
B L O C K

un(b)lock syftar till att lösa upp vedertagna gränser i stenstaden och 
utveckla densamma i en riktning som stämmer bättre överens med hur vi 
lever idag.
Unblock är en ny typ av kvarter (block) där butiken och tvättstugan berikar 
varandra, där gården berikar gatan och tvärtom, där husen byggs av 
återvunna material, där rundgång och nya rumssammanhang i bostaden är 
centralt, där kommersiella ytor och bostadsytor värmeväxlas. 
Förslaget beskriver livet så som det levs inte som det ska levas. Unblock är 
ett kretslopp

g
.

Nybyggnadsförslaget består av tre likartade volymer, en gathusdel med en 
höjd som ansluter till kringliggande byggnaders taklisthöjd samt en lägre 
gårdshusdel med tvåvåningsradhus ovan lokaler/bostadskomplement.
Mellan dessa tre volymer skapas ett halvoffentligt gårdsrum mot vilket 

inom respektive volym.

Stenstadens slutna kvarter (block) utgör utgångspunkten 
för förslaget. Kv. grimman ingår i söders kvartersstad. 
Illustrationen ovan visar på relationen mellan offentligt 
gaturum och kvartersmark. Kvarteret (block) blockerar 

UN(B)LOCK - En ny typ av stadskvarter
Då stenstaden byggdes var sambandet mellan gata, entréer 
och gårdar ett annat än i dagens slutna kvartersblock. 

Mottot un(b)lock vill tydliggöra förslagets ambition att 
komplettera och öppna stadens kvartersstruktur med 
informella stråk och en ny typ av offentliga rum, en ny 
relation mellan gata och gård för ökad integrering av 
platsen.

Med hjälp av genomblickar, smitvägar, en generös publik 
bottenvåning samt tydliga entréer i kvartersgräns, syftar 
förlaget till att öka platsens intensitet, tillgänglighet och 
överblickbarhet.

Denna del av Södermalm präglas inte av en konsekvent 

moderna kontorsbyggnader med förgårdsmark, äldre 
fastigheter med entréer vända inåt kvarteret, samt 

i kvartersupplägget har öppnat för alternativa mer 

idag.

av avsaknaden av kommersiella ytor i entreplan. 

kontaktytor med omgivande publika gator.  Avsaknaden 
av kommersiella ytor utgör ett hinder (block).

Därmed kan nybyggnadsalternativet anpassas till en ombyggnadslösning 
antingen som en första etapp i förnyelsen av hela kvarteret eller som en 
slutlösning.

Erforderlig parkering (0,55 platser per lgh) samt lägenhetsförråd inryms i en 
källarvåning.
Källarplanet är också den plattform från vilken ett 50-tal borrhål för bergvärme 
utgår.



beständighet
beständiga/återvinningsbara material, ex vis fasader och tak av aluminium.

buller

loggia.

energihushållning
Blandade verksamheter/program – bostäder och lokaler, kontor eller andra verksamheter 
medger samverkande

p g
 effektiva energisystem. De kommersiella ytornas främsta behov är e

kyla medan bostadens är värme. värmeväxling!
g y

resurshushållning
Förslagen redovisar väl tilltagna rum för avfallshantering med möjlighet till sortering i olika 
fraktioner. Dessa utrymmen ligger lätt åtkom
utnyttjande.



Gestaltning
Fasaden kläs av guldanodiserade fasadskivor av aluminium. Byggnaden 

en inbjudande gest markera öppningarna i kvarteret samt för att ge ett vidgande 
gaturum. Fönstersättningen varieras med olika bröstningshöjder samt stora 
skjutglaspartier (franska balkonger).

fasetterade ytor i vertikal och 
horisontell riktning ska ge ett rikt ljusspel och en lätthet i fasaduttrycket. I de 

glöder av sol och värme blir en symbol för vårt kretsloppstänkande.

Bostadens utformning
För att berika utbudet av bostadstyper inom tullarna föreslår vi 
tvåvåningsradhus mot gården ovan bostadskomplement och lokaler.s
Dessa nås via gathusets trapphus över gården.
I gathusen redovisas lägenheter med öppen plan med kök/vardagsrum 
orienterade mot gatan. Därmed tydliggörs fasadens varierande fönstersättning 
även inifrån den öppna umgängesdelen.

bostaden – generösa franska balkonger med plats för blomlåda
får vi kontakt mellan lägenhetens gemensamma ytor och det utanförliggande 

Plan -1 

Plan 0

Plan 1-7 bostäder

Storlek  Yta   Antal

Storlek Antal   Fördelning





Stenstadens slutna kvarter (block) utgör utgångspunkten 
för förslaget. Kv. grimman ingår i söders kvartersstad. 
Ilustrationen ovan visar på relationen mellan offentligt 
gaturum och kvartersmark. Kvarteret (block) blockerar 

Området runt kvarteret Grimman kännetecknas 
av avsaknaden av kommersiella ytor i entreplan. 

kontaktytor med omgivande publika gator.  Avsaknaden 
av kommersiella ytor utgör ett hinder (block).

B L O C K

unblock syftar till att lösa upp vedertagna gränser i stenstaden och utveckla 
densamma i en riktning som stämmer bättre överens med hur vi lever idag.
Unblock är ett nytt typ av kvarter (block) där butiken och tvättstugan berikar varan-
dra, där gården berikar gatan och tvärtom, där husen byggs av återvunna material 
(aluminium), där rundgång och nya rumssammanhang i bostaden är centralt, där 
kommersiella och bostadsytor värmeväxlas. 
Förslaget beskriver livet så som det levs och inte som det ska levas. Unblock är 
ett kretslopp. 

kvarterets randzon mot omkringliggande gator.
Vi ser ett värde ur bådestadsbilds-, bevarande-,

g gg gg gg
och miljösynpunkt

kommersiell verksamhet. Byggnaderna har en lång historia med olika typer av 
innehåll och har potential att fortsättningsvis kunna anpassas till nya program.
Förslaget redovisar ett gårdshus med samma mängd nya bostäder som i etts
nybyggnadsförslag.

UN(B)LOCK - En ny typ av stadskvarter
Då  stenstaden byggdes var sambandet  mellan 
gata, entréer och gårdar ett annat än i dagens slutna 
kvartersblock.

Mottot un(b)lock vill tydliggöra förslagets ambition att 
komplettera och öppna stadens kvartersstruktur med 
informella stråk och en ny typ av offentliga stadsrum, en 
ny relation mellan gata och gård för ökad integrering av 
platsen.

Med hjälp av genomblickar, smitvägar, en generös publik 
bottenvåning samt tydliga entréer i kvartersgräns, syftar 
förlaget till att öka platsens intensitet, tillgänglighet och 
överblickbarhet.

Kv Grimman är dock inte idag ett helt slutet stadskvarter. 
Denna del av Södermalm präglas inte av en konsekvent 

kontorsbyggnader med förgårdsmark, äldre fastigheter 
med entréer vända inåt kvarteret, samt ibland  nivåskilln-
ader inom kvarteren. Variationen i kvartersupplägget
har öppnat för alternativa mer informella gång- och 

i och genom kvarteren fungerar idag. 

gårdshuset med 16 våningar ryms inom en t 45-gradersvinkel utgående
från stenstadens taklisthöjd.
Förslaget präglas utåt av de bevaradee
angöringsplatser

g p g
till ochr passager genom kvarteret.r

Det nybyggda gårdshuset
p pp

har en hög sockelvåning (våningshöjd 6m) vilken t
perforeras av de genomgående passagestråken. Den inrymmer bostadskomplement 

lösningar för energihushållning och är centralt placerade för att tydliggöra g
projektets

gg
för de boende.

Erforderlig parkering (0,55 platser per lgh) samt lägenhetsförråd inryms i en 
källarvåning.
Källarplanet är också den plattform från vilken ett 50-tal borrhål för bergvärme utgår.

Markplanets bearbetning ges av de genomgående stråkens diagonaler. Härifrån 
nås bostadsentréer, tvättstugor, rum för sopsortering mm. Stråket innehåller de 
boendes utvändiga lek- aktivitets- och uppehållsytor, och dess utformning inbjuder till 
passage.



beständighet
Förslaget värnar om en långsiktig hållbarhet, bland annat genom valet av beständiga/
återvinningsbara material, ex vis fasader och tak av aluminium. Installationerna är placerade så 

mellan lägenhet och korridor. 

buller
i det föreslagna gårdshuset.

energihushållning
Platsen har goda geologiska förutsättningar för bergvärme. Ett 50-tal hål i berget uppfyller 
husets värmebehov. Genom en sammanslagning av kommersiella ytor och bostadsytor får vi 
samverkande effektiva energisystem. De kommersiella lokalernas främsta behov är kyla medan 
bostadens är värme. värmeväxling!

g y

resurshushållning
Förslaget redovisar väl tilltagna rum för avfallshantering med möjlighet till sortering i olika fraktioner.
Dessa utrymmen ligger lätt åtkomliga mot gården, en förutsättning för maximalt utnyttjande.Volymmodell byggd av skrotad aluminiumburk.



u(b)l 4

u(b)l 4

u(b)l 4

u(b)l 4

u(b)l=unblock passage

Bostadens utformning

Lägenheterna orienteras runt en väl dagsljusbelyst kommunikation som försörjs av två trapphus. 
Lägenheterna berikas av en rundgångsmöjlighet via mot fasad och ett inre 
stråk

g
servicezon med kök, bad och klädkammare som också n

medger passager .
I stället för balkonger föreslår vi generösa fönsterdörrara som gör att en del av lägenheten r

blomlåda
g

.

Gestaltning
Gårdshusets snedställda volym formas och anpassas till kvarterets tänkta byggrätt vilket ger fasetterade 
fasad- och takytor. Dessa kläs med guldanodiserade fasadskivor av aluminium. Ett glänsande material på 
fasetterade ytor ger ett rikt ljusspel och en lätthet i fasaduttrycket.
Fasaden är komponerad med hjälp av en fönstertyp som kan placeras med högre eller lägre bröstningshöjd 
samt en fönsterdörr. Ambitionen är att på detta sätt få ett levande och variationsrikt fasaduttryck. 
Solpaneler kan inarbetas i de skimrande lutande fasadytorna - gestaltningen som glöder av sol och värme blir 
därmed en symbol för vårt kretsloppsprojekt.tt

energihushållning och är synligt placerade för att g
tydliggöra projektets för de boende. 

Plan -1 
Garage inkl. ramper köryta 2.250 m2
Förråd och trapphus  780 m2

Plan 0
Entréer    230 m2
Bokomplement  350 m2 

Plan 1
Bokomplement   250 m2

Plan 2 - 16 bostäder

Storlek Yta   Antal
1,5  47 m2  34
2  64 m2  12  
2  72m2  6

3  87 m2  48
4  100 m2 2
4 – 4,5  111 m2  39
5  120 m2 4
5  127m2  11
__________________________
Totalt    156 st

Storlek Antal   Fördelning
1-2 rok  52  33 %
3 rok  48  31 %  
4-5 rok 56  36 %
__________________________
Totalt   156 st  100 %








