
rika på variation - där skuggor och fönster-
re� ektioner varierar under dagens gång
och då trädens skuggor spelar över
byggnaden. Effekten kommer av att 
isoleringens tjocklek varieras (se axono-
metri). Vi  känner ingen rädsla för att jobba 
med betongelement här, utan väljer mater-
ialet för att det knyter an. Genom den 
vita färgtonen, en hög bearbetningsgrad 
och noggrant studerade detaljer, tänker 
vi oss mer effekten av ett vackert veckat 
papper, än något tungt och platt. Den 
lätta karaktären kan åstadkommas 
genom att de sydvända balkongernas 
element görs tunna och spröda och 
bygger en illusion om att deras tjocklek 
också är fasadens. Skarvarna, som inte 
alltid hanteras bra, vävs in i fasadens 
system och placeras i vecken mellan 
fasadytorna och får på så vis sin logik.

Akustik, planlösning, miljöbyggnad 
och brand
Enligt vår akustikkonsult kan vi placera alla 
sovrummen mot nordväst. Planlösningen 
kan därigenom ges en enkel struktur; 
förvaring, våtrum och beredningsdelen av
köket ligger centralt placerade för att kunna
ge vardagsrum och matplats en långsida 
mot balkongerna och parken. Entréerna 
är placerade så att man redan där möter
parksidan och den offentliga delen av
lägenheten. I det av Incoord beräknade 
huset hade vi förskjutit de två trapp-
huskropparna från varandra i plan och
elevation (se illustration), för att skapa 
bättre solvärden på den nya lokalgatan 
bakom. Det har vi nu övergett för bättre
energivärden. De onödiga fasadytorna
det skapade är nu borta, och i kombination 
med att vi felaktigt kryssat för el-
uppvärmning av golv i badrum, bör vi kunna
kapa de 64 kWh/m2 Atemp per år vi

Vi gör ett vitt hus som genom sin egen 
starka gestalt vågar framhäva parken 
mer än sig själv. Byggnaden tar inte 
för sig i de två axlar som Åsögatan och 
Swedenborgsgatan utgör. Vi har istället 
placerat huset så att det tydligt bygger 
de tre omgivande gatorna hierakiskt; 
Swedenborgsgatan, den nya lokalgatan 
längs med norrfasaden, samt gågatan mot 
JM:s och Stockholmshems nya kvarter. 

Husets skala och material
Kvarteren söder och väster om Rosen-
lundsparken möter den med hela sin 
bredd, medan kvarteren norr om parken 
möter parken med sina gavlar (se 
diagram). Vi bryter det mönstret och låter 
vår långsida bilda fond mot parken och 
ger det en bottenvåning med en öppen 
verksamhet i solen, något som saknas i 
de södervända gavlarna idag. Just denna 
del av parken omges av relativt höga hus 
och den nya bebyggelsen ansluter till den 
skalan. Omkring Rosenlundsparken möts 
modernistisk och klassisk byggnads-
tradition,  vår byggnad lånar i sina fasader
drag från båda dessa traditioner – och form-
ar dem till något eget. Från avstånd betraktat 
uppfattar man en rationell fönstersättning 
styrd av de element som bygger upp 
fasaderna – en gestalt mycket snarlik sina
närmsta grannar. Tittar man närmare
upptäcker man att elementen har en 
plasticitet som bryter ner de stora 
ytorna och formar mönster. Detta 
mönster med sin stiliserade fris som 
markör av bjälklaget är ett motiv mer 
sprunget ur en klassisk tradition.
Med plasticiteten i elementen och 
mönstret dessa bildar skapar huset sin 
egen grammatik för håltagningar och 
vinklar. Som enskilda element är de enkla
men sammankopplade skapas fasader
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Fast bord+bänk

Cyklar

Odlingsbalkonger

Förskola

Förskola

Poppel

hade, ner till kravnivån för projektet. Att 
vi nu har åtta våningar, istället för sju 
och nio, som i det kalkylerade underlget, 
gör att inget trapphus behöver utformas 
som ett TR2-trapphus, utan kan 
utrymmas med brandbil från lokalgatan. 



MATERIAL

Fasad  vit betong med stenkaraktär

Skyltfönter
Balkongräcken 
Fönster 
Portar matt mässingsutseende
  eloxerat eller lackat

Mark  vit/grå marksten

YTOR OCH ANTAL LGH

totalt 28 st lägenheter 4 rok
26 st 4 rok 89 m2
2 st 4 rok 83 m2

BOA 2480 m2
LOA 343 m2
BOA+LOA 2825 m2
BTA ljus 3461 m2
BTA total 3894 m2 

BOA/BTA norm.plan = 82%
(BOA+LOA)/BTA ljus =82%

lgh-förråd 131 m2 = 4,7 m2/lgh
84 cyklar = 3 cyklar/lgh

SCHAKTYTOR 
totalt 3,9 m2 varav

till och frånluft 2,4 m2
ute och avluft 1,2 m2
tappvatten 0,084 m2
avlopp 0,051 m2
tvättstuga 0,16 m2 (separat schakt)

Pulkabacken vänds från bussgatan mot 
parken framför huset och kullen görs 
� ackare åt detta håll, med stöd till trappan 
längs JM:s hus och bättre solvärden 
som följd.  Gatunätet är pga den topo-
gra� ska dramatiken stympat i området. 

De nya gatorna som staden föreslår 
kommer att stärka sambanden och 
som ett led i detta tycker vi att man bör 
förstärka möjligheten att röra sig över kv 
Linjalens gård i Åsögatans förlängning 
och att en ny bredare trappa mellan 
gården och tävlingstomten förstärker 
den tanken, så att de mer privata delarna 
av den gården blir de vi anger i diagram 
(planch 1). Vi tror dock inte att vägen 
över gården kommer att bli ett större 
gångstråk, då det i stadsanalyser visar 
sig att människor helst för� yttar sig i 
ett sammanhängande plan och hellre 
går runt - än över - topogra� ska hinder 
(trappor, backar o likn). Fortsatt kommer 
alltså åsen som Magnus Ladulåsgatan 
utgör vara det huvudsakliga gångstråket 
i öst-västlig riktning i området.

Vår byggnad står sidoordnad även i 
Åsögatan sett österifrån, där en del 
av gaveln, med en fönsterrad och 
balkongernas gavlar blir synliga i gatans 
axel, men inte mer än så.  Gatan slutar 
istället tydligt i parken och en stor poppel, 
som sparas, syns till vänster i detta gaturum. 
Det sidoordnade förhållande byggnaden 
har längs Swedenborgs- och Åsögatan 
bottnar i byggnadens innehåll; bostäder. 

Den asymmetriska placeringen kan 
liknas vid korvfabrikens i Folkungagatan 
sett österifrån. Hade det varit fråga om 
ett mer offentligt innehåll, kunde en 
placering mitt i Åsögatans axel varit mer 
aktuell. Vår byggnad tar istället som sin 
huvuduppgift att bilda fond till parken 
och ha en offentlig bottenvåning som
i första hand vänder sig mot parken,
men även kan kommunicera med mat-
butikens nya entré vid cykelrampens
lägsta punkt idag. Husets hörn har i botten-
våningen öppnats upp i en triangulär 
form här, som ett litet svar på att den
nya lokalgatan ligger förskjuten i för-
hållande till Åsögatan.  

MILJÖBYGGNAD

Energianvändning enl. Incoords 
beräkning    64,0  kWh/m2,år

Utvecklingsförslag:
Vi har redan kommit en god bit på väg 
genom att ändra husets form, sedan 
denna beräkning gjordes (se illustration 
husform planch 1), då vi tog bort nästan 
en hel gavelfasad. Den veckade fasaden 
kommer bidra med ökad isolering där 
den veckar sig utåt. Vidare kan fönstrens 
storlek ses över och skulle ytterligare 
tillskott krävas kan det t ex ske med 
hjälp av solpaneler på taket. För att 
hantera solvärmelaster bidrar balkong-
erna på söderfasaden till att minska 
dessa, vi tänker oss att markisrullar ovan 
fönstren där och särskilt på öst och 
västfasaderna kommer det att behövas.

Stadsbyggnad
Swedenborgsgatan förbinder till-
sammans med Grindsgatan norra med 
södra Södermalm och är det dominerande 
gångstråket vid tävlingstomten idag. 
Den nya bussgatan kommer ytterligare 
förstärka stråket.  Vår byggnad står dock
tydligt sidoordnad med sin ena gavel
mot detta stråk. Gaveln har det bästa
affärsläget och får större öppningar. 
Det andra gaturummet som mynnar i 
tävlingstomten är Åsögatan. Tre faktorer 
försvagar, för att inte säga avslutar, 
Åsögatan vid kvarteret Linjalen: 

- Gatan fortsätter som rumslighet över kv 
Linjalens gård, men inte i sin gestaltning 
som gata. Hela gården inkl. detta gaturum är 
istället gestaltad som ett privat gårdsrum, 
som tydligast manifesterar sig genom de 
två portikerna i var sin ände av gården. 

- Nivåskillnaden om två våningar från 
Linjalens gård ner till tävlingstomten.

- Den nya lokalgatan fortsätter inte i 
Åsögatans läge, utan ligger förskjuten 
norrut i förhållande till Åsögatan.

Vi delar stadens analys att topogra� n är 
det som styr platsen i stor utsträckning, 
med de diken som Södermalmsallén
och den nya lokalgatan utgör. Kullen 
som kv Alnmåttet tronar på skär in i
tävlingsparkens ena hörn och landar 
diagonalt över parken, vilket stödjer den nya  
gångvägen vi föreslår tvärs över parken. 

Caruso St John, Chiswick

Lynch Architects, Kingsgate,London

Stilla rörelse

ELEVATION NORD, 1:200 (A1)

ELEVATION SYD, 1:200 (A1)

ELEVATION VÄST, 1:200 (A1)

ELEVATION ÖST, 1:200 (A1)

Inre betongskiva

Isolerlager (normaltjocklek)

Utjämnande isolerkilarrYttre fasadskiva
vit betong        

Sammansansatt vägg

Väggutsnittet visar
   

1+1 elementtyp.
Där ena elementet
är spegelvänt i
förhållande till det
andra. För normalplanet
räknar vi med 8+8
elementtyper vilket
inkluderar de balkong-
omfattande elementen. 
För en byggnad av denna
storlek en det en låg siffra - samtidigt
som vi uppnår en rik och varierad fasad
kommer byggprocessen att rationaliseras . 

Betongelementen
– uppbyggnad



PLAN 0    
LOA 343 m²    BTA 430 m²    LOA/BTA 0,80
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Omgivande byggnader och deras 
innehåll
Vi anser att lokalerna i bottenvåningen 
på kv Linjalens lamell som vetter mot 
den nya bussgatan och parken bör 
utredas för ett innehåll motsvarande 
butik eller kontor, trots den låga 
takhöjden. Detta för att överbrygga det 
avbrott av verksamhetslokaler längs 
Swedenborgsgatan-Grindsgatan som 
parken innebär. Mellan lamellerna i kv 
Ögonmåttet tycker vi man bör bygga ut 
bottenvåningarna, enligt vad gällande 
detaljplan medger (dvs som mellan de två 
husen i mitten). En uppglasad envånings-
byggnad mellan alla huskroppar skulle 
stärka Magnus Ladulåsgatan som på sin
södra sida mellan Lehusens gränd och
Siargatan knappt har några verksamhets-
lokaler alls. Detta påverkar några entréer
och bottenvåningarna i de tänkta student-
husen, men kan också integreras med
dessa verksamheter. Gårdarna mot den
nya lokalgatan kan användas av hotell-
hemmet (gården i mitten) och av de nya
verksamheterna sommartid. Envånings-
byggnader mot Magnus Ladulåsgatan 
fungerar dessutom som bullerskydd för
Stockholmshems nya bebyggelse. 

Utemiljön
Då huset underordnar sig kontexten 
föreslår vi att utemiljön kliver fram och 
blir en betydande del av det brokiga 
vardagsrum som Rosenlundsparken 
håller på att omformas till. För denna 
upprustning har den nya Stranden blivit 
symbol och vi vill ge den ett komplement, 
inspirerat av de t � naste strandkomplement 
vi känner till - Copacabana. Fria urbana 
ytor där livet efter dagens bad (eller 
arbete) kan bredda ut sig och tillåtas 
att ta plats efter vilket behov man har. 
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Den sparade poppeln (grön) och huset 
(vitt) i västra änden på Åsögatan 

Utsnitt av kv Ögonmåttets 
sydfasader med odlings-
balkonger, samt ny envånings-
byggnad mellan huskroppparna
i förbindelsegångarnas lägen.

Exempel på balkong med själv-
bevattningssystem, Bordeaux, 
arkitekter: Lactaton och Vassal.
Vi föreställer oss mer växtlighet
på våra balkonger, samt känner 
oss tveksamma till räcken av 
glas, även om vi förstår deras
vindskyddande verkan.

BD C

A

A

BD C

Därför vill vi ge den nya lokalgatan ett 
mera multifunktionellt uttryck. Ytorna är 
till största delen öppna och alla tra� kslag 
kan ta sig fram, men möbleringen och 
strukturen riktar sig till gående och för 
vistelse. Här skulle man, dagtid, kunna
spela landbandy och tennis eller sitta och
prata med sina bordsgrannar vid stora
fasta bord och bänkar. Ett för området
gemensamt och starkt golv, stormön-
strat i stockholmstradition, men med en
påtaglig grönska i form av gatuträd 
och grönskande odlingslotter på kv
Ögonmåttets slutna södra och solvärmda 
gavlar. Vi tänker oss kolonilotter, som 
antingen kan integreras i hotellhemmets 
och studentbostädernas verksamheter 
och i så fall nås via nya dörrar i änden på 
korridorerna, eller som kan nås separat
från gatan med trappor (se bildexempel).
För att de skall vara gröna under de
varma årstiderna kan ett 
självbevattningssystem användas.   

Solstudier visar att vi på sommaren har sol 
på hela uteserveringen mot parken mellan 
kl 10 och 14 och delar av den från kl 7 till 
18, vilket talar för ett café/ en restaurang 
med huvudsaklig verksamhet dagtid.
För att stärka stråket Swedenborgsgatan-
Grindsgatan är många av de nya träden i 
parken placerade längs den nya bussgatan
och vi föreslår att Swedenborgsgatans
trevligt lummiga karaktär med alléträd får
fortsätta längs med Grindsgatan ner till 
Ringvägen, då den gatan är lågt tra� kerad 
och onödigt bred. Rosenlundsparken 
består idag av ett antal tydliga 
karaktärer; solstolsdelen, lekparken 
med bollplan, gungorna, småbarnsdelen 
och klätterställningsdelen, den öppna 
gröna delen av parken med gräskullarna, 
kullen och am� teatern och så den del 
som vår byggnad vetter mot. Vi föreslår 
att den gröna karaktären fortsätter här, 
men att den förändras med en högre 
andel träd och blir lummigare och

lugnare än den övriga parken. Funktioner 
i parken blir vintertid pulkabacke och 
skridskobana, medan man på sommaren 
har uteservering och plaskdamm. Vattnet 
till dammen skulle kunna följa gångvägen 
bredvid bussgatan i rinnande form och 
genom att utnyttja platsens topogra�  
bidra med ett porlande ljud till platsen. 
Vår idé med uteserveringens tydliga 
gräns mot parken är i övrigt att lämna 
parkens innehåll öppet för dess brukare 
– stockholmarna och deras gäster.

- Nya gator bygger en starkare stad här
- Vår byggnad de� nerar gatorna och  
   framhäver parken i första hand, samt 
   bygger en plats att vara på i söderläge
- Vi gör en lokalgata för vistelse
- Området förstärks med nya lokaler
- Vi gör en lugn lummig park att vistas i
- Arkitekturen knyter an till både 60-tals 
   och 20-talsbebyggelsen
- Bostäderna vänder sig till parken 
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