
Process - placering av program
Hur distrubueras programmet på platsen? Vad skapas för rum på platsen och ut mot Folkunga-
gatan? Vad blir det för förhållande mellan den byggda volymen och parken? Följande tester har 
utförts.

Steg 5.

Steg 1. Steg 2.

Genom att placera ett relativt litet program i förhållande till platsens finns det stor yta kvar till 
park. Beroende på var programmet placeras betonas olika delar av parken. Detta steg ledde vi-
dare till att arbeta med parken som en helhet, inkluderat inne och uterum.

Genom att utgå från att parken är upphöjd för att sedan ”trycka ned” delar skapas rum. Det bil-
das en skyddad mitt i parken. Studien gav att varken invändiga eller utvändiga ytor blir optimala 
för ändamålet då det bildas sluttande ytor. Detta förde mig vidare till att inse vilka typer av ytor 
som är att föredra för spontanidrott. Då är det framförallt plana ytor som är praktiska. Testerna 
visar även att passager till och från parken är viktiga.

Takterrass för sport på plan yta Yta för spontanidrott på mark

Höjdstudier mot Folkungagatan Ingen tydlig gräns mellan gata och park när 
programmet sprids ut

Placering mot Södermannagatan tar en sida 
av parken

Höjdstudier mot Folkungagatan.

Placering i mitten delar parken i två delar Öppningar volym

Att höja upp hela platsen Delar av parken trycks ned för testa rumslig-
heter

kl 9.00

Hela platsen är tagen i anspråk och jag har arbetat med fyra byggnadsvolymer och däremellan 
park för spontanidrott och aktiviteter. Inget bra bullerskydd bildas. Frågor uppstår kring hur 
en offentlig plats i staden behandlas och hur jag genom placering av funktioner och byggnader 
skapar olika typer av offentliga/privata rum. 

“Torget” öppnar upp mot gaturummet.Modellfoton “Gården” byggnden - en sil, av ljud, buller, 
omgivningen.

Genom att koncentrera programmet till en volym skapas stor yta till park. Är platsen en del av 
det offentliga rummet från gatan som ett torg? Eller är det en gård som skyddas av ett hus? Jag 
definierar projektet som en gård där byggnaden blir en sil från buller och omgivningen, även 
visuellt. 
Solstudie av “Gården” - Volym mot Folkungagatan (8m bred, 10m hög). På fm. framförallt 
skuggar en sådan volym en liten del av tomt. På em. tar den inte bort mycket sol.

kl 12.00

Folkungagatan
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kl 15.00

kl 16.30 kl 17.30

Solstudie alt. “Gården”
Höst / Vårdagjämning, kl 8.00

Steg 4.

Utgångsläget 

Befintlig situation
Fragmentarisk bebyggelse 
mot Folkungagatan. 
Större träd på platsen.

Steg 6.

Steg 3.

Genom att koncentrera programmet till en volym lämnades stor yta till park. Intresset väcktes 
då att arbeta med hela platsen och att integrera park och byggnad samt att skapa intressanta 
mellanrum.

Test av att koncentrera programmet. Grönt – 
yta för rekreation. Gult – yta för aktiviteter.

Utspritt program rumsligheter mellan voly-
mer

2

Volymen placeras utmed Folkungagatan för att skydda gården från buller. En del av byggnadens 
tak används som terrass och på så sätt ges yta tillbaka till parken. Byggnadens lägre höjd gör att 
man fortfarande kan se det omgivande stadsrummet.

Modellfoton


