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Studentboende Östervärnsgatan - platsen
INFILL - Ett mellanrum i raden av släta husväggar fylls med ett studentboende, som med sin oregelbundna fasad, burspråk och balkonger dels bryter upp kvarterets stränga enkelhet, och dels knyter an till andra,
äldre hus i närheten med mera varierad tak- och fasadutformning.

Husets relativt
lätta fasad
med de stora
fönstren
gör att
byggnaden inte
upplevs som
påträngande
hög, trots att
den höjer sig
ett par våningar
över takfoten
på grannhusen.
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En typisk Malmögata präglat av främst
40-talsarkitektur i form av välproportionerade och välbyggda, men något
detaljfattiga flerbostadshus.
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Studentboende Östervärnsgatan - huset
Byggnaden består av två delar: ett bredare gatuhus och ett smalare gårdshus. Båda är uppbyggda av moduler som i sin grundform
innehåller två bostäder på ett och ett halvt plan var. Två omvända sådana lägenheter bildar en enhet på tre hela plan. På gatsidan
förekommer några ”halva moduler” vilket gör att det bildas mellanrum i huskroppen i form av gemensamma terrasser som står
i förbindelse med baksidans korridorsystem. Byggnaden får på så vis en oregelbunden höjd samtidigt som den kompakta fasadmassan lättas upp av genombrotten.
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Södra fasaden mot Östervärnsgatan

-2,00 m

Tvärsektion och gårdshusets västra fasad

De två huskropparna binds samman av trapphuset och ett intrikat loftgångssystem som de enstaka bostädernas ytterdörrar
vetter mot. Loftgångarna och broarna ger möjlighet till spontana möten och utvidgas på vissa ställen till rymligare platser
där man kan ställa en cykel, ett bord eller en sittgrupp.
Plan 0

Plan 4

Förutom bostäderna, rymmer huset även ett litet kafé på gatuplanet och en gemensam lokal på bottenvåningen till gårdshuset, samt tvättstugor och dylikt i källaren.

Planer, skala 1:400
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Studentboende Östervärnsgatan - moduler
Bad
2,95 m2

Vardagsrum / kök
17,6 m2

Sovrum /läsplats
7,43 m2

Lägenheternas huvudplan innefattar entré, kök, badrum och vardagsrum. På det halva planet, som antingen ligger
en trappa upp eller en trappa ner, ligger sovrumsdel med en alternativ studieplats. Det övre planet är i båda fallen
utformat som en inre balkong, närmast fasaden är takhöjden alltså 5 m. Ett två vånings högt fönster av glasbetong
markerar i fasaden vilka plan som hör ihop.

Sovrum /läsplats
11,67 m2

Bad
2,95 m2

Modulsystemet som ”LEGO”-block: i form av L och – 13 på gatsidan
och 4 på gårdsidan

Varje bostad har ett djupt burspråk i nedre planet, med plats att sitta, eller ställa växter i, och en balkong i anslutning
till vardagsrummet. De två lägst belägna lägenheterna mot gatan har fransk balkong i stället, vid sidan om en något
grundare burspråk.

Vardagsrum / kök
21,9 m2

Modul planer 0-2
Skala 1:100
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Studentboende Östervärnsgatan - helheten
Framifrån sett har huset en
ganska oansenlig betongfasad. Från sidan däremot
skymtar fönstersmygens
mosaikbeklädnad, som
bryter upp det monotont
gråa med små färgklickar,
utan att vara påträngande.

Balkongerna
och de många
fönstren ökar
husets genomskinlighet och
bjuder till
kontakt.

Kontrasten mellan det
vita, mjukt skulpturella
loftgångssystemet och den
rytmiskt geometriska, men
med stora glasytor uppbrutna fasaden blir extra
tydlig på gårdsidan.

De gemensamma terrassernas räcken
innehåller plats för växter som ger
grönska åt fasaden, t ex murgröna
som frodas året runt.

Att loftgångarna utgör ett ”fristående” system betonas av den blankt vita mosaikbeklädnaden, som även lyser upp den norra, huvudsakligen skuggade gårdsfasaden,
och den böljande formen som avviker från modulernas strängare kantighet.
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Studentboende Östervärnsgatan - detaljer
Balkongräckena är
som ett slags
spetsprydnad
som lättar
på fasadens
tyngd och ger
fin skuggverkan.

Burspråken ger utblick
åt sidan, både mot gatan
och (om man inte har
något emot insyn) också
mot varandra.

Inspiration till
mosaiken är hämtad
från Malmös många
äldre byggnader, där
många olika sorters
keramisk beklädnad
förekommer, ofta på
ett mycket
diskret sätt.

Keramisk beklädnad på äldre hus i Malmö

På baksidan är alla ytterdörrar försedda med ett
litet ”vitrinskåp” som släpper in ljus och ger plats
åt t ex en liten växt. Det är inramat med samma
mosaik som det egna fönstret mot fasaden.
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Villatillbyggnad – bygglovsritning
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Avstånd till norra tomtgräns ca 2,5 m *

Avstånd till västra tomtgräns ca 1 m *

*Avstånd till tomtgräns grundas på områdeskarta från Stadsbyggnadskontoret, någon mer exakt uppmätningsritning med
tomtgränser utsatta finns inte tillgänglig.
Tak av svart bandplåt
Verkstadens bef. eternittak
byts också till plåt

= nybyggt

ÖNNESLÖV 4:22 LUNDS KOMMUN
SAMMANBYGGNAD AV BOSTADSHUS OCH VERKSTAD
samt ÅTERUPPFÖRANDE AV GARAGE
Plan, fasader och sektioner i skala 1:100
Situationsplan i skala 1:400
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BESKRIVNING:
Det befintliga bostadshuset och nuvarande verkstadsbyggnaden byggs samman via en förbindelsegång som samtidigt
tar hand om nivåskillnaden på ca 85 cm med hjälp av en
trappa. Verkstaden blir därmed en del av bostaden och
kommer att inredas som allrum. I den nya förbindelsegången
inrättas också ny entré.
Över den upphöjda terrassdelen utanför entrén och längs
boningshusets sydfasad byggs ett glastak. Därmed blir uteplatsen användbar under regniga dagar också, samtidigt som
ljusinsläpp från söder inte begränsas.
Ett gammalt garage som man var tvungen att riva pga av dåligt
skick, byggs åter upp på samma plats och i samma storlek som
originalet. Garaget är ouppvärmt.
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ÖNNESLÖV 4:22 LUNDS KOMMUN
SAMMANBYGGNAD AV BOSTADSHUS OCH VERKSTAD
samt ÅTERUPPFÖRANDE AV GARAGE
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Villatillbyggnad – bygglovsritning
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ÖNNESLÖV 4:22 LUNDS KOMMUN
SAMMANBYGGNAD AV BOSTADSHUS OCH VERKSTAD
samt ÅTERUPPFÖRANDE AV GARAGE

Sektion B-B

Plan, fasader och sektioner i skala 1:100
Situationsplan i skala 1:400

0

1

2

3

4

5m

Ritad av:
Dora Sterner 070-3529086

Genarp den 3 mars 2008

Villatillbyggnad – bygglovsritning
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Garage - fasad från väst
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Verkstad och bostadshus - fasad från öst

Fasad vit puts
Väggen murad av lättbetong

Garage - fasad från öst

Garage - fasad från norr

Bostadshus och verkstad - fasad från väst

SAMMANBYGGNAD AV BOSTADSHUS OCH VERKSTAD
samt ÅTERUPPFÖRANDE AV GARAGE

Fasad rödmålad träpanel (som
originalet)

Garage - fasad från syd
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Hermodsdal - visualiseringsuppdrag för Urban Vision AB

Nuvarande tillstånd: konturlöst, öde

Hermodsdal - ett miljonprogramområde med förnyelsepotential

Nuvarande struktur

FRILANSARKITEKT ZOLTAN KISS (Urban Vision AB) var delaktig i SÖM Fosie, ett delvis EUfinansierat projekt med målsättning att förnya och revitalisera ett antal bostadsområden i sydöstra
Malmö, och utförde en detaljerad områdesanalys av Hermodsdals arkitektoniska kvalitéer och brister,
vid sidan om socioekonomiska faktorer, befolkningssammansättning och urbana potential.
Min medverkan bestod i att bygga en 3D-modell av Hermodsdal och angränsande bebyggelse, för att
i en bildsekvens visa upp hur den strukturella omdaningen skulle ske i ett stadsbyggnads-perspektiv.
Jag vandrade runt och fotograferade i området, registrerade bland annat höjd och våningsantal på
de befintliga byggnaderna. Modellerna på de tänkta nybyggen är baserade på Zoltans konceptuella
skisser - hans tanke var att dessa låga hus skulle få ett ”futuristiskt”, modernt utseende med mycket
glas, oregelbundna vinklar och lutande, gröna tak som på vissa ställen flöt in i terrängen. Jag tog
även fram en serie fotomontage för att illustrera hur området gradvis skulle förvandlas till en livlig
stadsdel med myllrande gatuliv och mångsidig kommersiell aktivitet. Till fotomontaget använde jag
dels egna foton, dels Zoltans tredimensionella skissmodeller.

De första småbutikerna

Förtätning: nya, lägre byggnader av ekologisk karaktär
Ökad kommers och folkliv

Zoltan föreslog en förtätning av bebyggelsen i form av lägre hus, dels fristående, dels som tillbyggnader. Dessa skulle få en uttalat ekologisk prägel, utformas som t ex nedtrappade våningar med stora
soliga terrasser och inglasade gemensamma utrymmen.
Zoltan Kiss har även tidigare experimenterat med ekologiska koncept med fokus på energibesparing
genom arkitektoniska grepp, och har bland annat ritat en uppmärksammad villa i Malmö, till sig själv
och sin familj. Villan är byggd efter en ”tvåskalsprincip”, med en isolerande buffertzon mellan två
ytterväggar. Tanken med sådana buffertzoner, som i utvidgad och inglasad form kan användas under
stora delar av året för vistelse och umgänge, har han utvecklat vidare och använt i Hermodsdalsprojektet också: här föreslås inglasade utvidgningar av tidigare balkonger och trappavsatser, som vid
sidan om ett utökat boyta även skapar trevliga rum för socialt samspel boende emellan.

Omstrukturerad trafik med bl a spårvagn på Eriksfältsgatan

Övergripande åtgärder beträffande trafik och verksamheter föreslogs också. Spärren som den nuvarande Eriksfältsgatan utgör i områdets södra gräns mot snarlika Gullviksborg, skulle mjukas upp
genom att en spårvagnslinje lades där med hållplats och refug mitt emot Hermodsdals centrum och
huskomplexet som idag hyser Gullviksborgs vårdcentral. Biltrafiken skulle tämjas samtidigt som flera
övergångsställen för gående och cyklister skulle etableras, både ovan och under mark.
För att vitalisera och diversifiera området, både vad gäller bofolkningssammansättning och aktiviteter, var en viktig tanke att man skapade utrymme för nya verksamheter, dels i bottenplan på befintliga
hus, dels som ett par nybyggen som kunde hysa både butiker, verkstäder och kontor. För att attrahera
en mer blandad befolkning skulle olika upplåtelseformer för bostäder främjas: vid sidan om vanlig
hyresrätt även bostadsrätt, studentboende, etc. Vid planering av verksamheter kunde man bygga på de
försiktiga initiativ som redan finns i området: gym, frukt- och grönsaksförsäljning, frisör och dyl. Om
man samtidigt lyckades få ett par större arbetsplatser att etablera sig i området, skulle det samtidigt
utgöra ett bättre underlag för caféer, små restauranger och andra serviceföretag.

Gröna tak, solverandor, träd, dammar: en ny ekologisk stadsdel växer fram

Glasverandor, café och fler nya arbetsplatser – allt större genomströmning

Ett levande centrum som man har anledning att besöka och känna sig hemma i
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Gävle, Järnvägsmuseet - modellering och digitalisering av ritningar
Uppdraget var att omsätta gamla ritningar över Järnvägsmuseets byggnader, bland annat två lokstallar, entrébyggnad och verkstadshallar, till digitala dwg-format, samt att bygga
enkla 3D-modeller. Till underlag använde jag vid sidan om ritningar på papper och pdf, även foton och internet. Materialet skulle användas av Urban Vision AB för ett senare förslag
till ombyggnad och modernisering av museets lokaler.
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Radhus vid dammen 1.0 och 2.0

DAMMBYN - LUND LACKALÄNGA

Detta var ett försök att skapa ett bostadsområde utanför staden, vid en liten anlagd damm i landskapet.
Min viktigaste tanke var att ge husen ett utpräglat
formspråk, en identitet, samtidigt som byggnaderna
skulle vara ett blickfång från långt håll. Det svåra var
att hitta det här formspråket, hitta en säkerhet som
stämde överens med en tänkbar byggmetod, med
användbara material och uttryck. Att skapa en gångbar väg mellan en fantasi och en möjlig verklighet.

Planlösningarna utgick ifrån den lätt svängda linjen som
husens fasad följde. Entréerna är förlagda mot den inre
gatan som bildas mellan de två husraderna. Bostäderna
en trappa upp är tillgängliga genom en loftgång. Tanken
var att främja rörelse, spontana möten mellan de boende.
De stora husen öppnar sig som en solfjäder mot den
soliga, västra sidan där trädgården ligger. Planlösningarna
varierar, det finns en- två- och treplansvarianter. Bostäder ovan mark nås även här via en loftgång. Trappan är
förlagd till en sidobyggnad, som även rymmer hiss.
Fasader och planer, 1:400

De små husen smalnar av mot öster,
mot vattnet. De är genomgående, en del
enrumsbostäder i en plan, en del något
större med ett extra rum en trappa upp
under snedtaket.
Fasader, planer och sektion 1:400
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promenad

små hus

inre gata

stora hus

trädgård

gångstig

STADSRUM HUSRUM VT02

TIDIGT PROJEKT - det var en av de första gångerna jag gjorde ett försök att rita ett sammanhängande komplex av hus.
Hade en mycket stark föreställning om vad jag önskade förverkliga, allt ifrån husens utformning, detaljer, formspråk och
kvarterskänsla. Jag har alltid intresserat mig mest för små bostäder, och de här små husen kändes redan då mera ”fulbordade”
i sin enkelhet. Men det kändes ofärdigt, jag var inte nöjd med vare sig helhet eller detaljer.

STADSRUM HUSRUM VT02

NYTT GREPP - Några år senare återvände jag till de här små radhusen och försökte vidareutveckla dem, den här gången med hjälp av digitala modelleringsverktyg. Jag ville behålla den
osymmetriskt brutna taket och planlösningen baserad på den svängda husraden. Treplansvarianten och attikan ströks. Loggian byttes mot en miniateljé med stort fönster. Husen började få
en mer kompakt, skulpturell form.
Tidig skissmodell
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Radhus vid dammen 1.0 och 2.0
Jag ägnade mycket tid åt material och detaljer. Den svängda gatlinjen gav upphov till intressanta sneda linjer i både tak
och rumsform. Kuben som innehåller ateljén och delar av den bakre fasaden har fått keramisk beklädnad i olika färger och
mönster. Förlagor till dessa har jag hämtat från tillverkares hemsidor, vid sidan om egna foton. Texturerna har jag sedan redigerat inom ArchiCAD. Ett annan viktigt moment var byggandet av individuella fönster, dörrar och räcken som 3D-objekt
(gdl-objekt).
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Planer, skala 1:200

Visualisering var inte bara ett sätt att få fram bilder på hur slutresultatet blev, utan ett aktivt redskap att pröva lösningar och
experimentera hela vägen med allt från former till färger och detaljer
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