
Årets sista projekt gick ut på att rita ett flerbostadshus utifrån några framtids-nyckelord på en given 
tomt efter att ha gjort en analys av denna. I huset skulle även planlösningen till två valfria lägenheter 
lösas.  Jag valde natur, möte mellan traditionell- och framtidsfasad, solljus och spontana möten som 
nyckelord.

(3) Mitt hus byggs på tomtens nordöstra del och vänder sina trasser mot öst-syd-väst. Tomtens södra 
del (2) sparas som öppen gräsyta och naturen får följa med upp på huset genom terasserna på varje 
våning.  Då trapphusen blir utvändiga blir det verkligen som att varje lägenhet får en egen trädgård, 
och att stanna till och prata med grannar som sitter på sina terasser blir naturligt när man vandrar 
upp eller ner längs dessa. 
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Utsikt mot parken från husets södra fasad

Wood Clock

(1) I tomtens nordvästra hörn skapas en tennisplan som ersättning för den som tidigare låg på husets plats. De fina 
träden runtom platsen sparas. De ger skugga samt knyter platsen till huset.  Genom att fylla på med yttligare träd 
och buskar där det är glest runtom, blir platsen än mer privat när den enda vägen till den blir direkt från huset. 

Huset uppförs i rött golvtegel och Wood-Clock fasad på byggnadens terassisda samt rött fasadtegel på gatusidan. 
Wood-Clock-enheter ser ut som vanligt trä, men kan tändas upp som skärmar. Dessa skärmar ska kunna tändas upp 
var för sig under vissa tider på dygnet så att de som bor i varje lägenhet kan visa upp bilder,  meddelanden, 
emoticons, hur bra de är på att lägga patians eller något annat. Men det ska även vara möjligt att använda hela 
husets fasad som en enda stor skärm för att till exempel visa fryverkerier på nyår eller gratta en av de boende på 
födelsedagen.  Från cykelvägen på tomtens södra del blir det möjligt att se alla de meddelanden och bilder som 
visas på huset.

Den första lägenheten jag har valt att rita planlösning på är lg. 23 på våning 2. Jag valde den därför att jag såg det är 
den (och lg. 22 som är tänkt att bli likadan som lg. 23 men spegelvänd) som det skulle bli svårast att få in tillräckligt 
med ljus i, och ville se hur jag kunde lösa detta. Jag prioriterade i första hand sovrum och vardagsrum som de rum 
som skulle få direcktljus. Jag ville också ta in så mycket ljus som möjligt i köket, men samtidigt inte låta det vara helt 
öppet mot vardagsrummet. Detta resulterade i att jag låter halva kökssidan som vätter mot vardagsrummet vara 
helt öppen så att man ser matbordet, men skärmar av själva köksdelen med en vägg som luckras upp med 
högtsittande fönster för att även denna del inte ska bli för mörk.

Den andra lägenheten som jag har löst planen på är takvåningen lg. 51, detta då den är höjdpunkten i min vision om ett hus som vänder sig mot solen med sin parkfasad som sträcker sig hela vägen från att 
vätta mot öst till mot väst. Här har jag valt att placera vardasrummet mitt i lägenheten, intill entréen. Detta rum med stora skjutdörrar ut mot terassen inbjuder till umgänge, och syns på bilden här ovan. 



ParkhusetParkhuset

Parkhuset

Planer, Fasader och Sektioner i skala 1:500
Situationsplan i skala 1:5000
Katja Tsychkova
2008-05-11

Situationsplan


