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ROSEN I LUNDEN

INTRODUKTION

Projektet ”Rosen i lunden” - ett bostadshus 
som följer tävlingsprogrammets 
inspirerande upplägg om att skapa ett 
fantastiskt innovativt, funktionellt och 
energioptimerat byggeri. Projektet visar hur 
AB Stockholmshems vision kan utvecklas 
till en estetisk arkitektur skapad genom 
upplevelsen av traditionella och robusta 
material, som både har lång levnadstid och 
signalerar modernitet.

Tävlingsprogrammet från Stocksholmshem, 
Stockholms stad och Sveriges Arkitekter har 
varit ett motiverande grundlag för att skapa 
ett Bostadshus med en särskild kvalité, en 
särskild Stockholmsk kvalitet.

Tävlingsteamet har noggrant koordinerat 
sina spetskompetenser för att lösa 
projektets landskapliga och arkitektoniska 
utmaningar, de ambitiösa miljömässiga 
krav och samtidigt skapa en appellerande 
arkitektur som är ekonomiskt realistisk, socialt 
engagerande och som i sin estetik är ett 
unikt kvarterslyft.
Bostadshusets huvudgrepp  skapas 
av kontexten och det tudelade 
funktionsprogrammet av lokal och bostäder. 
Den delade byggnadskroppen skapar 
således en en bas som löser ankomst, 
byrum, cafe/kommersiella funktioner 
och parklandskap. Fristående från 
bottenvåningen är bostäderna placerade 
i en markant volym som framstår särdeles 
definierad, med en hög grad av transparens 
och varma färger mot syd, och mer massiv 
och urban mot stadsrummet.

TÄVLINGSUPPGIFT

Från Swedenborgsgatan, Nygata och 
Magnus Ladulåsgatan upplevs byggeriet 
”Rosen i Lunden” som en monumental och 
fristående struktur, var byggnadens tydliga 
vertikalitet kontrasterar Rosenlundsparkens 
annars horisontellt dominerande 
bebyggelse, kommande bybyggeri, de 
tvärgående trappförbindelser mot väst och 
öst samt mötet med parken och staden i 
gatuplan.

Byggnadens bottenvåning etablerar 
fyra olika stadsrumsmässiga upplevelser. 
Mot Nygata skapas en ankomstsituation 
som klart och exklusivt bjuder hyresgäster 
välkomna med en graciöst trapprum 
med hiss. Därutöver finns det möjlighet 
för att placera restaurang och cafe som 
kan erbjuda en rumslig upplevelse i den 
organiskt utformade byggnaden och en 
möjlighet för att sitta i solen vid foten av 
Rosenlundsparken.
Bottenvåningen kopplar sig på parkens 
landskapliga topografi och skapar på så sätt 
ett inre gårdsrum, vilket upplevs som solrikt, 
vindstilla och tillbakadraget från gatans 
oljud men ändå integrerat i byggnaden, 
parken och stadskvarteret.

LANDSKAPSARKITEKTUR

Idén med utearealerna är att koppla 
byggnadens arealer samman med parken 
på ett levande och oformellt sätt.
Platsen omkring byggnaden föreslås 
terrasserad, med slotsgrus i en varm och 
gyllene brun nyans.
Slotsgrusarealet skapar en övergång till 
parken genom terrasser med beplantning i 
form av lågt och högt gräs - och träd som 
följer terrängens övergång från backen 
till den platta gräsmattan och upp längs 

de plana terrasserna med kanter av ljus 
betong.
Framför cafén hålls ett område fritt 
som gör det möjligt att ha en sydvänd 
utomhuservering med sittplatser.
Betongplattor i 30 x 30 cm leder som fina 
”trasmattor” från trottoaren på byggnadens 
nordliga sida in över platsen och skapar 
därigenom ett naturligt sammanhängande 
flöde omkring byggnadens hörn och in på 
det lätt upplyfta området.
Terrasserna skapar en glidande och oformell 
övergång mellan det offentliga parkrummet 
och de halvoffentliga områdena omkring 
byggnaden. Det terrasserade anläggningen 
hänvänder sig till parkens rum och skapar 
i förhållande till upphåll, aktiviteter, 
terräng och belastning en ”finmaskad” 
accentuering som avslutning på det 
existerande parkrummet.
Det terrasserade landskapet är indelat i fält 
som är beplantade med lågt och högt gräs 
samt robinia träd.
I fälten kan även lekredskap och sandlådor 
till barnen, bänkar och upphöjda 
betongkanter, vattenuppsamling, belysning 
m.m etableras.
Breda betongkanter avgränsar terrasserna 
och skapar möjlighet till åskådarplatser till 
den föreslagna cirkulära amfiteatern.
I den västliga kanten leder cykelstigen i sitt 
eget spår med en kantavgränsning mot 
bussens körbana. Terrängen ansluter i största 
möjliga mån till de föreslagna koterna på 
bussbanan i glidande övergångar således 
att det blir tillgängligt för alla.
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ARKITEKTONISK KVALITET

Byggets huvudgeometri definieras av sin 
tvådelade byggnadskropp som uppstår 
av tävlingsprogrammets tudelning av 
kommersiella funktioner respektive 
bostäder. Bostadshuset blomstrar upp 
Roselundsparkens nordligaste del 
och skapar en naturlig avslutning på 
parkförloppets dynamiska terräng med 
sin lägsta punkt vid foten av bygget.
Byggnadens offentliga bottenvåning 
skapar en ny destination för området, 
var det finns möjlighet att etablera 
butiker, en cafe eller restaurang. De 
attraktiva våningarna med bostäder 
lyfter sig fria från markplan och verkar 
sväva över basen, vilket säkrar de 
nedersta lägenheternas privathet till 
trots av de omkringliggande offentliga 
rum och platser.
Bostadshuset prioriterar tillgänglighet 
genom att skapa nivåfri tillgång till 
lägenheter och butikslokaler. Därutöver 
är lägenheterna disponerade efter 
svensk standard för tillgänglighet. 
Uteplatsernas beläggning utförs 
i funktionella material som säkrar 
rörelsefrihet för rörelseförhindrade.

Bottenplan
Den övertäckta ankomsten till 
bostäderna leder in till en stor och 
väldisponerad hall som är disponerad 
med sittmöjlighet, postlådor, och rum till 
barnvagn och rullstol.
Ut mot gatan ligger en gemensam 

tvättstuga med dagsljus som dock är 
avskärmad från gatan. Tvättstugan 
är tillgänglig från båda uppgångar. 
Från hallen finns tillgång till källare 
med förråd, cykelförvaring och teknik, 
dessutom placeras en utvändig trappa 
och cykelramp i väst för tillgång till 
cykelkällare ifrån marknivå.
Den resterande bottenvåningen är 
disponerad till en eller flera butiks/cafe 
funktioner. Den organiska geometrin 
skapar små och stora rumsligheter 
både mot gatan och mot parken, var 
de transparenta fasaderna signalerar 
offentliga funktioner som kan ge liv till 
både stadsrum,  gatan och parken.
Illustration visar en kombinerad 
restaurang och cafe med delad 
kökszon.
Området kan naturligtvis också delas 
upp i två eller flera separata lokaler.

Bostäderna
Tillgång till bostäderna sker via två 
trappor med hiss dimensionerat som 
bår, vilket dock inte är ett lagkrav men 
underlättar vid flyttning och daglig 
användning.
Bostäderna är enkelt disponerade med 
rum mot nord och vardagsrum mot syd 
och utsikten ut över parken.
I entrén finns tillgång till toalett och 
bad samt ett sovrum. Lägenheternas 
skåpvägg rymmer garderob, förvaring 
och en del av köksinredningen.

Köket ligger i förbindelse med vardagsrum 
som utnyttjar dagsljuset och som ligger 
centralt i lägenhetsplanen.
Klädkammare visas i typ A, kan etableras 
i typ B genom en mindre utvidgning av 
huvudmodulen.
Lägenheterna är disponerade med en 
balkong längs hela bostadens sydfasad. 
Fasaden har en dubbelfunktion i det att 
solavskärmningen är placerad i balkongens 
framkant och ger på så sätt bostäderna en 
extra funktionalitet med både miljömässiga 
såväl som funktionella kvalitéer.
Balkongens mellanzon bildar en vertikal 
trädgård som ger ett starkt visuellt 
sammanhängande uttryck med den gröna 
parken.

Taket
Trappa och hiss leder upp till taket som är 
disponerat som en gemensam takterass 
vilket kompenserar för att bostäderna inte 
har tillgång till ett traditionellt gårdsrum 
och ett i planen visat gemensamhetslokal 
(alternativt utförs bygget utan denna lokal) 
med egen toalett och kök.
Takterassen är naturligt indelad i tre mindre 
terasser så att flera grupper av hyresgäster 
kan använda den samtidigt.

Genomförbarhet
Bostadsplanernas rationella geometri 
är optimerad i förhållande till både 
energiförbruk och byggbarhet.
En traditionell byggteknik med en bärande 

stomme i betong och bjälklag och 
plattbärelag kompletterat med fasader 
med lätt stomme för maximalt u-värde 
och enkel montering.
Utskjutande balkonger i betong mot syd 
ger naturlig solavskärmning kombinerat 
med mobila skärmar bestående av 
perforerade aluminiumplattor.
Bostädernas rationella geometri frigör 
resurser till bottenvåningens rörliga 
geometri som utförs statiskt oavhängig 
av de ovanliggande våningsplan i 
en lätt byggteknik såsom exempelvis 
c-profiler av typ danogips.
Materialiteten är betong, aluminium/
stål plåtkassetter, perforerad plåt för 
solavskärmning och träbeklädning, 
vertikal brädbeklädning i miljögodkänt 
inpregnering som kebony. Generellt 
är materialen obehandlade naturliga 
ytor vilket säkrar lång levnadstid utan 
underhåll.

Miljø
Rosen i Lunden är ett miljöbevist 
byggeri som lever upp till de ställda 
energikraven.
Rosen i Lunden engagerar sig socialt 
och skapar varierande möjligheter för 
att integrera kvarterets invånare i alla 
åldrar för använda parken till uppehåll, 
motion m.m. Placering och disponering 
av den tillbakadragna basen ger också 
möjlighet för att busslinjen kan få ett 
naturligt busstopp just precis här och 

Ytuppgifter per plan BOA LOA BRT
plan 0 (källare) 0 0 435
plan 1 0 450,5 639,3
plan 2 349,2 0 431,2
plan 3 349,2 0 431,2
plan 4 349,2 0 431,2
plan 5 349,2 0 431,2
plan 6 349,2 0 431,2
plan 7 349,2 0 431,2
plan 8 349,2 0 431,2
plan 9 (tak) 0 0 124,9

total 2444,4 450,5 4217,6

Lägenhetssammanställning
Lägenhetstyp Lägenhetsyta Antal
a  4 ROK 86,7 14
b  4 ROK 87,9 14
summa 28

gemensamhetslokal plan 9 netto 65,5 1

Ytuppgifter
BOA 2444,4
LOA 450,5
BOA+LOA 2894,9
BTAljus 3782,6
BTAtotal 4217,6 (inkl. gemensamhetslokal plan 9)
BOA/BTA normalplan 0,81 (BOA 349,2/BTA 431,2)

INDATA ENERGIBERÄKNINGAR
Version 1.0
Projekttävling Rosenlundsparken
Motto: Rosen i Lunden
Projektteam Kontaktperson Tel nr

GENERELL INDATA BYGGNAD

Area sammanställd

Zon 1 - 
Bostäder

Zon 3- 
Lokal Totalt

Hissar i 
byggnad 
[antal]

2599 495 3928 2

Zon 1 - Bostäder 2599

Lägenheter Kyl Frys Kyl/frys DM Spis Micro TM TT Kombi 
TT/TM Dusch Badkar Handduks-

tork el

Komfort-
golvvärme 

el
[antal] [antal] [antal] [antal] [antal] [antal] [antal] [antal] [antal] [antal] [antal] [antal] [antal] [antal]

1 ROK 0
2 ROK 0
3 ROK 0
4 ROK 28 28 28 0 28 28 28 28 28 0 28 0 0 0
5 ROK 0
Övrigt 0
Totalt 28 28 28 0 28 28 28 28 28 0 28 0 0 0

Norr Öster Söder Väster U-värde 
[W/m²,K]

631 257 439 257 0,15
113 23 303 23 0,9

Area [m²] U-värde 
[W/m², K]

397 0,1

Invändiga byggnadsdelar Area [m²]

1715
2100

14 gr

Fönster
Entreér

Innerväggar av betong
Bjälklag mellan varma utrymmen

Golv mot mark 0-1 m
Golv mot mark 1-6 m

Annan yta

Tak

Vägg mot jord 0-1 m under mark
Vägg mot jord 1-2 m under mark
Vägg mot jord >2 m under mark

Golv mot luft

Area [m²]

Byggnadens 
vridningsvinkel från 

norr i grader [°]

Geografiskt läge

Klimatskärm

Mängdning 
lägenheter/utrustning

Yttervägg

Zon 2 - 
Gemensamma 

utrymmen

Atemp [m²]:

Atemp [m²] 834

Golv mot mark >6 m

57 0,1 PPM < 1
130 0,1 PPM 1-6

Invändiga byggnadsdelar Area [m²]
89,6
148

Zongränser

Area mellan 
zoner [m²]

U-värde 
zonyta 

[W/m²,K]
Zon 1 - Zon 2 vägg
Zon 1 - Zon 2 bjälklag 154 3,48
Zon 1 - Zon 3 vägg
Zon 1 - Zon 3 bjälklag 299 3,48
Zon 2 - Zon 3 vägg 112 3,48
Zon 2 - Zon 3 bjälklag 154 3,48

Kommentarer till indata:
Trapphus avser trapphus på bostadsplan (7st), i bottenvån (2st), i källare (2st) samt 2 st på takplan.
Gemensamma utrymmen innefattar en del av bottenplanets yta samt källarplan
Lokalen finns enbart i bottenplan, plan 1, sträcker sig en bra bit utanför resten av byggnaden
Gemensam lokal på plan 9 är medräknad i bostadszon

Solavskärmning i fasadliv finns i samtliga väderstreck, utom mot norr
Denna består utav perforerad plåt och är skjutbar i sidled, ljusgenomsläpp ca 50%

Solceller finns på tak, 140kvm (100kWh/kvm)

Förtydligande för VIP Energy-inmatning:
Plan 1 har platta på mark, simuleras lämpligen som PPM
Plan 0 har källargolv, simuleras lämpligen som KG 0-6m

Annan yta

Innerväggar av betong
Bjälklag mellan varma utrymmen

Vägg mot jord 1-2 m under mark
Vägg mot jord >2 m under mark

Golv mot mark 0-1 m
Golv mot mark 1-2 m
Golv mot mark >2 m

Zon 2 - Gemensamma utrymmen
Atemp [m²]

Trapphus 360
Entreér 30
Fastighetstvättsuga 32
Övriga utrymmen (förråd, teknik, o.dyl) 412
Totalt 834

TM [antal] TT [antal] TS [antal]
Separat 
centrifug 

[antal]
1 1 1 1

Norr Öster Söder Väster U-värde 
[W/m²,K]

65 0,15
89 0,9

Area [m²] U-värde 
[W/m², K]

94 0,15
94 0,15
75 0,15

419 0,15 Källargolv!

Invändiga byggnadsdelar Area [m²]
89

400

Zon 3 - Lokal
Atemp [m²]

Lokalyta 495

Norr Öster Söder Väster U-värde 
[W/m²,K]

45 66 50 0,15
41 97 36 0,9

Area [m²] U-värde 
[W/m², K]

130 0,1

Golv mot luft

Golv mot mark >2 m
Annan yta

Innerväggar av betong
Bjälklag mellan varma utrymmen

Golv mot mark 0-1 m
Golv mot mark 1-2 m

Tak

Vägg mot jord 0-1 m under mark
Vägg mot jord 1-2 m under mark
Vägg mot jord >2 m under mark

Yttervägg
Fönster
Entreér

Klimatskärm Area [m²]

Utrustning

Tvättstuga:

Klimatskärm Area [m²]

Yttervägg
Fönster
Entreér

Tak
Golv mot luft

Vägg mot jord 0-1 m under mark

TORGVY

restaurant / café

källare

plan 3, kote 27,40
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plan 2, kote 24,60

tvärsektion 1:200

plan 0, kote 17,20

plan 1, kote 20,00

plan 4, kote 30,20

plan 5, kote 33,00

plan 6, kote 35,80

plan 7, kote 38,60

plan 8, kote 41,40

plan 9, kote 44,80

pergula / solcellergemensam takterrass

bostäder

bostad typ A1 bostad typ B1 bostad typ A2 bostad typ B2



PLAN 9/ SKALA 1:200

PLAN 3, 5, 7 SKALA 1:200

PLAN 2, 4, 6, 8, SKALA 1:200

PLAN 1 SKALA 1:200

PLAN 0 SKALA 1:200 TVÄRSEKTION 1:200 ROSEN I LUNDENROSEN I LUNDEN

på så vis uppgradera bebyggelsens 
offentliga transportmöjligheter. 
Cykelparkering är placerat i i källaren, 
men skulle också kunna tillgodoses i 
den västliga passagen under basen 
tak om det önskas terrängparkering 
för att motivera cykling och därmed 
hyresgästernas sundhet.
Gemensamma funktioner såsom 
tvättstuga, takterrasser designas med 
hänsyn till störst möjliga gemensamma 
användning och för att uppmuntra till 
möten mellan hyresgäster.
Vattenburna installationer föreställs 
minimera vattenförbrukning för både 
tvättmaskiner och det dagliga förbruket 
i lägenheter och butikslokaler.
Bebyggelsens dubbelfasad ger en 

speciellt god möjlighet för att avskärma 
och utnyttja passiv solenergi var det 
är mest rationellt. Byggnadens tunga 
konstruktion ger möjlighet till att 
ackumulera energi genererat under 
dagen för att avge den den långsamt 
till rummet om eftermiddag/kväll.
Den dynamiska solavskärmningen 
och balkong skapar en flexibel 
solavskärmning hela året och 
de optimerade fönsterpartierna 
skapar önskad utgångspunkt för 
energiberäkningar.
Det föreställs att det används minst 
möjliga miljöbelastande material så 
att bebyggelsen är både energi och 
resursmedveten. Det tas ekonomiskt 
medvetna val som säkrar lång 

levnadstid och låga omkostnader i 
både konstruktionsfasen och såväl som 
i drift.
Konstruktionens kombination av tunga 
och lätta material är en rationell 
och ekonomisk tillgång som säkrar 
byggbarhet och hållbarhet.

Energi
I utformningen av byggnaden har 
stort fokus legat på att uppnå en låg 
energianvändning, god inomhusmiljö 
och en sund resurshantering. 
Byggnaden kommer nå minst 
Miljöbyggnad Silver, och har potential 
att nå Miljöbyggnad Guld.
Byggnaden klarar det uppställda kravet 

optimalt utnyttjande av dagsljuset över 
dagen. Förutom den solavskärmning 
som balkongplattorna och skärmtaken 
på takplanet ger, monteras skjutbara 
perforerade plåtar i balkongernas 
ytterkant, samt utvändigt på fasaden 
i öst och väst. De boende kan med 
hjälp av dessa själva reglera hur mkt 
solavskärmning de uppnår. I och 
med detta kan inomhustemperaturen 
på sommaren hållas nere, utan att 
begränsa möjligheten till maximalt med 
solljus vintertid. Samtliga lägenheter är 
genomgående och kan vädras ut mot 

balkongen och parken, de dagar det 
ändå blir för varmt inomhus.
Alla rum har god tillgång till dagsljus, 
en fönsterarea/golvarea på minst 
15 % har varit en förutsättning i 
designprocessen. Det utvändiga, 
rörliga solavskärmningssystemet tillåter 
de boende att skärma bort oönskad 
solvärme, utan att påverka tillgången 
till dagsljus vid de tillfällen då detta 
önskas.

PERSPEKTIV PARKRUM

A1 B1 B2 A2

våningsplan 2, 4, 6, 8
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sovrum sovrum
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terrass
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på maximal specifik energi av 55 kWh/
m2Atemp, och producerar dessutom 
el med hjälp av solceller på taket. 
Byggnaden utformas med en effektiv 
byggnadsvolym, en grundläggande 
faktor för en låg energianvändning. 
Klimatskalet utformas med låga 
U-värden och byggnaden utrustas med 
en frånluftsvärmepump som återvinner 
den överskottsvärme som inte 
används i värmeväxlingen till tilluften 
till förvärmning av tappvarmvatten. 
Förutom detta utformas takterrassens 
tak med solceller, som producerar 
ca 30 % av den fastighetsel som 
byggnaden behöver.
Utformningen med balkonger mot 
söder är en bra förutsättning för 


