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KONCEPT  I dag består tomten av en brant bergvägg och en betong-
bunker vid T-banenedgången. Kontakten mellan gatunivån 
och parken är minimal. Bergskammen är outnyttjad.  Genom 
att aktivera bergskammen kan området bli attraktivt. Plats 
för fler boende, passager mellan gata och park, mer aktiv-
iteter och fler arbetstillfällen. Genom att nyttja parken för 
odling och självhushåll och rekreation ökar trivseln och 
därmed ansvarskänslan och viljan att återvinna. Man mår 
dessutom bättre av att vistas utomhus och det borde bli bil-
ligare för samhället. 

Genom att nyttja taken kan man förstora parkytan, gatan 
eller helt enkelt en ytterligare typ av miljö. Kanske bygga 
små hus med glassförsäljning eller uthyrning av solstolar. 
Lusthus. Växthus. Ljusa ateljeér för barnverksamhet. Fest-
våning eller övernattningsrum för de boende. Ytor för ut-
ställningar. Skapa ny plats för olika aktiviteter. Inte låta yta 
gå till spillo.

Med min historiauppsats valde jag att undersöka terrasshusen 
i Gröndal. Det är ett bra exempel på de problem man stöter 
på när man ska rita lägenheter i sluttning och med fönster 
endast åt ett håll. De är ritade av arkitektduon Backström & 
Reinius som också ligger bakom bl a de berömda stjärnhusen. 
Ljus, luftighet och rumslighet skulle kunna vara deras ledord. 
Jag har låtit mig inspireras av deras planlösningar inför mitt 
eget projekt. Bostäderna är det jag valt att fokusera mest på i 
projektet.

Bygga med trä i så stor utsträckning som möjligt.
Trä är bra för klimatet. Förnybart och energisnålt. Låg kost-
nad för tillverkning och transport. Ger låga koldioxidutsläpp. 
Värmeisolerande. Tåligt. Tidseffektiv och lätt att arbeta med. 
Med enkla verktyg och lätt att laga och ersätta. Det finns my-
cket och utbredd kunskap om trä som material. Dessutom 
vackert och traditionellt.
 
Trä är lätt att montera ned och användas på nytt eller bytas ut. 
Dessutom är det möjligt att återanvända. Kan bli biobränsle 
tex. 
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Grunden är en betongplatta på mark 
med isoleringen under.
I övrigt vill jag använda så mycket 
trämaterial som möjligt. Det kan vara 
lokalt producerat, ger en snabb bygg-
process och blir därmed billig. Trä är 
lätt att laga, byta ut delar och att ändra 
om. Materialet i sig är billigt att pro-
ducera. Trä är ett vackert och traditio-
nellt material.
Stommarna i starkt limträ och fasa-
den i ohyvlad panel. Möjligen tänker 
jag bryta av med ett klinkermaterial i 
bottenvåningens fasad. Det är lättare 
att hålla rent och skapar en fin kontrast 
mot träet.
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puts
dräneringsrör

utvändig spontad, stående träpanel
läkt/luftspalt
skiva mot vind och väder
isolering mellan bärande pelare
läkt
fuktspärr plastfilm
plywoodskiva
gipsskiva mot brand och ljud
väggbeklädnad slätspontad träpanel

trägolv
ångspärr

grundbetong
cellplast

grus/dränering
berg
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stolpe med infästning 
trallbräder
träregel 
vattentätt skikt, plåt med avrinning
inbrädning, råspont 
bjälkar, påsalning, lutning >1:100
luftspalt
board, vindskydd
isolering
bjälklag
tunn isolerskiva
ångspärr, folie
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