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SAMRÅDSFÖRSLAGET

Det planförslag för Rosenlundsparken som nu är på samråd sätter ramarna 
för arkitekttävlingen om ett nytt ”bostadshus i park”. Planens syfte är att ska-
pa nya bostäder, tillföra nya verksamheter och stärka de nord-sydliga för-
bindelserna i området. Samtidigt vill man avhjälpa problem som finns i den 
befintliga bebyggelsen. En slutsats är att vissa problem är en konsekvens 
av de principer de omgivande 60-talskvarteren byggts efter: storskaligheten, 
att bostadsentréerna i huvudsak ligger mot gårdarna, att bottenvåningarna 
mot parken därför ofta är slutna, att inslaget av lokaler är begränsat, och att 
Swedenborgsgatan i enlighet med då rådande tankar om trafik utformats 
som parkväg och inte som gata. 

Samrådsförslaget innebär att området kompletteras efter andra stadsbygg-
nadsprinciper. Att området ska bli mer integrerat med omgivningen genom 
att Swedenborgsgatan och Grindsgatan knyts samman är en central tanke.

BYGGNADENS ROLL I OMRÅDET

Den nya byggnaden kompenserar för kv. Ögonmåttets obestämda förhållan-
de till parken. Med sin utsträckning bildar den en ny fond för den norra delen 
av Rosenlundsparken, som genom att den även får nya byggnader i väster 
blir ett kringbyggt och välformat stadsrum. 
Byggnaden behandlas som en solitär och får därigenom ett kraftfullare arki-
tektoniskt uttryck än omgivande byggnader. Den nya gatan norr om byggna-

den vidgas och får en avvikande form. Att byggnaden är tjock på mitten och 
har smalare gavlar signalerar att den ska rundas och att det finns något på 
andra sidan. Solitärformen gör att byggnaden inte får en fram- och baksida.

Genom sitt speciella läge och sin form får byggnaden en framträdande roll i 
området. Att bottenvåningen får en stor sammanhängande lokal gör att den 
publika karaktären blir framträdande. De boende i huset får ingen egen ute-
miljö, utan hänvisas till parken eller de stora balkonger som hör till lägenheter-
na. Att bostäderna har sina sällskapsrum mot parken gör också att parken blir 
tryggare att vistas i.

ARKITEKTUR

Det är bostäderna som främst ger byggnaden dess prägel. Genom att göra 
balkongen till husets tema får byggnaden en informell och vardaglig karaktär. 
Balkongerna hängs i dragstag från taket så att bottenvåningen hålls fri från 
pelare. Stora blomlådor tillför ett både disciplinerat och lekfullt inslag av grön-
ska i fasaden. Husets väggar och balkongernas undersidor är klädda med trä.

PARKEN

Parkrummet består av tre element: ett hårdgjort plan, en böljande gräsyta och 
träd. Här sker ett möte mellan ett strikt formspråk och det fria och naturlika. 
Den hårdgjorda ytan är ett enda golv avsett för vistelse, promenader och som 
terrass för det nya bostadshuset. Golvet omsluter gräsytan med en bred kant 

av natursten. Gräsytan är mjukt modellerad och går på strategiska ställen 
upp i nivå med kanten så att man enkelt kan komma ut på den. På andra 
ställen är gräsytan nedsänkt och ger utrymme till bekväma sittplatser.
På terrassen finns plats för uteservering i bästa solläge, med utsikt över par-
ken. 

Swedenborgsgatan kantas av en stram trädrad, som bidrar till att skilja ga-
tans från parkens rum. Mellan träden finns långa bänkar med sittmöjligheter 
åt båda håll. 

I den västra delen av parken är träden mer fritt placerade och utgör ett bryn 
som fortsätter upp på den hårdgjorda ytan. 
En plan öppen yta anläggs för bollspel på sommaren och skridskois under 
vintern. I parkens slänt erbjuds annan lek än i övriga parken – en av Stock-
holms längsta rutschbanor som elegant slingrar mellan träden. 

På toppen av slänten, med vida utsikt över parken, sätts en dubbelsidig lång 
bänk där man kan äta matsäck eller bara vila benen. Det är ett enkelt var-
dagsrum som ger utrymme för vila, aktivitet och förändringar med tiden. 

Inom kv. Ögonmåttet öppnas utrymmet mellan huskropparna och ger plats 
till förgårdsmark, parkering för cyklar och en liten trädgård för vårdboendet. 
En trappa med ramp ger en förbindelse till Magnus Ladulåsgatan.

MOTTO: PELOUSE

ENERGIBERÄKNING

Energianvändning enligt Incoords beräkning:
56,4  kWh/kvm och år

Utvecklingsförslag:
Det nya förslaget har justerad fönstersättning för att maximera dagslju-
sintaget i förhållande till fönsterytan. Balkongerna är något mindre djupa 
återigen för att förbättra dagsljusförhållandena. Planformen har juste-
rats.

LÄGENHETSSAMMANSTÄLLNING

Lägenhetstyp    Lägenhetsyta    Antal
A      96m²      12st
B      95m²      12st
Summa           24st

YTUPPGIFTER

BOA      2292m²
LOA      346 m²
BOA+LOA     2638m²
BTAljus     3280 m²
BTAtotal     3735 m²
BOA/BTA normalplan   0,81
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