
Kilar i sluttningen
3 kilformade bostadshus 
KV.Kilen

På ett berg i Gröndal med fantastisk utsikt har jag 
identifierat platsen att förlägga tre stycken fler-
bostadshus. I dessa hus har jag försökt arbeta in 
Gröndals olika typologier och historiska anda.

Om Gröndal
Sydväst om Södermalm, på andra sidan Mälaren, finns stockholmsstads-
delen Gröndal, en liten förstad till Stockholm. En spårvagn rullar igenom 
stadsdelen mitt genom centrum. Som namnet förtäljer, består stadsdelen 
av berg och dalar, med höjdskillnader uppåt 45 meter. Det är en grön 
stadsdel med många parker och grönområden. Här finns även kolonilotter 
och närhet till Mälaren och insjön Trekanten.
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Typografin och historia
Det är en varierad typografi i Gröndal. Från små kolonistugor till villor och vidare till höga punkthus. 
Detta är en bra plats om man på en kort tid vill undersöka svensk arkitekturhistoria från 1700-tal och 
framåt. Några exempel: de gula 1700-tals byggnaderna i trä Charlottendal och Fågelsången, arbetar-
bostäder från slutet av 1800-talet; mindre flerfamiljshus i trä som varvsarbetarna på Ekensbergs varv 
fick låna pengar till för att låta bygga. På detta sätt fick varvsarbetarna en bra bostad men samtidigt 
blev de närmast livegna på grund av sina lån. Det finns även ett antal enfamiljshus från denna tidse-
pok. Även dessa är byggda i trä. Från tiden runt förr sekelskiftet fanns det en stadsplan som aldrig 
genomfördes – Gröndals villastad. Istället fick Gröndal ett litet stenstadscentrum i början av 1900 
talet. På Centrumgatans södra sida finns stenhus i 6 våningar, liknande de nära Gröndals hamn. Här finns 
barnrikehus från 1930-talet. Rymliga och luftiga enligt sin tids ideal. Då en familj på 2 vuxna och två barn i 
ett rum och kök inte räknades som trångbodda. 
På 40-talet var Sven Backström och Leif Renius aktiva i Gröndal och de har satt Gröndal på den 
arkitektoniska världskartan med sina Stjärnhus och Terrasshus. De har även ritat punkthus, rad-
hus, en klockfabrik, en kyrka och norra sidan av Gröndalscentrum.I början av 60-talet tillkom större 
bostadskomplex uppe på Sannadalshöjden. Två långhus (1961) med något rundade huskroppar ligger 
likt ett fort uppe på berget. I anknytning till dessa uppfördes tre stycken 13-våningars punkthus.
Under 70-talet uppfördes mest kontorshus. Ett exempel är Landstingshusen på Ormbergsvägen, 
som består av två massiva huskroppar med mörk tegel fasad. (Dessa byggnader kom sedan att på 
90-talet att omvandlas till okännlighet. Resultatet blev istället gulputsade byggnader med burspråk i 
nymorderniskisk stil. Ett så att säga amputerat skelett med nytt kött...) 1980-talet gav spår efter sig i 
form av SKBs variant av stjärnhus i ljusrosa puts. Dessa är högre och mer bastanta än sina föregån-
gare.
Under 90-talet och början av 2000-talet genomfördes, som jag ovan nämnt, ett antal ombyggnationer 
av kontorslokaler och produktionsfastigheter till bostadshus. 
Landstingshuset, men även Backström och Leif Renius Klockfabrik byggdes om.

Det bör nämnas att industriell tillverkning i liten och stor skala varit signifikant för områdena runt om 
och i Gröndal. I och med att stambanan anlades på 1840-talet och löpte förbi Liljeholmen, blev Lilje-
holmen och områdena i dess närhet, där ibland Gröndal, industriella förstäder till Stockholm. De mest 
kända är Beckers färgfabrik på som i över 100 år låg på Lövholmen.
Nya projekt som ska genomföras är bostadshus längs Sannadalshöjdens västra sida, Lövholmens 
gamla industrimark ska bli en helt ny stadsdel och innehålla framförallt bostäder. 

Platsen för mina hus
På Sannadalsplatåns norra sida längs Ljusstöparbacken, framför de något rundade långhuset 
från 1961 finns i dagsläget en parkeringsplats, Denna plats har en strålande utsikt! Som bilarna 
står parkerade idag tänker jag på amerikanska filmers utsiktsplatser dit folk åker med sin bilar för ro-
mantiska träffar. Men här finns ingen romantik eftersom bilarna står tomma.

Här en passus: Parkerings- och bilsituationen i Gröndal är inte bra. Jag som själv bor i Gröndal och 
halvårsvis är bilburen vet detta från egen erfarenhet. Ett förslag är att lägga parkeringsplatser (detta 
ligger dock utanför mitt examensarbete) i Sannadalsplatån med infart från Lustigkulla vägen. Denna 
plats lämpar sig som parkeringsgarage för centrala Gröndal. Härifrån kan man tänka sig hissar och 
trappor som leder upp till Sannadalsplatån.



Tillvägagångssätt
Jag har identifierat platsens hårda brant sluttande terräng med fina gröna kvalitet och den strå-
lande utsikten.Husen är alltså placerade i en norrsluttning och får därmed svåra ljusförhållanden. 
Detta kan till viss del kompenseras genom utsikten och med fönster från golv till tak. Jag 
har arbetat i modell för att hitta husens rätta placering på platsen. Jag har vinklat husen mot öster 
och Mälaren, utsikten är riktad mot vattnet och Stockholms stad. Med detta blir parken nedanför 
mer identifierad som ett torg eftersom mina bostäder vinklas hitåt och skymtar fram mellan de stora 
ekarna.Uppe på Sannadalshöjden har jag velat ha en mindre 
skala för att skapa en välkomnande plats. Att jag har ritat tre hus och inte en längre huskropp som 
följer längs gatan beror dels på att jag är nyfiken på att arbeta 
rytmisk med former som samarbetar med natur och befintliga hus (som jag beskriver nedan) 
samt att jag inte vill blockera utsikten för fotgängare och boende i husen runt omkring.

Husens form
Om jag skulle förklara mitt hus i rebusform så skulle det bli: Kolonistuga + högt punkthus = mina 
hus. Jag har ritat hus för sluttning. De är högst där marken är som lägst, och lägst där marken är 
som högst. Som kilar instuckna i backen.  Man kan finna den lilla skalan och den stora skalan i 
samma hus. Husen är därmed högst där utsikten är som bäst och lägst mot gatan för att skapa ett 
trivsamt gaturum. De tre husen varierar något i höjd. De varierar även med tanke på att markens 
lutning skiftar.

Markens lutning har även varit styrande för trapphusens placering. Detta för att kunna nå upp och 
ner till alla våningar på de lägre och de högre planen. Detta medför att trapphusen är placerade 
så att två av husen, hus b och c, enklast nås via gångbroar då höjdskillnaderna från gatunivån är 
stora. 

Stomme och fasad
Husen består av en betongstomme som är klädd träpanel laserad med mörk 
ockra. Första tanken var massivträ men jag övergav tanken då massivträelementen kräver större mått 
och mitt hus skulle därmed bli för klumpigt och inte ge det utryck som jag eftersträvat. Taket är 
klätt med förzinkad plåt, balkongerna är byggda i betong alla räcken i stål med ramar med förzinkat 
nät. Gångbron samt vissa balkonger längs husens långfasader bärs upp av stålprofiler. Träfasaden 
refererar till Gröndals 1700-talsgårdar, kolonistugor, samt arbetabostäderna från förra sekelskiftet 
som alla är klädda i trä. Fasaden har dock sin egen identitet, med kombinationen med det något 
ruffa materialen som plåten, betongen och stängslet ger.
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Stomme och fasad
Husen består av en betongstomme som är klädd 
träpanel laserad med mörk 
ockra. Första tanken var massivträ men jag övergav 
tanken då massivträelementen kräver större mått och 
mitt hus skulle därmed bli för klumpigt och inte ge 
det utryck som jag eftersträvat. Taket är klätt med 
förzinkad plåt, balkongerna är byggda i betong alla 
räcken i stål med ramar med förzinkat nät. Gångbron 
samt vissa balkonger längs husens långfasader bärs 
upp av stålprofiler. Träfasaden refererar till Gröndals 
1700-talsgårdar, kolonistugor, samt arbetabostäderna 
från förra sekelskiftet som alla är klädda i trä. Fasa-
den har dock sin egen identitet, med kombinationen 
med det något ruffa materialen som plåten, betongen 
och stängslet ger.

Fasad påverkan
I modell arbetade jag fram hur husens fönstersättning 
skulle se ut. Efter det har jag arbetat inifrån och ut 
och vice versa. Ett steg fram och ett tillbaka. Som att 
dansa. Vissa lägenheter får en annan planlösning 
då fönstersättning har styr så att ett speglande varit 
omöjligt. Sedan har jag stramat till och justerat så 
att träpanelen håller raka linjer även vid fönsteröpp-
ningarna. Det har även varit viktigt för mig att dölja 
fönstekarmarna som är dolda av träpanelen.
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Bostäderna
Enligt statistiken finns det mest lägen-
heter med 2 rok i Gröndal. Många väljer 
att flytta från Gröndal då familjen växer 
och jag har därför haft bristen på stora 
lägenheter i tankarna då jag planerat. 
Jag har ritat ett antal större lägenheter, 
men till antal flest lägenheter på 3rok. 
Villor och radhus har inspirat då jag 
ritat på lägenheterna. Då, som jag näm-
ner ovan, har marken och fasaderna 
påverkat lägenheterna. Det är 17 olika 
lägenhetstyper i hus C (som inrymmer 
20 lägenheter) Jag har försökt att ration-
alisera så gott som det går med att hålla 
kök och badrum, på norra delen av huset 
så lika som möjligt. Stora skjutdörrar i 
flertalet lägenheter bidrar till flexibilitet 
samt möjlighet till luftig planlösning. Alla 
Lägenheter har fått namn av sina karak-
tärer.  Ett par exempel på lägenheter: På 
husets södra kortsida, mot Sannadalsvä-
gen finns två etagelägenheter med egna 
entréer mot Sannadalsvägen. Dessa har 
fått namnet Radhus. Funktionell och 
flexibel lägenhet. På det läger planet 
finna vardagsrum, kök och bad. Här finns 
även plats att vid behov bygga ett extra 
sovrum. Under trappan finns ett förvar-
ingsutrymme. Det först du ser då du går 
upp för trappan är loftet och takljuset som 
letar sig ner till den platsbyggda bänken. 
Studio b, Etagelägenhet. Den har dub-
bel takhöjd och stora fönster mot norr. 
Denna lägenhet har även en fönsterku-
pa och takterrass mot söder på 
etageplanet. En annan lägenhet heter 
Bas b även denna är en etagelägenhet 
men placerad i markplan (på plan -2) 
vänder sig mot ett vädersträck.  Även här 
finns ett stort fönsterparti och en del av 
lägenheten har dubbel takhöjd för att få in 
så stor del ljus som möjligt. Min intention 
är att lägenheterna speciellt på mark-
plan ska ha en naturkänsla. Som doft av 
i skogen efter regn. Det är även denna 
natursträvan som fått mig att vilja spara 
marken som den är, i alla fall så långt 
som möjligt. Där sår uppstår i marken av 
byggnation önskar jag hjälpa naturen på 
traven med att försöka efterskapa den 
tidigare naturen med exempelvis planter-
ing av mossa och gräs samt eventuellt 
skapa mindre stenrös så som de kan se 
ut på platsen idag. 
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