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Sankt Göransgatan

N

Situationsplan 1:1000

Ljus i Stadshagen
Frida Stjernqvist, Åk 3, Kandidatprojekt, VT-13

Mitt förslag är ett tiovåningshus som ska byggas ovanpå 
Stadshagens tunnelbaneuppgång. I gatuplan och på 
våning ett finns offentliga lokaler och resterande åtta 
våningsplan består av bostäder med fyra lägenheter på 
varje våning. De offentliga lokalerna består av ett kafé 
och en utställningslokal i gatuplan,  en trappa leder 
härifrån upp till verkstäder för barn. Barnverkstäderna har 
också en egen ingång mot parken. På våning ett finns 
också en gemensam ateljélokal/verkstad för de boende i 
huset. Huset bygger på ett spel mellan slutet och öppet 
och mellan tunga och lätta material. Det är uppbyggt av 
bärande betongskivor vilket ger lägenheterna en tydlig  
riktning, de öppnas upp mot norr, mot Sankt Göransga-
tan och mot söder, mot parken. I betongskivorna finns 

öppningar, fönster och franska balkonger, men 
framförallt är det mellan betongskivorna som lägen-
heterna öppnar upp sig. Mellan skivorna finns lätta, 
icke-bärande väggar, som består av träramverk i ek 
med stora glasskivor. Detta gör att lägenheterna 
öppnas upp mot gatan och mot parken samtidigt som 
de skärmas av från intilliggande hus. Lägenheterna 
mot gatan har varsin ateljé medan de mot parken har 
varsin stor balkong. Den befintliga trappan, rulltrappan 
och hissen ner till tunnelbanan finns kvar i mitt förslag 
men själva tunnelbaneuppgången är omritad. 



Perspektiv med trappan upp till parken, porten och 
tunnelbanenedgången till vänster. 



Elevation nord-ost, 1:200



A

A

B B

Gatuplan, 1:200
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Elevation sydost, 1:200



Sektion A-A, 1:200



Sektion B-B, 1:200



Tekniskt snitt med perspektiv 
genom lägenhetsateljé, 1:20

Tak
Plattor
Sand
Cellplast
Tätskikt
Förbetong
Håldäck

Plåt täcker isoleringen som förhindrar 
köldbrygga.

Vägg (Icke-bärande)
Ramverk i ek
Skiva i ek
Isolering
Skiva i ek

Bjälklag
Betong
Håldäck

En skiva i ek täcker bjälklaget.



Sankt Göransgatan

Konceptdiagram

1. Betongskivorna som bär upp huset ger byggnaden tydliga 
riktningar, en mot parken och en mot gatan, samtidigt som 
de skärmar av mot grannhusen.

2. Det är framförallt mellan betongskivorna lägenheterna 
öppnas upp. De lägenheter som öppnas upp mot gatan, mot 
norr, har ateljéer medan de som öppnas upp mot parken, 
mot söder, har stora balkonger. 

Byggtekniskt system

Bärande väggar av betong (sandwichelement) Ramverk av ek mellan betongskivorna. Bjälklag av håldäck som spänner 
mellan betongskivorna.
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