
   
 

 

 

 

 

Lars Ferdinand Egge  
Handledare/  Jennifer Mack  
Supervisor   

Examinator/  Jesús Azpeitia Seron  
Examiner  

 

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp  
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits  

 

15 maj 2013  
 

 

 

  

Bostäder och kontor i Stadshagen- Examensarbete

Apartments and o�ces, Stadshagen- Degree Project

Pelle Backman



Projektet i siffror
24 lägenheter
8 st 4 RoK 83 m2
16 st 2 RoK 55 m2
2 st Bokaler 3 RoK 77 m2 +23 m2 lokal

gemensamhetsutrymmen, lägenheter:
Föreningslokal 83m2
Tvättstuga 22m2
Cykelrum 22m2
Miljöstuga 26 m2

Kontor fördelade över tre lokaler om respektive 84 m2, 65 m2 och 53 m2.

gemensamhtsutrymmen, kontor:
Kopiering/Förråd 11+4 m2
mötesrum 11+18 m2
Kök / Fikarum 15m2

Garage med 15 bilplatser
Källarförråd till samtliga lägenheter 85 m2

Orienterande situationsplan
1: 2000



situationsplan 1:500



Hemmet
Utgångspunkten i projektet var den enskilda 
bostaden och den ursprungliga 
frågeställningen rymde såväl konkreta 
typologiska aspekter som kulturella 
föreställningar kring bostaden som 
människans hem. Jag har ibland lekt med 
tanken att hemmet i första hand är en rumslig 
inramning till livets kronologi. Som ett album, 
en förvaringsplats för alstrade minnen eller 
berättelser. Denna tanke har framförallt 
framträtt när jag besökt dementa människor i 
deras hemmiljö. I deras hem är livets 
berättelse så intensiv kanske just därför att 
kronologin redan brutits. Huvudpersonen har 
redan gjort sorti, men alla de föremål som 
berättelsen om deras liv manifesterat sig 
genom står kvar. Detta är kanske den 
vackraste aspekten av vad ett hem är. Inför 
rotlösheten är vi jämlika, våra berättelser 
förbleknar och ersätts med andra. I den 
lägenhet som för närvarande utgör mitt hem 
kommer jag se min son ta sina första steg. 
När jag flyttade in skruvade jag bort 
handtagen som hjälpmedelscentralen 
monterat åt föregående hyresgäst. Hon hade 
bott i lägenheten sedan huset byggdes 1952. 
Jag pratade vid överlämningen med hennes 
dotter som också tog sina första steg i vad 
som nu är mitt vardagsrum. Vår berättelse 
följer på deras. Skådeplatsen är densamma.
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Källare Plan 1:200

1.

2.

3.

1. Pannrum / Undercentral
2. Fläktrum
3.Förråd

Axonometrisk illustration över garageplan och
tunnelbana i relation till terrängen.



Ingång
Viljan att förstå ett hem som något annat än sina 
rumsfunktioner ledde inledningsvis till en vilja att 
formulera projektet efter enkla arkitektoniska 
samband snarare än utifrån ett givet program. Att 
fokusera på skådeplatsen snarare än skådespelet. 
En kvadrat med måtten 1300X1300 mm kom efter 
en tids experimenterande att tjänstgöra som 
grundmodul att bygga rummen utifrån. Nio moduler 
gav ett rum med måtten 3900X3900 mm, sex 
moduler 2600X3900 mm och 18 moduler 
3900X7800. Rumsproportionerna blir 1:1, 2:3, 1:2, 
prim, kvint, oktav. Vidare hade alla rum ett 
gemensamt mått (3900mm) som gav möjlighet att 
kontrollera fönstersättningar och fasaduttryck, 
beroende av rummens riktning i relation till 
huskroppen.

BV Plan 1:200
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1. Bokal, nedre plan
2. Bokal, nedre plan
3. Cykelrum
4. Tvättstuga
5. Miljöstuga
6. Kontorslokal
7. Kök / fikarum
8. Mötesrum
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Platsen
Om utgångspunkten för projektet var de enskilda 
rummen, kom arbetet att i ökande grad fokuseras på 
platsen. Tomten är spänningsladdad. Omedelbart åt 
öster utmed S:t Göransgatan ligger storskaliga 
bostadsprojekt som växer in i parken, omedelbart åt 
väster radar däremot industrifastigheterna upp sig 
längs gatan och bildar en mur mot densamma. Den 
ena är Rumsutplånande, gränslös, den andra 
rumsskapande, parken och gatan ramas in och 
separeras. 

Vån 1 Plan 1:200

1.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

8.

1. Bokal, övre plan
2. Bokal, övre plan
3. Gemensam lokal
4. Kontor
5. Förråd
6. Mötesrum
7. Förråd / kopiering
8. Kontor



Projektet
Relationen till omgivningen är vad som i 
slutändan gett projektet dess yttre form. 
Som en medlande länk mellan det slutna 
och öppna rummet. Bostäderna 
koncentreras till två högre volymer med ett 
husdjup på ca 8 m. Samtliga lägenheter är 
genomgående och nås via en gemensam 
loftgång. Snarare än att lägga sig som en 
skärm mellan gata och park ansluter endast 
den norra bostadsvolymens gavel direkt till 
gatan. Kontakten etableras istället genom 
gården som förlänger gatunivån in mellan 
byggnaderna och kopplar vidare upp till 
parken. Till de högre bostadsvolymerna 
samspelar en lägre paviljong med 
kontorslokaler med grannfastighetens 
utstickande lågdel. Gårdens offentliga 
karaktär förstärks ytterligare genom bokaler i 
det norra husets första två våningsplan. 

Vån 2-9 Plan 1:200

1. 2 RoK
2. 2 RoK
3. 4 RoK



Geometri / Struktur / 
Planlösningar
Modulmåttet om 1300x1300 mm fick 
stanna kvar och utgör ryggraden i 
projektet. I bostadshusen bär innerväggar 
inom och mellan lägenheterna i husens  
kortriktning med ett cc -mått på 3900 mm. 
I strävan att göra mer generella rum har 
sovrummen fått växa på bekostnad av 
vardagsrum / kök. I Fyrorna lämnas 
däremot möjlighet att låta ett av 
sovrummen kopplas samman med 
vardagsrummet så att lägenheten istället 
blir en rymlig trea. Genomgående 
eftersträvas rum utan dörrar, vilket har 
medfört att rörelsen i lägenheterna i 
huvudsak sker utmed fasaderna i husens 
längdriktning.

Samma rörelse gäller för paviljongen, där 
lokalerna kan nyttjas som ett 
sammanhängande kontor eller delas upp i 
tre separata enheter. Alla gemensamma 
utrymmen samlas i anslutning till 
trapphuset i byggnadens nordvästra hörn, 
där de kan nås direkt från samtliga 
enheter.

Perspektivsektion A:A



Fasad mot väster 1:400 Fasad mot norr 1:400
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Tekniskt snitt 1:25
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Takterass

1. betongplattor
2. 100 mm dräneringslager
3. Tätskikt
4. 400 mm foamglas
5. 200 mm Plattbärlag med pågjutet fall
6. Kanal för vattenavrinning

7.Prefabricerat sandwichelement i                           
betong


