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Stockholm, Stadshagen 

Projektet ligger i Stadshagen på nordvästra Kungsholmen. Den 
omkringliggande bebyggelsen består till stor del av större 
kontorsbyggnader. Till skillnad från östra Kungsholmen som till stor 
del består av kvartersstad med sex våningar är bebyggelsen på västra 

byggnadskomplex såsom St. Görans sjukhus och mindre byggnader, 
vissa byggnader är trevåningshus och andra är 15 våningar höga. Det 

    Av bostäderna i området utgör bostadsrätter 60 % och hyresrätter 
35 %, och 85 % av bostadsrätterna i närområdet är ettor och treor. 

Parken ska bevaras och ingången till parken från söder är nyligen 

som i framtiden ska bebyggas med bostäder. 
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Bostadsplan 1:100

Siktlinjer i de större 
rummen i 
lägenheterna

Fokus låg tidigt på att hitta en byggnadsvolym för den 
speciella tomt som har angetts för projektet, nämligen 
den kuperade parken ovanför tunnelbanestationen Stad-
shagen. Under projektets gång har avvägningen mellan 
hur mycket de enskilda lägenheternas kvaliteter ska få 
styra utformningen av volym och fasad samt hur volymen 
ska få begränsa lägenheterna varit viktig. Under perioder 
har formen brutits upp för att lägenheterna ska få större 
spelrum, för att senare renodlas och i viss mån förändra 
volymen eller ändras efter den.

Inledningsvis fanns även en vilja att göra en byggnad i 
tegel, och då många av de omkringliggande byggnaderna 
har tegelfasad hade byggnaden tidigt en tegelfasad mot 
gatan. Detta för att skapa ett sorts uttryck mot norr som 
kommunicerar med bebyggelsen runt omkring medan 
uttrycket mot parken skulle vara en annan. Senare än-
drades hela byggnaden till att ha tegelfasad, då volymen 
är sammanhållen och inte har olika uttryck mot de olika 
väderstrecken, vilket gett upphov till den sammanhållna 
tegelfasaden. 

Byggnaden innehåller åtta bostadsplan med fyra lägen-
heter på varje plan. Lägenheterna är utformade samma 
sätt på alla planen. Olika storlekar på lägenheter har 
testats men oftast har varianter med olika storlekar på 
bostäderna varit de som arbetats med. Den största lig-
ger i det nordvästra hörnet och är 71 kvadratmeter stor 
med tre sovrum. I det sydöstra hörnet är lägenheter på 66 
kvadratmeter med två sovrum. I de två andra hörnen är 
lägenheter med ett sovrum om 55 respektive 56 kvadrat-
meter.



Lokaler för offentlig 
verksamhet/kontor

Förrådsutrymme för 
bostäder

Park- och kontorsplan 1:400 Bostadsplan 1:400 Takplan med lokal 
och tvättstuga 1:400
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lokal ligger mot gatan bredvid tunnelbaneuppgången. Planet 
ovanför har en ingång från parken för boende och de som 

tvättstuga. Parken är offentlig mark.

Sektion B-B 1:400Gatuplan med  
parkeringsgarage 1:400



Elevation mot väst 1:400

Sektion A-A   1:200 



Sektionsperspektiv 1:50

Byggnadens volym begränsas 
av olika faktorer. Gatan är en yt-
tre gräns för byggnaden, och ett 
ordentligt avstånd till byggnaden 
väster om tunnelbane-uppgången 
är ytterligare en avgränsning. 
Fasaden på denna byggnad är 
förhållandevis stor och därför 
ligger byggnaden närmare den 
östra byggnaden, vars utstick-
ande del är låg och inte tar upp 
så mycket av rummet mellan de 
båda byggnaderna. Den södra 
avgränsningen mot parken är 
ganska godtycklig och har också 
rört sig längre norrut när projek-
tet har utvecklats, för att behålla 
så mycket parkmark som möjligt. 

tunnelbaneuppgångens väggar 
har också spelat roll för hur  
volymen har formats, i och med 
att laster kan föras ner via den 

Bärande väggar är lägenhetsavskiljande. I 

faad.

Byggnaden vilar på plintar mot berget 

uppgången. Håldäck utgör bjälklag. Tanken 
är att håldäcken hänger ut över de hörn där 

Exteriört perspektiv



Fasad mot norr 1:200



Modellbilder

Två slutmodeller presenteras, 
en volymmodell i 1:500 med 
omgivande byggnader och 
landskap. Den andra är en 
modell av byggnaden i 1:200, 
med noggrann fönstersättning 
och balkonger. 




