
Kvarteret Tjället, vid Stadshagens tunnelbanestation.

Där tunnelbaneuppgången möter den kuperade marken
föreslås bostäder enligt Stockholms stad. Anvisningen
inrymmer kring 30 lägenheter, och enligt kommunen är
det i princip klart att det handlar om bostadsrätter som
ska byggas. För att motverka den ökade likriktningen i
klientel föreslår detta projekt att tomten upplåts till ett
blandat boende.

Två punkthus som inrymmer 109 lägenheter, blir bostäder
åt seniorer och studenter. Två grupper som lätt slås ut
från den i Stockholm mycket hårda marknaden för boende.
64 studentlägenheter och 45 seniorlägenheter. Att max-
imera antalet bostäder på tomten har varit ett mål. Förut-
sättningen med den sluttande smala tomten har givit
byggnaden dess organisation och form - smala höga hus
med ett litet fotavtryck placeras på en sockel som
inrymmer entré till tunnelbana samt diverse offentliga
verksamheter.

En butikslokal, en kontorslokal - samt högst upp en
lokal som med fördel kan användas som dagverksam-
het eller förskola. Sluttningen gör att lokalen mer får
kontakt med bakomvarande park än med gata. Lite av
varje är tänkt att få plats i byggnaden, utan att för hårt
programmera den.

Byggnaden tar stor plats på tomten, ett parkeringsgarage
och källarvåningar gör att ingreppet blir stort. Men ibland
kan det tyvärr inte hjälpas att värdefull parkmark blir till
bostäder. Tanken är att bjälklaget varpå innergården är
vilande, förses med grönska och inte avskärmas för
mycket från parken. En ramp och en trappa har placerats
på var sin sida, för att leda trafik genom fastigheten.

Likt ett filter ska det offentliga gå genom det halvt privata.
Planteringar och gräsläggningar ska ge subtila signaler
om ytornas karaktär, men inte ge ett allt för förbjudande
intryck för allmänhet som passerar.

Med sin höjd syns husen på håll. Det är ett tillägg i stadens
silhuett som blir märkbart. Nordvästra Kungsholen har idag
försetts med höga hus i nybyggnation och tanken är att
spinna vidare på denna typologi. Trots det kraftiga mot-
ståndet mot hus byggda på höjden i Stockholm, kan det
motiveras om det kan erbjuda människor ett boende. Just
denna del av staden har inte heller någon påtaglig karaktär
av innerstad, utan efterkrigstidens stad i park-känsla råder.
Byggnaden ger gatufasad med sin glasning, samt kopplar
till befintlig typologi med hus i park.

Justus Wikström 
LL5
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Offentlig del, butikslokal - samt tunnelbaneuppgång.

Offentlig del för dagverksamhet alt. förskola.

Offentlig del, kontorslokaler 

Bostadstorn, totalt 109 bostäder i fastigheten.
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Parkeringsgarge.

Ekonomiutrymmen bostäder.

350 m2

5850 m2

415 m2

706 m2

367 m2

803 m2

Byggnaden är totalt på 8490 m2 fördelat enligt ovan. Byggnadens form har 
drivits av närheten till gatan och den kuperade terrängen. Sockelbyggnaden 
med glasad fasad, följer gatans sträckning för att ansluta till gatumiljö och 
tunnelbana. De två bostadstornen är placerade ovan, och följer i sin typologi 
och placering omgivande byggnaders riktningar. Målet har varit små planmått 
i punkthusen för att undvika stora höga byggnader - som det tar lång tid för 
solen att vandra runt. Att maximera antalet bostäder på platsen har varit den 
stora målsättningen.

Punkthusen är inklädda i cortenplåt som i vissa partier är perforerad. Dessa
partier är monterade över mindre badrumsfönster och framför balkonger.
Således är balkongerna införlivade med huvudkroppen. Detta för att en hög
smal byggnad lätt kan få ett rörigt intryck av en stor mängd balkonger - samt
att det kan kännas otrevligt att vistas ute på en oskyddad balkong högt uppe
i en byggnad. Sockelbyggnad är glasad framtill i övrigt behandlas den som de
två punkthusen. Glasningen skall understryka entrén till tunnelbanan.

I mötet mellan en liten park och en tunnelbanestation står de två smala höga
husen på en sockelbyggnad. En avsats med trappor leder på husets vänstra
sidan upp till gårsplanen. På den högra sidan leder en ramp upp, för att under-
lätta för äldre och funktionshindrade att angöra parken. Uppe på taket/gårds-
planen är bjälklaget förstärkt och tjockare för att kunna härbärgera växtlighet.
Dessa ytor för växtlighet och platsgjutna blombänkar skall också fungera som
subtil avskiljare mellan verksamheters och boendes semiprivata sfär och den
som tillhör allmänheten som passerar förbi. 

Höghusen 

Bjälklag 

Sockelbyggnad

Bärande väggar av
betong. Ytterväggar
sandwich och inner-
väggar av betong-
element.

Bestående av betong
håldäck för att spara 
vikt.

Bärande väggar och
pelare delar på lasten.
Pelare i lokaler för ut-
hyrning för att göra
utrymmena mer flexibla.
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1. Garageinfart
2. Cyklar
3. Tunnelbaneuppgång
4. Postrum
5. Teknik
6. Miljörum
7. Sluss
8. Förråd
9. Butikslokal
10. Miljörum
11. Personal
12. Garage
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1. Personalutrymme
2. Kontor
3. Arkiv
4. Förråd
5. Skrivare/Kopiator
6. Strykning/Mangling
7. Tvättstuga
8. Trapphus lägenheter
9. Kontorslandskap
10. Omklädning
11. Grupplokal
12. Lägenhetsförråd
13. Kontor
14. Personalutrymme
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1. Personalutrymme
2. Grupprum
3. Måltider
4. Larm/nycklar
5. Kapprum
6. Dagrum
7. Vilrum
8. Blomsterrum
9. Expedition
10. Cyklar
11. Miljörum
12. Tvättstuga
13. Postrum
14. Förråd
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Bostadsplan Seniorlägenheter Skala 1:00

Seniorlägenheterna är belägna i den norra 
huskroppen. Byggnaden består ovan sockel-
byggnad av 15 bostadsplan. Varje plan består 
i sin tur av tre lägenheter. Totalt 45 bostäder 
för denna huskropp. Dessa plan är likvärdigt 
lösta, sånär som på fönsterstorlek och 
placering - vilket varvas våningsvis för fasad-
uttryck. Två av  lägenheterna är nästintill 
spegelvända, sånär som på att badrummen 
saxats ihop. Dessa lägenheter är 54,2 kvadrat-
meter. Den tredje lägenheten är liknande i 
storlek 53,6 kvadratmeter. Bostäderna är öppna, 
med generös takhöjd och tillgång till fönster. 
Låg bröstningshöjd medger att rullstolsburna 
lättare kan se ut genom fönstret, likaledes att 
man ser ut genom fönstret liggandes i sängen. 
Balkongen är lätt att ta sig ut på, och skjutdörrar 
brukas för att spara på värdefullt utrymme.

Bostadsplan Studentlägenheter Skala 1:00

Den södra huskroppen består av student-
lägenheter - till antalet fyra per våning. 
Byggnaden består i denna del av 16 
bostadsvåningar ovanpå sockelbyggnaden.
Inalles ger detta 64 bostäder. Varje lägenhetet 
är 34,6 kvadratmeter stor. Prioriteringarna 
har varit att skapa ett boende som ger trivsel 
och inte känns som en studentbostad. 
Lägenheterna har därför  balkonger i hörnen 
med glaspartier. Ett kök finns, utformat enligt 
rekommendationen för en vanlig etta. 
Bostäderna har planerats för att  även fungera 
som icke-riktade boendeformer. Detta då
byggnader av miljöskäl inte borde ha allt för
begränsade livslängder.
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Ovanifrån och ner:
Parkettgolv
Golvvärme
Skyddslager
Isolering
Betong

Ovanifrån och ner:
Betong
Markisolering
Makadam/Grundläggning

Ovanifrån och ner:
Slipad betong
Golvvärme
Ljudisolering
Betongbjälkag
(Håldäck)

Trapphus:
Ursparing i
betong för att
montera belysning.

Ytterväggar:
Plåtfasad
Luftspalt
Isolering
Betong

Glaspartier
Skyframe

Ovanifrån och ner:
Marktegel
Asfalt
Fuktspärr
Isolering
Betong
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