig sin bok eller kaffe 
sitta där och läsa, skejta eller vaman vill. Men den 
kommer nog att kännas delvis privat eftersom det är 
portuppgångar i östra delen. 
Jag har inten vision om ytterligare en park, den finns 
juredan där. Utan detta är ett nytt gaturum.

Bostäderna

Hornstull har ganska dålig statistik på större lägenhet-
er. Det är företrädelsevis många ettor och små tvåor. 
Jag vill skapa en lägenhetsfomr som man kan bo i 
unde många skeden av livet, båda som ung, nybliven 
förälder och med flera småbarn. Planerna är inspir-
erade av David Hellden som ritade utmärkta effektiva 
lägenheter, detta har jag försökt att uppnå igen.

Alla mina lägenheter har ljus ifrån tre håll, balkongen 
och gott om förråd, samt möjlighet attdela av rum om 
man blir fler i familjen.

Mitt Urban Building Projekt omfatttar följande 

-  Kontor 240 kvm
-  Mötesrum/Print 50 m2 
-  WC 11 kvm 
-  Cirkulation/ öppna ytor 140 kvm
-  Tunnelbana/Kiosk/Personal 150 kvm

- Café Restaurang 240 kvm
- Cafékök/personalutrymme 80 kvm
- WC 13 kvm

Lägenheterna omfattar 2-4:or på mellan 65-94 
kvm.

Det ges också utrymme på taket och takplanen är
150 m lång och 16 m bred.

Sockelvåningen rymmer totalt c:a 780 kvm 


