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Situationsplan
1:800
Entréer markerade

Orienteringsplan 
1:20000
Projektet markerat i orange 

Tidiga platsanalyser i tre skalor: 
Kungsholmen, Promenad längs St. Göransgatan och Direkt närområde

Det här projektet är en tanke kring bostadsbris-
ten i Stockholm (och den stora segregering som 
sker i Stockholms innerstad i och med över-
skottet av bostadsrätter.)

Personer utan ekonomiska styrkor har väldigt 
svårt att skaffa sig en plats att bo på, åtminstone 
om de vill vara säkra på att inte bli utkastade im-
orgon. Kontraktslösa andrahandsboenden utan 
uppsägningstid och med ockerhyror är vad som 
möter den som försöker skaffa sig en bostad i 
Stockholm, men som inte har möjlighet eller lust 
att köpa. 
Hur kan man bygga för att ge så många som 
möjligt ett så trivsamt och tryggt boende som 
det bara går?

Ofta när det satsas på billiga lägenheter för unga 
byggs minimala ettor. Att bygga lägenheter med 
fl er rum är ett komplement som idag saknas. 
Jag tror att ett steg för en humanare bostads-
marknad är att börja fl ytta ihop. Dels för att få 
ner byggnations- och boendekostnaderna, dels 
för att jag tycker mig se en längtan bland många 
i min omgivning efter att bo tillsammans. Därför 
har jag försökt utforma lägenhetstyper som 
tillåter fl esta möjliga boendesituationer, med stor 
möjlighet till privata rymder i enheter som delas 
av fl era. Samtidigt har jag velat fylla lägenheterna 
med vissa enkla kvalitetshöjare. Därför har alla 
privata rum ett burspråk och den som tar disken 
får samtidigt titta ut genom ett fönster.

Den här typen av hyresrätter passar också väl in i 
området, som i dagsläget består av 60 % bost-
adsrätter. De närmsta bostadshusen innehåller 
enbart smålägenheter, så det klingar väl med 
fl errumslägenheter i den kontexten. 

PLATSEN och dess konsekvenser
Tomten är situerad i centrala Stockholm, på 
nordvästra Kungsholmen. Ändå känns den 
enormt avlägsen. En anledning kan vara den 
märkliga promenad en kan ta dit från Fridhem-
splan längs St. Göransgatan. Från ett urbant 
rutnät kastas man efter St Görans Gymnasium 
ut i ett oklart landskap med få rumsskapande 
element. St Görans sjukhus-området på ens 
vänstra sida är stort och sterilt, och på ens högra 
sida ligger fåtalet punkthus nästintill utkastade, 
blandat med en och annan gammal träbyggnad. 
Mittemot Electrolux jättebyggnad sträcker sig 
en lång, hög mur som stoppar rummet. Innan 
man kommer fram tornar monolitiska byggnad-
er upp sig i sin egen rätt och skapar känslan av 
att man är i en enorm skulpturpark. Precis där 
St. Göransgatan tar slut, ovanpå Stadshagens 
västliga tunnelbaneuppgång, är platsen för den 
här byggnaden.  I närområdet håller en stor 
omvandling på att ske, och det bostadsområde 
som kallas Västra Kungsholmen håller på att 
växa fram. 
Den här bergiga parksluttningen befi nner dock 
sig bortom förändringens epicentrum. Mest 
livligt används den stig som löper upp på ber-
get, bort genom parken. Samtidigt fi nns en stor 
potentiallt till rikt stadsliv: Tunnelbaneuppgån-
gen är den som är närmst både för alla boende 
i Västra Kungsholmen, och för alla som arbetar 
eller pluggar i Lindhagen. Att densifi era här 
skulle tydliggöra hur pass centralt detta område 
faktiskt är.
Flödet genom parken har varit viktigt att inte 
blockera med en byggnad, samt att göra ett så 
litet avtryck i naturparken som bara möjligt. 
Därför har jag minimerat garaget och lämnat 
den offentliga rörelsen genom öppningen i 
byggnadens mitt. Garagets tak möjliggör dessu-
tom för en liten planerat park i söderläge, som 
skulle bli nyttjad av alla de som rör sig i området. 
Byggnaden förhåller sig också till de gående som 
kommer från Fridhemsplan. Den högre delen 
skjuter ut i synfältet från St. Göransgatan och 
markerar att här fi nns liv. 
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Rulltrappa ner till perrongen
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Tvättstuga
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Glasbetongplattor ovan tvättstugan

BYGGNADENS PROGRAMMERING

Utöver de 28 lägenheterna fi nns i byggnaden ett antal 
övriga program. I gatuplan fi nns ett litet café med 
några uteplatser mot gatan, vilket under sommarh-
alvåret kan bidra till en mer urban känsla i området. 
Offentlig är även den verksamhet jag här kallar Krea-
tiva Rum. Tanken är att det ska vara en plats att gå 
till för att arbeta med valfritt konstnärligt projekt; lite 
som ett Lava för vuxna. Här fi nns syrum, fotofram-
kallningsmöjligheter, ett litet hantverksbibliotek samt 
material att använda som penslar, färger och dylikt. 
Tanken är att man ska kunna komma dit när man vill, 
eller boka en plats att sitta och jobba på. Personal 
kommer även fi nnas. Verksamheten fi nns i gatuplan 
och på plan 1. 
På plan 2-4 fi nns totalt 12 ateljéer, som kommer att 
hyras ut månadsvis för konstnärer och andra som 
jobbar på större projekt. Fyra ateljéer delar på ett 
pentry och WC.  
För hyresgästerna fi nns en gårdslokal, tvättstuga, för-
råd till varje lägenhet och en övernattningslägenhet 
för gäster till förfogande. 
Dessa aktiviteter hjälper till att hålla huset levande 
under många av dygnets timmar.

KOMMUNIKATION

För att få ner onödiga uppvärmningskostnader 
har jag jobbat för att få ner kommunikationsytor-
na i byggnaden till minsta möjliga. Svaret blev ett 
trapphus som bara på entrévåningen är inbakat, för 
att redan på plan ett röra sig utomhus. Loftbalkon-
gen, (som jag vill kalla den hellre än -gången) blir ett 
socialt rum med vacker utsikt, istället för den trånga 
upplevelse ett konventionellt trapphus kan vara. Här 
möts hyresgästerna och ateljébrukarna när de står 
och väntar på hissen.

Kommunikationen mellan det offentliga och privata 
är tydlig i projektet på fl era nivåer. Öppningen till 
parken låter den nuvarande så populära stigens 
rörelse bestå. Känslan blir en publik gång i en privat 
sfär. Relationen märks bland annat genom de olika 
storlekarna på plattorna ovanpå garaget. Den blir 
även tydlig via de glasbetongplattor som på dagen 
släpper ner dagsljus till tvättstugan och garaget; och 
på kvällen strålar upp ljus till gatan och parken.
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Lägenheterna:

5 st 2 rok 37 kvm
3 st 3 rok 54 kvm 
1 st 3 rok 55 kvm 
2 st 3 rok 62 kvm
1 st 4 rok 72 kvm 
6 st 4 rok 74 kvm
1 st 4 rok 84 kvm
3 st 5 rok 92 kvm 
6 st 5 rok 97 kvm 
28 lgh, 105 personer, 1984 kvm bostad     Byggnaden totalt: 3105 kvm

~3275 kr/person
~3186 kr/person
~3245 kr/person
~3658 kr/person
~3186 kr/person
~3275 kr/person
~3717 kr/person
~3257 kr/person
~3434 kr/person

Övrig yta:
Förråd 158 kvm
Tvättstuga 40 kvm
Café 45 kvm
Soprum 15 kvm
Ateljéer 141 kvm
Kreativa rum 130 kvm
Garage 340 kvm
Lokal 53 kvm
Övernattningsrum 15 kvm
Biyta 180 kvm

KONTRAKTEN
Så hur skulle det fungera rent praktiskt, med delade 
lägenheter?
Ofta när unga (och andra) söker hyresrätt är det inte bara 
bristen på lägenheter och för få ködagar som ställer till 
det för den sökande. 
Ett stort problem är att den sökande måste ha en 
inkomst som är fl era gånger den totala årskostnaden för 
den aktuella lägenheten. 
Många unga är inte främmande för att dela boende med 
vänner, men just denna faktor gör detta svårt. Utgår jag 
från min egen situation, ligger jag bra till ködagsmässigt 
på stora lägenheter i förorter som Tensta och Farsta, men 
har ingen chans att få dem just på grund av min för låga 
årsinkomst. 
Dessa lägenheter har dessutom ofta en väldigt förmånlig 

planlösning för kompisboende, med fl era tydligt separe-
rade rum. 
Skulle jag få en fyra i Tensta skulle jag dela den med 2-3 
vänner och tillsammans skulle vi få ett billigt och bra 
boende, men det är allså onåbart.
Genom att dela upp kontraktet på rummen, minskas 
kostnaden avsevärt för hyresgästerna, och ingen behöver 
ensam ha ekonomiskt ansvar för hela enheten.
Den här typen av kompiskontrakt har nyligen börjat 
prövas, bland annat ska Utopias nya ungdomslägenheter i 
Malmö använda den här metoden.
Den som hamnar på första plats i kön kan antingen välja 
vem som ska bo i de andra rummen (såvitt de också köar 
och har anmält intresse på lägenheten), eller låta någon/
några utomstående få de övriga kontrakten. Min tanke är 
att även familjer eller andra konstellationer ska kunna 

välja att ta en hel lägenhet, om de är tillräckligt mån-
ga. Stockholms bostadsförmedling använder sig re-
dan av ett system där vissa lägenheter är öronmärkta 
ungdomslägenheter. Appliceras detta system i denna 
byggnad får man ett hus där ungdomskollektiv blandas 
med barnfamiljer eller vilka som helst som tröttnat på 
ensamboendet. 
Med andra ord är det som vilka stora lägenheter som 
helst, men som skapat jämlika rum för valfri användning 
och i stort tagit avstånd från öppna planlösningar. Det 
ger en boendefl exibilitet som ofta saknas idag. 



Sektion A-a
1:200

Sektion B-b
1:400

Sektion C-c
1:400

TUNNELBANEUPPGÅNGEN
I det här projektet har jag tagit vissa ännu ej genomförda 
förändringar för givet. Till exempel ska bostäder byggas 
mitt över gatan från bergstomten där denna byggnad är 
belägen. Jag visualiserar för mig ett torg i korsningen St. 
Göransgatan/Mariedalsvägen. Att placera uppgången på 
norra sidan St.Göransgatan istället för att låta den stanna 
kvar i sin befi ntliga situation har utifrån detta antagande 
fl era fördelar. 
För det första frigörs viktig yta för att kunna minimera 
det nya hyreshusets avtryck i parken. Rulltrappeschaktet 
används till två våningar källarplan, med alla förråd och 
tvättstuga.
För det andra förbättras uppgångssituationen avsevärt: 
Istället för att mötas av en näraliggande gata, kommer en 
upp på en torglik plats, med ryggen mot gatan. 

Exteriörbild från parken



Fasad nordost
1:200

Fasad nordväst
1:400

Fasad sydväst
1:400

Fasad sydost
1:400

Fasaden består av tre material: Betong, marmormosaik och lackad furu. betongen är det element som täcker störst yta. Undantagen är burspråken, som fi nns i varje rum. De är klädda i en mosaik av kolmårdsmarmor, som den matta betongen med sin glans. Alla fönsterkarmar och balkongdelar är av furu.



KOMPISKOLLEKTIVET
Här bor 5 nära vänner som alla tidigare bott ensamma sedan de fl yttade 
hemifrån. I små studentrum, i andrahandslägenheter, i rum de hyrt hos 
pedantiska tanter. De har alla sina privata rum, dit de kan gå när ensam-
hetsbehovet pickar på, men bara genom att öppna sin dörr så känner 
de närvaron av människor de trivs med och tycker om. I utrymmet vid 
hallen har de placerat en soffa och en tv, och vid det stora köksbordet 
får alla plats - och många fl er när de så vill. Läget vid Stadshagen gör 
att de alla kan spara in på busskort under sommarhalvåret och på så vis 
leva superbilligt.

Hyra per person: 3434 kr/mån

KOMBOFÖRÄLDRARNA
Här bor två föräldrar tillika gamla bekanta som separerade från sina 
f.d. i samma veva. Lägenheten dök upp, och de hördes av och kom 
fram till vilken dunderidé det vore att bo ihop! Varannan vecka är de 
skolbarnsföräldrar till varsin unge, och kan hjälpas åt med det massiva 
kånkandet av mjölk som krävs. Varannan vecka är de 40-årskrisande 
singlar som har supertrevliga middagar med mycket vin innan de går ut 
och partajar. Ett av rummen har de valt att unnämna till tv-rum, medan 
de har en kontorsplats/läxläsningshörna vid entrén.

Hyra per person: 8585 kr/mån

En viktig grund i dessa bostäder är att de ska vara kom-
patibla för alla tänkbara livssituationer. Tanken leds lätt 
fort till att det ska bli ett ungdomshus, men faktum är att 
lägenheterna är väl fungerande för vem som helst som 
behöver lite fl er rum. Den största skillnaden mot andra 
större lägenheter som byggs idag är att det är fl er rum på 
färre kvadratmeter, samt att de alla är likvärdiga. Det är 
inte självklart om en familj fl yttar in vilket som är barnens 
rum, vardagsrum eller föräldrarnas sovrum. Ett större 
utrymme lämnas för hyresgästerna att själva känna in hur 
de vill nyttja sin lägenhet. Här bredvid har jag möblerat två 
lägenheter av den största varianten, och föreställt mig två 
olika livvssituationer som sker i dessa; Den ena nyttjas av 
fem vänner som tycker det är fantastiskt att bara behöva 
gå till köket för att få sällskap, den andra av två varannan-
vecka-föräldrar som uppskattar sällskap både veckorna när 
barnen är hemma - och när de inte är det.

Lägenhetsplaner 1:100



BURSPRÅKEN
Varje sovrum har ett 
burspråk. De fästs genom 
att två L-balkar svetsas fast i 
den primära hattbalken, 
varpå ett betong håldäck 
placeras och golvet i 
rummet blir kontinuerligt ut 
till fönstren.

GARAGET
Garaget smyger sig in under 
en av lägenheterna i bygg-
naden. För att klara av de lite 
större spännvidderna i garag-
et läggs här en högre I-balk 
än övriga, som bär tjockare 
håldäck. En fuktskyddande 
matta läggs in mellan två 
isoleringslager för att undvi-
ka läckage, och dras upp i 
fasaden. 

GRUNDEN
Under större delen av bygg-
naden läggs en grundplatta i 
betong, som i byggnadens 
front byggs samman med 
redan existerande betong-
struktur

1
2
3
4
5

6 7

8
9

10 11 12 13

14

15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

1 Fönsterglas
2 Fuktskydd, koppar
3 Fasad, betongplatta, 30 mm
4 Luftspalt, 20 mm
5 Värmeisolering, 170 mm
6 Fönsterkarm, furu, 45 mm
7 Fönsterbräde, 30 mm
8 Fönsterläkt, 45 mm
9 Plywood, 25 mm
10 Ljudisolering, 20 mm

11 Cementplatta, 20 mm
12 Golvfaner, 15 mm
13 Primärbalk, hatt-form, 300 mm
14 Prefabricerad förspänd betongtrappa
15 Betonghåldäck, 200 mm
16 Luftspalt, 20 mm
17 Innertaksskiva, 20 mm
18 Markplattor, 30 mm
19 Asfalt, 25 mm
20 Fuktmatta
21Isoleringsbalk
22 Dräneringsgrus
23 Fuktmatta
24 Isolering, 210 mm
25 Betonggrund, 360 mm

SIFFERINDEX

PLAN OCH SEKTION

1:400
Visar vart det tekniska snittet är taget

Det mest speciella med konstruktionen är sammanlänknin-
gen med den existerande betongstrukturen för tunnelban-
ans trapphus från biljetthall till markplan, och egentligen är 
heller inte det några konstigheter. Betongen förnyas vid be-
hov, annars kan befi ntlig användas. En extra pelarrad sätts 
in anpassat efter byggnadens mått och dimensionering, och 
ett bjälklag sätts in för att få extra källaryta. 
I markplan gjuts en bottenplatta samman med strukturen, 
varifrån resterande byggnad tornar upp. 
Konstruktionssystemet är ett stålpelargrid, där pelarna 
i x-led har rytmen: pelare (2400mm) pelare (4800 mm), 
vilket upprepas 3 gånger, med en extra 2400 mm på slutet. 
I y-led är avstånden olika, men har alltid 600 mm som mgn. 
Systemet förstärks med ett antal bärande betongväggar 
som syns i diagrammet här bredvid, och våningsplanen 
bärs upp av betonghåldäck. 

Tekniskt snitt, 1:40


