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D I A F A N AD I A F A N A

Ett hållbart bostadsbyggande är Ett hållbart bostadsbyggande är 
per definition miljömedvetet; ett per definition miljömedvetet; ett 
miljömedvetet bostadsbyggande är inte miljömedvetet bostadsbyggande är inte 
per definition hållbart: en fullständig per definition hållbart: en fullständig 
hållbarhetsstrategi innefattar en lösning hållbarhetsstrategi innefattar en lösning 
på frågan om social hållbarhet. De på frågan om social hållbarhet. De 
nordeuropeiska stenstäderna från förra nordeuropeiska stenstäderna från förra 
sekelskiftet byggdes med hänsyn till sekelskiftet byggdes med hänsyn till 
värden som ljus, rymd och vackra värden som ljus, rymd och vackra 
stadsrum; värnandet av dessa gav stadsrum; värnandet av dessa gav 
tillsammans med sin tids byggnadssätt tillsammans med sin tids byggnadssätt 
de miljöer som idag utgör större de miljöer som idag utgör större 
delen av våra innerstäder. Idag är delen av våra innerstäder. Idag är 
byggnadernas ursprung bortglömt byggnadernas ursprung bortglömt 
och miljöerna misstas för bilder och miljöerna misstas för bilder 
frånkopplade den bakomliggande viljan frånkopplade den bakomliggande viljan 
att göra dem vackra och enkla att att göra dem vackra och enkla att 
bebo. Vårt förslag visar på hur det bebo. Vårt förslag visar på hur det 
återigen går att skapa stadsdelar och återigen går att skapa stadsdelar och 
bostäder med dessa kvaliteter genom bostäder med dessa kvaliteter genom 
en marknads- och produktionsmedveten en marknads- och produktionsmedveten 
arkitektur. Vi ser industriområdet som arkitektur. Vi ser industriområdet som 
den naturliga platsen för dessa nya den naturliga platsen för dessa nya 
stadsdelar att växa fram. Genom ett stadsdelar att växa fram. Genom ett 
klimatmedvetet bostadsbyggande med klimatmedvetet bostadsbyggande med 
individens frihet och stadens hållbarhet individens frihet och stadens hållbarhet 
som utgångspunkt kan Norra Sorgenfri som utgångspunkt kan Norra Sorgenfri 
ges en tydlig prägel, och därmed bli en ges en tydlig prägel, och därmed bli en 
levande fortsättning på staden. levande fortsättning på staden. 

KVARTERETKVARTERET

I tomtens nordvästra hörn anläggs I tomtens nordvästra hörn anläggs 
ett torg inramat i norr av Benzons ett torg inramat i norr av Benzons 
kontorsbyggnad och i öst och i syd kontorsbyggnad och i öst och i syd 
av två bostadshus på sockelvåningar av två bostadshus på sockelvåningar 
för restauranger och butiker. På för restauranger och butiker. På 
torget planteras blodlönnar vars torget planteras blodlönnar vars 
färgskiftning över året sett mot färgskiftning över året sett mot 
husens ljusa fasader ger torget en husens ljusa fasader ger torget en 
naturligt skiftande karaktär. Benzons naturligt skiftande karaktär. Benzons 
kontorsbyggnad upprustas för att kontorsbyggnad upprustas för att 
hålla en kontinuerlig utställning av hålla en kontinuerlig utställning av 
lokala konstnärers verk; byggnaden lokala konstnärers verk; byggnaden 
blir härmed en symbol för livet i blir härmed en symbol för livet i 
området. Kvarteret definieras i syd området. Kvarteret definieras i syd 
och i öst av ytterligare två bostadshus och i öst av ytterligare två bostadshus 
på sockelvåningar för kontorslokaler. på sockelvåningar för kontorslokaler. 
Ytan mellan bostadshusen lyfts upp Ytan mellan bostadshusen lyfts upp 
en våning av ett förråds-, lager- och en våning av ett förråds-, lager- och 
parkeringsplan och bildar en innergård parkeringsplan och bildar en innergård 
som möter gaturummet i en sydvänd som möter gaturummet i en sydvänd 
slänt i tomtens sydöstra hörn; slänt i tomtens sydöstra hörn; 
innergården och slänten gräsbeläggs innergården och slänten gräsbeläggs 
och planteras med gråal. Innergården och planteras med gråal. Innergården 
nås antingen via slänten, eller via nås antingen via slänten, eller via 
trappor från torget eller från trapphus trappor från torget eller från trapphus 
och hissar placerade mellan husens och hissar placerade mellan husens 
gavlar som via loftgångar leder fram gavlar som via loftgångar leder fram 
till lägenheterna.till lägenheterna.

KONSTRUKTION & EKONOMIKONSTRUKTION & EKONOMI

Förslagets realiserbarhet är helt Förslagets realiserbarhet är helt 
avhängigt låga produktions- avhängigt låga produktions- 
och byggnadskostnader. och byggnadskostnader. 
Produktionskostnaderna minimeras Produktionskostnaderna minimeras 
av den genomgående användningen av den genomgående användningen 
av standardiserade industrielement av standardiserade industrielement 
och lågkostnadsmaterial; de element och lågkostnadsmaterial; de element 
som inte är standardiserade, dvs. som inte är standardiserade, dvs. 
glasväggarna, och de kapade glasväggarna, och de kapade 
skivelementen, repeteras alla i skivelementen, repeteras alla i 
samtliga lägenheter; samtliga samtliga lägenheter; samtliga 
element prefabriceras för att element prefabriceras för att 
minska byggkostnaderna. Vertikal minska byggkostnaderna. Vertikal 
kommunikation i byggnaderna kommunikation i byggnaderna 
sker från gatuplan via endast två sker från gatuplan via endast två 
trapphus och två industrihissar, båda trapphus och två industrihissar, båda 
ouppvärmda, och från innergården via ouppvärmda, och från innergården via 
galvaniserade spiraltrappor; samtlig galvaniserade spiraltrappor; samtlig 
vertikal kommunikation inklusive vertikal kommunikation inklusive 
loftgångar och vinterträdgårdar är loftgångar och vinterträdgårdar är 
självbärande. Vinterträdgårdarna och självbärande. Vinterträdgårdarna och 
loftgångarna monteras våningsvis i loftgångarna monteras våningsvis i 
takt med byggnaderna och tjänar som takt med byggnaderna och tjänar som 
byggnadsställningar, fasaderna lyfts på byggnadsställningar, fasaderna lyfts på 
plats och monteras inifrån den bärande plats och monteras inifrån den bärande 
konstruktionen, detta sammantaget konstruktionen, detta sammantaget 
gör konventionella byggnadsställningar gör konventionella byggnadsställningar 
överflödiga. Liknande lågkostnadsprojekt överflödiga. Liknande lågkostnadsprojekt 
har tidigare genomförts, ett har tidigare genomförts, ett 
framstående exempel är Jean Nouvels framstående exempel är Jean Nouvels 
bostadsprojekt Nemausus i franska bostadsprojekt Nemausus i franska 
Nimes.Nimes.

ENERGI & KLIMATENERGI & KLIMAT

De projektspecifika energi- och De projektspecifika energi- och 
klimatlösningarna är: (i) en isolerad klimatlösningarna är: (i) en isolerad 
glasyttervägg som håller ration glasyttervägg som håller ration 
fönsterarea/fasadarea i bostadshusen fönsterarea/fasadarea i bostadshusen 
till 6,7 %, varav 67 % av dessa till 6,7 %, varav 67 % av dessa 
vetter mot (ii) den halvt klimatiserade vetter mot (ii) den halvt klimatiserade 
vinterträdgården som också fungerar vinterträdgården som också fungerar 
som en buffertzon mellan inom- och som en buffertzon mellan inom- och 
utomhusklimat; (iii) byggnadernas utomhusklimat; (iii) byggnadernas 
konstruktion, som med självbärande konstruktion, som med självbärande 
vinterträdgårdar och loftgångar, samt vinterträdgårdar och loftgångar, samt 
isolerade bjälklagskanter minimerar isolerade bjälklagskanter minimerar 
antalet köldbryggor; (iv) användandet antalet köldbryggor; (iv) användandet 
av sedumtak för att stabilisera av sedumtak för att stabilisera 
inomhusklimatet över året, samt för inomhusklimatet över året, samt för 
att skapa en biotop för insekts- och att skapa en biotop för insekts- och 
fågelliv; (v) naturlig ventilation (vi) fågelliv; (v) naturlig ventilation (vi) 
källsortering inbyggd i lägenheterna källsortering inbyggd i lägenheterna 
med uppsamling vid trapphusen, samt med uppsamling vid trapphusen, samt 
kompostering på innergården. Utöver kompostering på innergården. Utöver 
detta är byggnaden kompatibel med detta är byggnaden kompatibel med 
existerande energi- och klimatteknik.existerande energi- och klimatteknik.

* SAOB Diafan, diafana: genomskinliga; klara; * SAOB Diafan, diafana: genomskinliga; klara; 
låta skina, lysa igenom; alla kroppar som icke låta skina, lysa igenom; alla kroppar som icke 
göra något hinder för vår syn. Så som hos rom-göra något hinder för vår syn. Så som hos rom-
kulor och plankton, anemoner och maneter, en kulor och plankton, anemoner och maneter, en 
brinnande låga och en röntgenbild. brinnande låga och en röntgenbild. 

SEKTION GENOM KVARTERET A-A, 1:400SEKTION GENOM KVARTERET A-A, 1:400
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9. mattvaxad
20 mm plywood 

1200x2400 mm 

10. golvinfälld radia-
tor

11. vikvägg

1. metallnät

2. industritrappa 60°

3. prefab bärande 
betong

4. galvad plåt

5. installationsgolv

6. 200 mm håldäck 
8400x1200 mm

7. korrugerad klar-
plast

8. stålpelare
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