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OBJEKT FOTO MICHAEL PERLMUTTER

H6ger Vertikalitet ar ett genom-
gaende tema i helhet och detalj.

Yffitspanning
Zenhusen bestčir av en enkel bostadsenhet, som
upprepas och varieras. En sinnebild av en skickligt

gestaltad bostadsarkitektur, skriver Per Bornstein.

Zenhusen Norra Djurgčirdsstaden, Stockholm
C.F. Moller
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Vdnster. BostadsgSrden med
arkaden till vanster och i tydlig
samverkan med stadsplanens
intentioner.

KOMMENTAR PER B O R N S T E I N

Ett genomgdende drag i den vāg av dansk arkitektur som
svept ōver vārlden det senaste decenniet ār en konceptuell
systematisering av byggnadens form. Arkitekturen, dess frā-
gestāllningar, problematik och uttryck, analyseras och kokas
ner till ett konceptuellt grundelement, som sedan upprepas
och varieras genom hela byggnadens gestalt. Man kan se det
i Lundgaard Tranbergs kontor fr SEB i Kpenhamn, dār en
indragen bjālklagskant i koppar och ett rundat hrn prāg-
lar hela komplexet. Man kan se det i 3XN:s Hotel Bella Sky i
Kčipenhamn, dār en handfull fasad- och fnsterelement i olika
former varieras och upprepas i bāda byggnadsvolymerna.

Genom att skapa och bearbeta helheten med utgāngspunkt
i detaljen fčirstārks helheten. Det ār ett krāvande arbetssātt
som stāller stora krav pā kunskap om delkomponenterna och
att kunna bearbeta bāda skalorna parallellt.

Upprepningseffekten, som lātt kunde genererat en ens-
artad monoton arkitektur, upphāvs genom att mčinstret hela
tiden utmanas och varieras.

En vanlig ursākt, ur ett svenskt perspektiv, ār att arki-
tekten har en annan stāllning i Danmark, medan man i
Sverige inte sāllan ser att material och strukturer byts ut
lāngt in i processen och att detaljen dārfiir inte kan tas som
utgāngspunkt i gestaltningen. Det mārkliga ār att nār de
danska arkitektkontoren nu alltmer tar sig in i den svenska
marknaden, sā genomfr de projekt pā samma sātt āven hār.
Ett exempel ār Malmō Live, av Schmidt Hammer Lassen
(Arkitektur nr 5/2015) dār en enkel fasadkeramikplatta bildar
utgāngspunkten fr arkitekturens uppbyggnad och gestalt.
Genom att variera antalet plattor i hjd- och sidled, plattans

samt relationen mellan ōppna och slutna fasadytor,
kan en rikt gestaltad stadsdel skapas ur en
handfull principdetaljer och en grundmodul.

Ur det perspektivet ār Zenhusen pā Norra
Djurgārdsstaden i Stockholm, av C.F. Moller,
ett projekt med pātagligt danska gener, āven »
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Vdnster, De 18 stadsradhusen
čir noga inplacerade i det
omgivande landskapet och
platsens topografi.

Nedan. Zenhusens geometri
med integrerade uteplatser och
takterrasser.

om man i dag snarare ār ett skandinaviskt arkitektf8retag och
projektet genomf8rts i Stockholm.

Utgāngspunkten hār ār en enkel bostadsenhet, som uppre-
pas och varieras till ett komplext gytter och en hčigkvalitativ
boendemilji5. I sin enklaste form ār bostaden en tvāvānings-
lāgenhet dār entrplanet delats in i fyra kvadranter. En f8r
entr och vātrum, en f8r k8k, en f8r vardagsrum och trappa och
en f8r ett storslaget rum i tvā vāningar med indragen fasad och
balkong. elvervāningen innehāller sovrum och badrum och
utnyttjar effektivt arkitekturens kvaliteter. Trappan mynnar
pi en avsats som blickar ut 8ver vardagsrummet nedan. Frān
master bedroom finns utblick tvārs čiver lāgenheten ut genom
balkongen, genom ett litet invāndigt fiinster. Resultatet ār en
enkel men ytterst vāllčist bostad med stora kvaliteter.

Det intressanta ār hur de olika enheterna har formats
och varierats till en helhet, som kommen ur platsens
fiirutsāttningar. Tomten medgav att byggnadskropparna
arrangerades i tvā rader med utsikt ut 8ver Husarviken och
parklandskapet pā andra sidan.

Den frāmre raden bestār av radhus, dār bostaden fātt ett
kāllarplan i suterrāng, med garage och f8rrādsutrymmen
bakom. Mellan varje huskropp har tillskapats en takterrass
och tre av de sex bostāderna hār har ytterligare en vāning. Ge-
nom en varierad och konsekvent volymuppbyggnad skapas ett
gemytligt och smāskaligt mellanrum dār bostādernas entr&r
kan mynna direkt mot kvarterets centrala gingstrāk, med ett
minimum av staket eller liknande avgrānsningar.

I den bakre raden har bostadsenheterna staplats till tolv
tvāvāningslāgenheter med entr&alkong. Genom att lyfta

Nedan hdger. Vaningshdga och
sammanhāngande glaspartier
dver tre fasader bryter grdnsen
meilan inne och ute.

ena halvan av byggnadsvolymen skapas en 8ppen plats under
huset, i anslutning till byggnadens entr och trapphus. Dessa
typer av miljōer, under upplyfta byggnader, brukar som regel
fungera bāttre i lānder med torrare och soligare klimat, men
hanteras hār med ljusa material pā mark och tak, vilket i sin
tur genererat en anvāndbaryta f8r lek, cyldar och vistelse.

Greppet att lyfta upp halva byggnaden skapar samtidigt
varierade entrffirhāllanden, dā entr&alkongen, eller loft-
gāngen, bara servar ena sidan, pā varje plan. Pi sā vis skapas
ett varierat fasaduttryck, samtidigt som den lānga loftgāngens
monotoni effektivt undvikes. L8sningen blir en sinnebild av
en skickligt gestaltad bostadsarkitektur.

Husens detaljering fčiljer samma mčinster. Material-
behandling och -m8ten ār nārapā felfria. Materialen har hāllits
samman till en tajt palett av rosttr8gt stāl och ljus sioo-panel,
med svartmālade detaljer, fiinsterkarmar och partier. Kanske
činskar man att den ljusa trāpanelen ska mčirkna nāgot med
tiden, kontrasten ār i st8rsta laget i dag, mot det m8rka stālet.
Men det ār en anteckning i marginalen.

Projektet lyfter samtidigt fram en annan relevant frāga.
Precis som betonghusen av Joliark i kvarteret intill (Arkitektur
nr 8/ 2017) ār det resultatet av ett tātt samarbete med en lokal
byggmāstare med ett genuint intresse f8r det byggda resulta-
tet. Kanske ār det dags att en gāng f8r alla g8ra upp med den
storskalighet som sā lānge prāglat Sveriges byggda milj8er?
Hār visas ānnu en gāng att byggandet av lāng-
siktigt hčigkvalitativ arkitektur mer handlar
om skicklighet, vilja och intresse, ān om skala
och muskler.0
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De veckade fasaderna

ramar in privata uteplatser.
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Arkitekten beskriver: Zenhusen star pč
konten mellon stad och natur, mellan
Ferdinand Bobergs industriarkitektur
och Nationalstadsparkens vidd. Stads-
planen far Norra Djurgardsstaden dr
en farlangning av det historiska Gas-
verksomradets planstruktur ddr olika
funktionsbyggnader dr placerade linjārt
i en dynamisk komposition. Tillsam-
mans med Byggnadsfirman Erik Wallin
har vi haft malet att uppna samma
precision och tydliga rumssamband
dčir de boende och vardagslivet har en
central plats och inromning.

Byggnadernas artikulerade geometri
och integrerade landskapsdesign vdver
samman arkitekturen med platsens
kontext. Farskjutningar i hajd och
djup ger dagsljus till alla delor och de
veckade fasaderna ramar in uteplatser
och takterrasser med nara koppling till

bostadens interiar. Kopplingen till indu-
striarkitektur har inspirerat till att ar-
beta med stora 8ppningar i fasoderna
och sammanhdngande interiara rum.
De dubbelhaga rummen och de gene-
rasa glaspartierna mot norr ger rymd
och sākerstāller att naturligt dagsljus
nar langt in i bostaden. Utmdrkande
detaljer ār de invāndiga darrarna som
ar 2,3 m haga och ett infallt fanster
mellan sovrum och allrum.

Robusta material och detaljer med
hag precision accentuerar byggnadens
arkitektur och linjer. Fasadernas ver-
tikala uttryck farstārks ddr cortenstal
och trāfosaderna m6ts. Cortenstalets
karaktčir dr ett resultat av plat-
sens klimat och en farlāngning av
fārgerna i Nationalstadsparkens och
Gasverksomradets rada tegelfasader.
Stalfasaderna dr utfarda med h6g

precision och inkluderar detaljer som
dolda stuprar, integrerade takkran och
f6nsterbleck i fasadliv. Val av vdxter
och stenmaterial pa garden har
nordisk farankring och samverkar med
byggnadernas arkitektur.

Zenhusen ar inkluderande och later
sig paverkas av omgivningen och av
dem som ska onvdnda den. Sedon
inflyttningen har vi haft fiera samtal
med de boende kring hur man kan
ta sig an det dubbelhaga rummet
med farsiag om klattervaggar, haga
bokhyllor, cirkusndt, stora takiampor,
neonkonst osv. Bostadsgarden och
den skyddade arkaden har blivit en
samlingsplats far kvarterets barn som
springer fritt in och ut mellan de
olika stadsradhusen.
OLA JONSSON
C.F. MOLLER

IFĻ7ŗ,fflt_
Zenhusen, Stockholm
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