
   
 

Hannes Eriksson
Handledare/ Lina Broström / Anders Berensson
Supervisor

Examinator/ Jesús Azpeitia
Examiner

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

7 juni 2013 
 

”Urban Building – Fler ger mer”

”Urban Building – More gives more”

 

  



Blockaden Smalhuset PunkthusetNuläget

Takterrass för boende

Lägenheter

Publikt café Kontor

Huvudéntre

Tunnelbaneéntre och
sekundär entré till
huset

Ny access till parken

Sovdel

Sovdel

Aktivitetsdel
AktivitetsdelSovdel

Sovdel

Aktivitetsdel

Aktivitetsdel

Byggnaden och staden:

Jag har valt att göra ett 
relativt smalt hus då jag i 
största möjliga mån 
vill bevara parkens relation 
till gatan men också på grund 
av att jag inte vill att min 
huskropp hamnar allt för nära 
dom befintliga.

Placeringen av huset kommer 
sig av tunnelbanans utformn-
ing men också av att jag vill 
att huset ska gå i linje med 
gatan.

I stället för att breda ut 
sig på marken växer huset på 
höjden, 
totalt 78 meter över mark-
nivån fördelat på 23 våningar 
med en en total plushöjd på 
97 meter, strax under stad-
shusets 107 meter.

Enheten och byggnaden:

Bygganden består av 20 st 
boendeenheter om ca 200 kvm. 
Tanken är ett kollektivt bo-
ende om ca 6-12 personer 
varpå varje lägenhet har sex 
sovrom, två större och fyra 
mindre.

Det ledande i projeket har 
hela tiden varit att dela på 
vissa kostsamma delar av bo-
endet, som våtutrymmen och 
kök, och istället
prioritera ökad rumsyta och 
möjligagöra en annan boende-
dynamik och på så sätt uppnå 
en högre boendekvalité. 

Många idag vill bo kollektivt 
och stora lägenheter finns att 
tillgå, problemet enligt mig 
är att de inte är utformade 
för ett kollektivt 
boende utan snarare för en 
kärnfamilj varpå detta hus 
kan vara ett gott kompliment 
till det befintliga beståndet.

Lägenheten är uppdelad i 
ett aktivetsplan och ett 
sovplan. Jag tror att det är 
en viktigt del i ett kollek-
tivt boende att försöka se-
parera olika
typer av aktiviteter så gott 
det går så det finns mö-
jlighet till avskildhet och 
lugn och ro. På samma tema 
är lägenheterna uppbyggda på 
det sättet
att aktivitetsplanen ligger 
an mot varandra och därmed 
sovplanen likaså. Fasadutry-
ckket kommer sig av att den 
högra delen börjar med ett
aktivitetsplan och den vän-
stra delen med ett sovplan. 
(se diagram till höger)



Översiktskarta
Kaknästornet
155 meter
34 våningar

Victoria Tower
120 meter
35 våningar

Mitt förslag
78 meter
23 våningar

DN-skrapan
86 meter
26 våningar

Kvarteret Lusten
78 meter
24 våningar

Brovakten
68 meter
20 våningar

Situationsplan
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Fasad mot norr - 1:800 Fasad mot öst - 1:800
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Från vänster: Brovakten, Mitt förslag, Lusten
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