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‘‘Då energiförbrukningen i världen hela tiden ökar så är det tid att få till en förändring. Byggbranschen står ensam för 
35 procent av världens energi förbrukning och koldioxidutsläpp, och 50 procent av det avfall som 
produceras.

Som arkitekt kan man vara med och påverka denna energiförbrukning och det är genom att bygga miljösmarta hus/
byggnader.’’

Detta är de första meningarna i min booklet som jag skrev för ca 7 månader sedan. I början av mitt arbete 
så hade jag ambitionen att se till alla leden som berörs när man ska designa ett hållbart hus. Allt från trans-
porter av material till själva byggnaden, det skulle vara anpassat efter olika moduler, fasaden skulle kunna 
transporteras på lastbil och väl på plats bara lyftas upp och sättas på rätt plats. Allt detta ville jag lösa, det 
var denna helhetstanke som präglade mitt huvud. 

Att ta ett sådant helhetsgrepp blev för stort för mig. Så under arbetets gång har jag valt att fokusera kring  
höghuset som typologi i Stockholms innerstad samt hur höghusets möjlighet att generera energi i samma 
omfattning som det förbrukar.

Projektet grundar sig på tre parametrar, Platsen. Hur ett höghus kan i sin utformning svara mot platsen, i 
basen, mellandelen och avslutningen mot himlen. Fasadgestaltningen och energifrågan. Hur kan fasaden 
gestaltas med solenergi som den viktigaste designparametern? Den tredje parametern är programmet. Den 
stora efterfrågan på bostäder i Stockholm. 



Val av plats, jag hade valt ut tre olika platser runt 
om i Stockholms staden som jag tittade närmare på. 
Det var Norra Djurgårdstaden, Gärdet (i anslutning 
till ambassadområdet) och Karl Staaffs Park vid 
Östermalm.

Karl Staaffs park blev det. Och den huvudsakliga 
anledningen var att Stockholms stad hade en lig-
gande markanvisning på platsen för ett 
flerbostadshus om 55 bostadsrätter samt 500 kvm 
yta för lokaler. 

Jag kände att platsen var aktuell och inspirerande 
att tillföra något nytt till stenstaden och Stockholm. 
Det förslag som har föreslagits för platsen är Utopi-
as Birger Jarl (17) våningar. På denna platsen skulle 
mitt förslag kunna väcka debatt kring bostadsfrågan 
som är mer aktuell än någonsin i Stockholm och 
även diskussionen kring höga hus innanför tullarna.

Då det redan är klart att det hus som kommer 
uppföras bryter sig ut från den befintliga stenstaden 
så startade jag mitt projekt med ambitionen att det 
hus jag skulle komma att designa skulle ha minst 
dubbelt så många bostäder som staden föreslår och 
ge tillbaka mer yta till stadens invånare än vad som 
fanns innan på platsen. Dessutom skulle mitt hus 
generera all energi det kommer att förbruka själv 
med hjälp av olika system.

‘Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån Vision 2030, översiktsplanen och mål i stadens budget. Projektet 
är ett bidrag till det politiska uppdraget som finns avseende antal lägenheter som ska markanvisas (4000 lägenheter/
år) under 2013. Lokalerna i bottenvåningen främjar en levande stadsmiljö och stärker det centrala Stockholms kom-
mersiella utbud. Projektet bidrar till översiktsplanens mål om att fortsätta att stärka centrala Stockholm och att kop-
plingar till citys omgivande områden skall stärkas. Projektet stämmer väl överens med målet i stadens budget om att 
bygga i goda kollektivtrafiklägen.’’

Denna text kommer från Stockholms stads Markanvisning för platsen. Många kritiska röster har gjort sig 
hörda angående detta projekt. Man menar att ska man riva ner ännu en ‘‘park’’ i Stockholms stad? 
Är det tillräckligt att dra igång detta projekt för 55 bostadsrätter? Jag ville undersöka hur många bostäder 
man skulle kunna tillföra platsen och hur hög en byggnad skulle kunna vara, vart gick gränsen för hur högt 
man kunde bygga på platsen.

Att kalla denna plats i staden för park tycker jag är att ta i. Området betecknas idag som park men platsen 
är norrvänd, trafikstörd, det är först och främst en plats som folk bara passerar. Platsen har stora 
möjligheter att bli så mycket mer än en norrvänd park som ingen uppehåller sig vid. Den befinner sig i 
hjärtat av stockholm och ligger längs en av de viktiga nord/sydliga långa axlarna i norra innerstaden, från 
Roslagstull, vidare ner mot Slottet respektive Nybroviken. Platsen är specifik, då det strykjärnsformade 
kvarteret fungerar som en “vattendelare” mellan Brunkebergsåsens topografi och den omkringliggande 
stadens nivå.

Här är platsen för att uppföra ett hus som aktiverar och skänker den betydelse. En byggnad som markerar 
vart Brunkebergsåsen börjar och vart två välkända Stockholmsgator möts för att skapa denna nya plats. 
Här är platsen att uppföra en byggnad som visar vilken väg vi måste gå om vi ska klara FN’s miljömål år 
2050. Sveriges riksdag har antagit visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären. För att nå dessa mål måste varje enskild byggnad/hus själv genererar den energi det 
förbrukar. Stockholm stad har till exempel gjort en solkarta över alla tak som finns i staden för att se vart 
man skulle kunna sätta upp solpaneler.

Bilden visar Utopias förslag Birger Jarl



Fasadgestaltningen och energifrågan. Hur kan 
fasaden gestaltas med solenergi som den viktigaste 
designparametern? Solvärme respektive 
solavskärmning. 

Dessa frågor har jag ägnat mycket tid åt. Hur gör 
man? sätter man bara upp solpaneler på fasaden 
så är det bra sen. Arkitektoniskt uttryck? hur ska 
fasaden vara designad för att skapa ett intressant 
yttryck som kan hinta om hur systemet fungerar. Så 
att gemene man kan se vad huset gör. 

I mitt projekt har jag gjort val i designprocessen som 
gör att fasaden har fått ett visst uttryck. Till dessa 
val har jag haft fakta och analyser som grund  för 
mina beslut. Processen för att ta fram en 
energigenererande fasad har sett ut på följande 
sätt. 

Först valde jag vilken typ av system jag skulle 
använda mig av. Fasta solceller. Sedan tog jag reda 
på vilken vinkel som fasta solceller trivs bäst i här 
uppe i norden.

Sedan fick jag ta reda på vilka delar av huset som 
lämpade sig för att beklädas med en 
energigenererande fasad. Med hjälp av solanalyser 
löstes denna fråga.

Nu började arbetet med att ta fram en fasad som 
skulle generera energi från solen samtidigt som den 
skulle skänka skugga åt delar av fasaden.

Till min hjälp har jag haft mjukvaran VASARI för att 
kunna analysera hur mycket solinstrålning fasaden 
får på de ytor som solen träffar. 

Jag har också tagit hjälp av ett företag med att få 
fram vilken typ av solcell som lämpar sig bäst för 
byggnaden. Då det idag finns ett stort utbud av 
solceller på marknaden. Ambitionen är att vi ska 
kunna räkna ut hur mycket energi huset kommer att 
kunna producera med hjälp av solcellerna. 

Fasadsystemet präglas av ett modul tänk som jag 
haft sen starten av projektet. Där det i princip ska 
gå att bygga fasadens element på en fabrik för att 
sedan transporteras till byggarbetsplatsen för att 
sedan lyftas på plats. 

Tillslut kom byggnaden att få två olika typer av 
fasad. Då det är så stora skillnader på husets sidor 
när gäller sol belysning. En som genererar energi åt 
byggnaden och en som hjälper till med den naturliga 
ventilationen i huset.

Bilden visar Flatiron Building av Daniel H. Burnham. Historisk refferens.

Här ser ni ett utsnitt från en solstudie från platsen

Här ser ni ett utsnitt från en solinstrålnings analys av ett fasadsystem



Den sista parametern är programmet. Där är bakgrunden den stora efterfrågan på bostäder i Stockholm. 
Men också hur får man en byggnad att fungera över dygnets alla timmar? Hur ska man aktivera 
byggnaden/platsen? Hur kan programmet verka för att förbinda det två nivåerna som möts
(Birger Jarls gatan och Regeringsgatan)?  

När designarbetet med själva formen började så var tanken att hela huset skulle bestå av bostäder förutom 
de 500 kvm som staden anger till lokaler i markanvisningen. Men vilken typ av hus skulle man få då? 
ett hus som bara ‘‘lystes’’ upp efter kl 18:00 när majoriteten av det som kommer att bo i huset kommer hem 
från jobbet. När jag insåg att det lägre våningarna inte lämpade sig så bra för bostäder men desto bättre för 
kontor. Så började jag titta på hur programmet skulle kunna se ut med kontor och bostäder.

Det lägre våningarna är dessutom enklare att ventilera på ett naturligt sätt då det är grundare än 
våningarna högre upp. Detta är ytterligare en parameter som talar för kontor i den lägre delen av huset. 
Då kontor i större utsträckning behöver kyla mer än värme.

Jag tror att genom kombinera kontor och bostäder så blir det ett hus som ‘‘lever’’ alla dygnens timmar. det 
bidrar till att folk känner sig trygga och trivs i dess omgivning. 

För att ett sådant här projekt verkligen ska fungera så tror jag att man måste handplocka de funktioner som 
ska finnas i huset. Det måste finnas en röd tråd. Jag föreslår att en av butikerna som skall finnas i huset 
ska vara Myrorna. Myrorna säljer secondhand prylar runt om i Stockholm. 

Denna marknad blir bara större och större. Nu är det hippt att handla secondhand, de var det verkligen inte 
för några år sedan. Deras utbud är stort, allt från det lilla shot glaset till den stora soffan. Myrorna står för ett 
hållbart kretslopp, där gamla saker tas omhand och får nytt liv. Kanske kan de med denna nya lokal öppna 
ett textil ateljé som designar om gamla kläder?

Hur ska lägenheterna i huset svara mot husets form och funktion? Jag ville skapa en lägenhetstyp som 
tog del av husets båda sidor. Inte bara lägga ut ett klassiskt lägenhets mönster över planlösningen. Detta 
krävde att jag fick titta närmare på hur ska dessa lägenheter vara utformade. 

Jag har hämtat inspiration till dessa ‘‘profil lägenheter’’ hos Lacaton & Vassal och deras projekt Mulhouse.

I gatuplan så har jag försökt forma en plats som jag tror mycket på. Ett nytt torg som sammanbinder de två 
nivåerna samt ett café som fungerar som naturlig mötesplats. Detta café rinner även in i byggnaden. Detta 
program gör att man kan bibehålla fri sikt rakt igenom byggnaden vid gatuplan. Så att man kan se till andra 
sidan gatan, precis som idag.

Då programmet består av både av kontor och bostäder som kräver olika mycket ut av den interna 
kommunikationen i huset. Så har jag fått konsultation av Sven Haglung på KONE när det gäller beräkningar 
av hur många hissar samt vilka typer av hissar som byggnaden behöver för att fungera.


