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STaden, RoSenlundSPaRken 
& TRädgåRTdShuSeT 
Rosenlundsparken och Skåneparken är betydelsefulla grönytor och 
rekreationsområden på Södermalm. Parkerna är på samma sätt 
som Vitabergsparken, Tantolunden och Björns trädgård gröna oaser 
och mötesplatser för boende och förbipasserande. Med förlängning-
en av Swedenborgsgatan och upprustning av cykel- och gångstigar 
kommer Rosenlundsparken i större grad koppla sig an Södermalms 
dynamiska stadsliv och bli en attraktiv plats för rekreation och möten. 

”Trädgårdshuset” blir en betydelsefull nod i parkens fond och bidrar 
till att rama in den artrika och böljande parkmiljön. den byggnadens 
publika restaurang i marknivå ska vara med till att skapa en levande 
och kreativ miljö i staden. ”Terrassen” formar en ljus och välkomnan-
de plats för alla, ett torg som med plats för aktivt sociala aktiviteter 
och rum för stillhet och ro. nyskapande arkitektur är ledord för vår vi-
sion om Trädgårdshuset och terrassen. arkitektur som är baserad på 
gedigen kunskap om kvalitéer för den goda bostaden och betydel-
sen av social hållbarhet och positiv effekter av god stadsbyggnad. 
Projektet ska inspirera, beröra och vara en naturlig del av stadsrum-
met och har möjlighet att bli en viktig nod i området.

TRädgåRdShuSeT
Trädgårdshuset i Rosenlundsparken har möjlighet att bli en värde-
skapande del av parken och omvänt  ger också parken mervärden 
för restaurang och bostäder. Parkens grönska förlängs upp med 
fasaden och balkongerna, med koppling till historien om Babylons 
hängande trädgårdar. Byggnaden och landskapet berikas av de oli-
ka årstiderna och är en välkomnande plats både dag och kvällstid. 
Trafikanter längs Swedenborgsgatan får ett nytt riktmärke i staden 
som förstärks med den gröna takterrassen på byggnadens nordös-
tra del. För allmänheten är byggnaden en paviljong i parken där de 
boende och bostäderna är med till att skapa en helhet och en levan-
de miljö på dygnets alla timmar. 

Byggnadsvolymens förskjutning och dynamiska komposition tar ut-
gångspunkt i platsen och den mänskliga skalan. Bostadshuset ges 
en vertikalitet som bryter mot befintliga byggnaders långsträckta vo-
lymer. En solitär som står i parkens hörn och samtidigt definierar 
gaturummen. gestaltning av Terrassen och mötet med Rosenlund-
sparken tar vara på befintliga kvalitéer och de fina ambitioner som 
ligger i parkprogrammet. Projekten vävs samman och värnar om den 
befintliga relation boende i närområdet har till parken. De boende i 
området är en stor del av parkens identitet och historia och kommer 
att vara med och forma platsens karaktär. 

Trädgårdshusets fasader är uppbyggda av täta och perforerade 
plåtkassetter. Förslaget illustrerar en grön kopparfasad med levan-
de och varierat uttryck. den gröna färgen och perforeringar genom 
plåten är en referens till parkträdens lövverk. Byggnaden ska återge 
den skirhet och levande variation likt grönstrukturen i parken. 
Under processen har flera material diskuterats, däribland varianter 
av plåt, keramiska skivor och trä. Här menar vi också att det finns 
möjlighet att utveckla projektet utifrån en nära dialog mellan stad, 
beställare och arkitekt. 

Bostadshusets entréer ansluter till gaturummet längs byggnadens 
norra fasad vilket ger en lugn och mer privat zon jämfört med övriga 
fasader. Mot det öppna parklandskapet är byggnadsvolymen klädd 
med en lätt stålkonstruktion som formar balkonger och ett generöst 
system för växter att ta plats. 

TeRRaSSen och RoSlunden
Framför restaurangens södra fasad skapas plats åt restaurang-
gäster, förbipasserande och boende som vill ta en paus eller vis-
tas en stund i solen. Terrassen och den sammanvävda parkmiljön 
välkomnar mångfald av människor i alla åldrar. Rosor planteras in-
till terrassen och återskapar en koppling till historien och parkens 
namn. dagvatten från taken leds i en ytlig ränna från fasaden till 
en infiltrationsbädd som förser rosorna med näring och vatten. Vid 
och omkring Roslundarna utformas ytor för lek, sittplatser på trädäck 
och lummiga barriärer mot Swedenborgsgatan. Terrassen utformas 
med hårdgjorda ytor som möjliggör att personer med rörelsehinder 
kommer i direkt kontakt med de gröna ytorna och rosorna. I mellan-
rummet vid byggnadens östra gavel anordnas en park med större 
grad av urban karaktär. cykelparkering och sittplats är integrerad 
inom den rektangulära formen som formar tydliga stråk längs med 
byggnadernas fasader. 

Parkrummet precis söder om trädgårdshuset blir en grön oas där 
lummiga trädgårdar på bostadshusets balkonger skapar en omhän-
dertagen avslutning på parken, rik på grönstruktur. omkring Ros-
lunden finns gräsytor för lek och picknick. Platsen omgärdas del-
vis av en halvcirkelformad sittmöbel och trädäck. den permanenta 
parkmöbeln reducerar buller från Swedenborgsgatan och ger lä från 
vinden för soldyrkande parkgäster. ljusdesignen i parken och på 
byggnadens fasad ska vara integrerad i arkitekturen och kan vara 
den del av projektet som formas ”konstnärlig utsmyckning”.

ReSTauRangen
Restaurangen öppnar sig mot parken och annonserar sig mot 
Swedenborgsgatans förlängning. huvudentrén vänder sig mot ga-
turummet och entrétorget vid byggnadens gavel där också möjlighet 
för cykelparkering anordnas längs trädraden. Restaurangens bar 
ligger nära entrén och verksamheten kan både fungera som kafé 
och lounge samtidigt som långsittande matgäster kan sätta sig mer 
ostört längre in i lokalen. På sommaren kan glasfasaden öppna upp 
sig mot parken och vindfånget vid entrén samt möjlighet att dela in 
lokalen i mindre delar undviks korsdrag och värmerförluster. Perso-
nalutrymmen, inlastning och hämtning av sopor från restaurangen 
sker vid på byggnadens västra gavel.

geMenSaMMa FunkTIoneR
Vår målsättning är att skapa ett unikt bostadshus och tillhörande 
parkmiljö med en identitet som bygger på en positiv och attraktiv 
hållbar livsstil. Bostadshuset kompletteras med integrerade och ge-
mensamma funktioner som kompletterar bostaden och värnar om 
en god gemenskap mellan hyresgästerna. Tillsammans med be-
fintligt bostadsområde och parkmiljö skapas ett socialt kvartersliv, 
med aktiva mötesplatser och möjlighet för gemenskap i de generös 
entréerna, på caféet, i restaurangen, vid ytor för odling på taket, vid 
cykelverkstaden och vid parkens rekreativa grönska. Vi ser staden 
som ett ekosystem med lokala kretslopp som också innefattar de bo-
endes vardag. Mångfald och blandning i innehåll och verksamheter, 
öppenhet i attityd. 

god planering för en hållbar livsstil ska göra att det är ”lätt att göra 
rätt”. cykelförråd och en gemensam cykelverkstad nås direkt från 
gatan i ett ljust och uppglasat utrymme. kompressorpump, verktyg 
och vattenslang förenklar livet som urban cyklist. även en publik 
cykelpumpstation och laddningsstation anordnas vid cykeluppställ-
ningsplatser längs byggnadens östra fasad. Väster om byggnaden 
står gemensamma cykelvagnar som hyresgästföreningen delar 

med syftet att göra matinköp enklare. Via nya tekniska system och 
interaktiva applikationer kan de boende inte bara hålla koll på sin 
egen förbrukning utan även informeras om att grannen i hyresgäst-
föreningen önskar bli av med en soffa samt att få samleveranser 
av matinköp till bostadsbeståndet. Sopsugsnedkasten är enkelt och 
tillgängligt placerade vid huset västra fasad nära entréerna.

de boende möts av gemensamma och generösa entréer mot lokal-
gatan på byggnadens norra fasad. Barnvagnsförråd är placerade vid 
fasad och entréer med möjlighet att ta in barnvagn och rullstol direkt 
utifrån och ta sig direkt vidare in i trapphuset. Vi föreslår även ett 
kylrum i anslutning till entrén där livsmedelsföretag kan leverera de 
allt mer populära matkassarna för boende att hämta på väg hem. 
en bänk i entrérummet ger möjlighet till paus och möte. Postboxar 
är i direkt anslutning till trappa och hiss. ljusa och generösa trappor 
inspirerar de boende att välja trappan i första hand. det ena trapp-
huset leder upp till en gemensam takterrass och där det också finns 
gemensamma växthus och en tvättstuga.

den gemensamma takterrass har ett gynnsamt solläge från morgon 
till kväll och inbjuder till större middagssällskap, odling i växthusen 
och planteringslådorna, möjliggör att föräldrarna kan tvätta kläder 
samtidigt som barnen leker på terrassen, plats för hela föreningen 
att skåda nyårsraketer mm. På taket och balkongerna förbereds 
med planteringslådor som har ett större jordmån möjliggör odling av 
vedväxter, buskar och mindre träd. djupare jordlager är med till att 
fördröja dagvattnet, tillåter växter som kan uppta co2 i luften. 

Restaurangen i markplan ska verka som en samlingsplats för hyres-
gäster i huset och i området. den inre delen av restaurangen kan 
skärmas av och abonneras. här kan hyresgästföreningen och andra 
privata initiativ samverka med restaurangen. Restaurangen blir ett 
positivt inslag för de boende att kunna handla förberedd mat att ta 
med hem. 

Terrassen & roslunden
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BoSTaden 
den moderna bostaden tar hänsyn till att vi är olika med olika behov, 
olika drömmar och olika ambitioner. Bostaden ska forma en rums-
lig inramning för en diversitet av levnadssätt och familjemönster. 
Vackra och generella rum som öppnar för den boendes fantasi och 
definition om vad ett hem är. Lägenheten ska vara praktisk och ge 
plats för alla familjemedlemmar. Bostaden inrymmer öppna umgäng-
esytor och flexibla planlösningar med spännande och genomtänkta 
rumssamband. 

upplevelsen av axialitet är knuten till en omedelbar och kroppslig 
relation till bostadens arkitektur. Fönster, öppningar och dörrar har 
placerats för att ge optimerade utblickar och behaglig upplevelse 
av bostaden. Redan i den öppna hallen får de boende kontakt med 
parken och bostadens gemensamma och sociala utrymmen. lägen-
heterna präglas av god ljusföring, axiala siktlinjer, proportionerliga 
rum, god tillgänglighet, rundgång och nära sammankopplade med 
generösa balkongrum. 

höga fönster, glasade partier ovan innerdörrar och indragna bal-
kongdjup medger dagsljus djupt in i lägenheten. köket är generöst 
och det är plats att duka upp till familj och vänner. Vardagsrum och 
kök är sammankopplade rumsligt samtidigt som att vardagsrummet 
inte har direkt kontakt med köksbänken och matos. ett stort gemen-
samt rum där familjen kan umgås samtidigt som alla är igång med 
sina egna sysslor. de mindre rummen kan avskärmas med dörrar 
eller vara helt öppna och så att alla samtidigt kan följa varandras liv. 

graden av omslutenhet är väsentlig för de boendes upplevelse av 
trygghet och avgränsning mellan den privata och den yttre världen. 

Balkongerna och de integrerade planteringslådorna begränsar insyn 
från parken och omgivningen. Balkongerna är värdeskapande för 
både de boende och för fasadens gestaltning mot parken. uteplat-
serna bryter gränsen mellan inne och ute och tillför kvalitéer för de 
boende året om. lägenheterna öppnar sig mot söder och låter par-
ken bli en del av hemmet.  alla lägenheter har möjlighet att glasa 
in en del av sin balkong och därmed förlängs möjligheten att vistas 
utomhus. 

det intelligenta hemmet underlättar samt besparar energi och arbe-
te. det inkluderar funktioner för belysning, uppvärmning, rumspla-
nering, goda förvaringsutrymmen m.m. Bostäderna har en inbyggd 
flexibilitet som gör det möjligt att anpassa antalet rum och rumsför-
delningar med tiden, ett hem att leva under olika faser i livet. de in-
dividuella sovrummen är lätta att möblera med plats för arbetsplats, 
barnsäng, förvaringsmöbler etc. automatisk och individuell styrning 
av ljus och ventilation ger de boende insyn i förbrukning och ener-
giplanering. även köket har gott om skåp och utrymme med inklude-
rad plats för källsortering etc.

MIljöRIkTIgT och hållBaRT Byggande
Förslaget är utformat utifrån ett hållbart helhetsperspektiv, vilket 
innefattar projektets hela livscykel från produktion till drift och om-
händertagande. ett välplanerat, rationellt och resursbesparande för-
slag får avgörande betydelse för ett framgångsrikt och långsiktigt 
projekt. Vårt koncept är att skapa en robust, flexibel och intelligent 
byggnad med enkla lösningar där vi lägger vikt på att få arkitektur 
och energineutralitet att ingå naturligt med de lokala förhållandena. 
det framtida boendet tillåter och uppmanar till individuella avtryck, 

samtidigt som dess ekologiska avtryck ska vara minimalt. Boendet 
inspirerar till att ta del av och bygga ut det ekosystem det är en del 
av. nya och innovativa tekniska lösningar i kombination med ett väl-
byggt hus i rejäla naturliga material och är därigenom modifierbart 
och återvinningsbart.

Byggnaden är rationellt uppbyggd och uttrycker samtidigt en varia-
tion i volym och fasader. enkla och genomtänkta konstruktion- och 
systemlösningar möjliggör öppna och flexibla lägenhetsplaner. Lä-
genheten är formbar och anpassar sig efter de boendes kriterier 
samtidigt som byggnadens arkitektoniska komponenter är repete-
rade med ett fåtal varianter. öppna planlösningar medger tillräckligt 
dagsljus och minskar behovet av artificiellt ljus och därmed elför-
brukningen. Fläktrum samt tvättstuga på taket minskar mängden 
vertikala schakt och dragningar genom byggnaden.
Bostadshuset ska förberedas för att kunna kompletteras med fram-
tida, idag okänd, energi- och miljöteknik. en energioptimerad bygg-
nad där lokalproducerad energi i form av t ex solceller, solpaneler 
eller vindsnurror ger ett energiöverskott. Proaktiva avfallslösningar 
beaktas redan från början och en god planering för drift och under-
håll är integrerad från idéstadiet. 
de sedumklädda taken fördröjer dagvattnet som kan nyttjas till plan-
teringar på taket alternativt fördröjs ytterligare i infiltrationsbädden i 
roslunden. grönstrukturen på byggnadens tak, balkonger och om-
kring bidrar till att skapa habitat för djurlivet och utvalda växter.

Byggnaden ska byggas med rationell byggmetod och då material 
och energi som inte använts är de mest miljöriktiga. Vi förordar att 
husen byggs med en massiv-trä stomme vilken förbereds i fabrik och 
har kort montagetid. en lätt konstruktion minskar behovet av grund-

läggning och pålning reducerar därmed byggkostnader. Fördelarna 
är många både ur miljö, ekonomiskt och kvalitémässigt perspektiv. 
Tekniken är väl beprövad för flerbostadshus i denna skala. Stommen 
kan tillverkas av FSc märkt skandinavisk trä. den inbyggda energin 
är minimal och den inbundna co2 i trämaterialet är med till att för-
dröja utsläpp av co2 generellt. Precisionen i montering och materi-
alets egenskaper ger ett lufttätt och diffusionsöppet hus (ingen plast) 
vilket lämpar sig för en lågenergi byggnad. de samlade massivträs-
tommen har mycket begränsade effekter från köldbryggor. Massiva 
trähus är mycket brandsäkra i jämförelse med bådebetong och stål. 
Byggnaderna har lång livstid och omhändertagande och återvinning 
av materialet är fördelaktigt jämfört med andra byggmaterial. Med en 
trög stomme ackumuleras värme/kyla och bidrar till ett stabilt inom-
husklimat. Innemiljön är hälsosam och luften torr. Boendekomforten 
förbättras då den jämnar ut temperaturen över tid. konstruktionen 
klarar hög luftfuktighet och höga temperaturer.

Bostadens ska präglas av kvalité och att genomgående vara byggt 
av hållbara och vackra material. Material och detaljer är särskilt vik-
tiga för de boendes tillägnelse av sin miljö. Massivträväggarna ger 
möjlighet att exponera stommen och dess materiella kvalitéer. Interi-
ören ska som utgångspunkt vara ljus och stå i kontrast till den något 
mörkare fasaden. Med massivträkonstruktion kan luftkanaler dras i 
bjälklaget och därmed undvika nedsänkta tak i lägenheterna. 

Framtidens bostadshus innefattar innovativ arkitektur, gedigna lös-
ningar och nydanande teknik som har möjlighet förbättra boendekva-
litéer och vår miljö. en framgångsrik byggprocess inkluderar ett nära 
samarbete och dialog med beställare och producenter. Vi presente-
rar en konkret vision och samtidigt ett utvecklingsbart förslag. 

Fasad syd  1:200 

Balkonger & solvärme 

eneRgIBeRäknIng

energianvändning enligt Incoords beräkning:  58,4 kWh/kvm, år

uTVecklIngSFöRSlag
Vi har haft en givande och intressant dialog med Incoord om möj-
ligheter och svårigheter för projektet. Vår vision har hela tiden varit 
att jobba för en byggnad där byggnadens värmeförluster minimeras. 
Vi är övertygade om att byggnadens utformning och klimatskal är 
avgörande för att uppnå en energieffektiv byggnad, då bygger vi för 
framtiden. då skapar vi ett gott inneklimat. det går inte att skapa en 
energieffektiv byggnad genom att bara förlita sig på smarta tekniska 
system. Vi vill se hela byggnaden som ett system. 
För att nå målet om 55 kWh/m2,år är det av stor betydelse att se 
över alla detaljer är viktiga för att minska värmeförlusterna i byggna-
den. Vi har jobbat med dessa! de tidiga beräkningarna överskrider 
energimålen något och vi har sedan dess bearbetat byggnadsvoly-
men och förbättrat förutsättningarna. I första hand har vi reducerat 
och optimerat ytorna för fönster. Byggnadens formfaktor har också 
förbättrats och vi har arbetat för att reducera förekomsten av köld-
bryggor. 
Mängden glas respektive isolerad fasad i restaurangen kan justeras 
ytterligare utifrån energiberäkningar och optimerade dagsljusberäk-
ningar. nedan beskriver vi även några viktiga detaljer som kanske 
inte tagits hänsyn till i de tidigare beräkningarna. Med detta i åtanke 
leder våra egna prognoser i samarbete med vår energi och VVS 
konsulter  till att vi klarar de uppställda målen på byggnadens ener-
gianvändning.

energieffektiv gestaltning:
• Bostadhuset har en kompakt volym och en relativt god formfak-

tor.
• Byggnaden med de genomgående lägenheterna har en välgö-

rande orientering mot söder vilket bidrar med solvärme under 
vissa delar av uppvärmningssäsongen.

• Fönstrens storlek har valts så att mindre fönster har undvikits till 
förmån för större fönster. eftersom glaset har bättre isolerförmå-
ga än karmen är ett stort fönster med samma area som summan 
av två mindre fönster bättre.

• Mängden köldbryggor reduceras på flera olika sätt. Balkonger-
na utförs som fribärande och den föreslagna massivträstommen 
(Massivträ) ökar möjligheten för köldbryggsfria konstruktioner i 
bjälklagskanter och takdetaljer. köldbryggan som uppstår i föns-
tersmygen är ofta nästan hälften av alla köldbryggor. Med före-
slaget system finns det möjlighet att hitta bra lösningar för att 
reducera även denna.

• Placering av fläktrum på taket minimerar onödiga värmeförluster 
i av- och uteluftskanaler. 

• Massiv träkonstruktion medför att alla innerväggar är massiva 
och har en termisk tröghet.

• Strategisk placering av centrala ventilationsschakt och schakt 
för tappvatten i lägenheter minskar längder på kanaler och rör 
vilket i sin tur leder till mindre oönskade värmeförluster och ef-
fektiva ventilationssystem med lägre el-åtgång för fläktdrift. 

• a-temp något större i relation till omslutande fasad än vad som 
angetts i tidigare besked. 

• Skjutbara isolerade skärmar framför glaspartier mot syd, mins-
kar förlust av värme på natt och vintertid. 

• Möjlighet att glasa in balkonger och därmed få förvärmd luft ut-
anför fasad med positiv effekt på vår och höst.

utformning för dagsljusfaktor enligt Miljöbyggnad:
• Täta skärmar mellan balkonger är borttagna.
• glaspartier något högre. 
• Smalare balkonger, värmebelastning (transmission) begränsas 

med persienner istället.
• Inglasade partier ovanför dörrar mellan rum i lägenheter. 
• Bredare vardagsrum och kök, vilket tillåter mer ljus.
• ljusa innerväggar istället som utgångspunkt för gråa.
• Ljus och reflekterande undersida på balkonger.
• Matbordsmöblering närmare fasad.

”nice to have”
Vill man komma ytterligare lägre kan man välja att lägga till bättre 
u-värden för fönster och fasad på ett optimerat och kostnadseffektivt 
sätt. när man har skapat en byggnad som använder lite energi kan 
man sedan i framtiden addera olika typer av förnyelsebar energi i 
form av t ex solfångare, solceller eller vindsnurror. Möjligheter att 
koppla återvinning på avloppsvattnet samt att hämta överskottsvär-
me från växthusen kan vara alternativ att addera. Styrsystem för de 
boende som påverkar deras medvetande och beteende positivt är 
ett annat alternativ. den tekniska utvecklingen går framåt och vi kan 
i detta skede förbereda oss för framtiden t ex återvunnen kinetisk en-
ergi i stuprör, vindsnurror som inte låter, nya primärenergikällor etc. 
detta gör vi genom att skapa en byggnad som använder lite energi 
och som på det sättet är långsiktigt hållbar. Tilluften till fläktrummet 
skulle kunna förvärmas via nergrävda kanaler marken.

ToRgVy
Trädgårdshusets kvalitéer

LÄGENHETSSAMMANSTÄLLNING

latnAatystehnegäLpytstehnegäL

115,78A
115,88B
15,011gninåvegate A
15,111gninåvegate B

Summa: 398 24

Ytuppgifter:
mvk7,3512AOB
mvk9,092AOL
mvk6,4442AOL+AOB
mvk3,1223*sujlATB
mvk7,0653latotATB

Typplan:
mvk1,634ATB
mvk4,153AOB

18,0nalplamron ATB/AOB

* exkl. källare

trädgårdshuset
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