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PALMTRÄDGÅRDEN
ULRIKA LAVÉR



Jag har valt att skapa en vinterträdgård med en tillhörande restaurang som en 
del av Stockholms mest centrala, älskade och välbesökta park Kungsträdgården. 
Målet med mitt projekt har varit att formge ett offentligt rum som tillför ett 
funktionellt såväl som estetiskt värde för Stockholm, dess invånare och
besökare. Med offentligt rum menar jag här en plats som helt eller delvis är 
tillgänglig för alla och envar utan krav på ekonomisk motprestation. 
En påkostad och tilltalande plats som, i tider av föränderlighet och krav på 
effektivitet, kan utgöra en motvikt genom att vara ett vackert och inkluderande 
offentligt rum där vi kan mötas eller bara vara. 

Som Stockholms äldsta park med anor från medeltiden är Kungsträdgården 
idag en betydelsefull offentlig plats i stadens centrum, mitt i den kommersiella 
citymiljön. Parken har genom tiderna tillhört och förvaltats av olika aktörer och 
varit allt från kunglig köksträdgård och barockträdgård till promenad- och 
evenemangsplats för allmänheten. Idag används Kungsträdgården för många 
olika syften till exempel rekreation, möten, gratiskonserter och 
demonstrationer. 

Jag har valt att placera min byggnad på den avstyckade del av Kungsträdgården 
som, till skillnad från resten av parken, sedan 1980-talet är planlagd för 
kommersiellt ändamål. Detta då jag har velat ge denna norra del av 
Kungsträdgården den uppmärksamhet och omtanke den förtjänar som entré till 
parken från Hamngatan. Tomten som utgör mötet mellan Kungsträdgården och 
Hamngatan känns idag bitvis eftersatt och ogenomtänkt. Här finns idag en 
restaurang med en skrymmande uteservering som byggts till i efterhand samt 
ett stort plank som döljer verksamhetens avfallshantering. En bild som inte 
harmonierar med vare sig Hamngatan eller parken. 

Min vision har varit att formge en byggnad som istället agerar bro mellan 
Kungsträdgårdens 300-åriga historia som barockinspirerad trädgård, med de 
arkitektoniska krav på rumslig samverkan mellan ute och inne som sådana 
kräver, och våra nutida behov. Detta genom att förena Kungsträdgårdens 
tradition som park och plats för sociala möten med en byggnad innehållandes 
en restaurang och en vinterträdgård som har palmen i fokus – Palmträdgården.

Med Palmträdgården vill jag skapa en förlängning av Kungsträdgården med en 
inomhusmiljö som kan ta tillvara på parkens vår-, sommar och tidiga 
höstkvaliteter året om. Min utgångspunkt är samspelet och spänningen mellan 
arkitektur och natur. Den dramatiska effekt som man med hjälp av arkitekturen 
kan fånga med fullskaliga utomhusväxter i en inomhusmiljö och där en 
medveten placering och användning av växtlighet kan förstärka effekten av såväl  
växternas som byggnadens uttryck och miljö både interiört som exteriört. 

Något som varit viktigt vid gestaltningen är hur funktioner som ofta kan bli 
både fula och förbisedda, som leveranser och avfallshantering, kan integreras i 
parken på ett estetiskt sätt. För att tillgodose dessa funktioner har Palmträdgår-
den därför försetts med ett slags ”rotsystem” i form av en tunnel under markni-
vå som löper från byggnaden och avslutas med en liten hissbyggnad som inte-
grerats som en del av trädallén invid Jussi Björlings allé. 

Att placera Palmträdgården på just den här specifika platsen kändes både viktigt 
och aktuellt. Platsen har varit väldigt omtalad de senaste åren på grund av App-
les planer på att bygga en ny stor butik på platsen. Planer som väckt starka 
känslor och satt fokus på frågan om var den offentliga miljön slutar och den 
kommersiella börjar. Under det här projektets gång har Apple fått nej till att 
uppföra en ny butiksbyggnad men den pågående diskussionen har varit en 
mycket intressant utgångspunkt för mitt projekt. Vad ska Kungsträdgården inne-
hålla och vem är parken i sin helhet egentligen till för? 

Jag anser att Kungsträdgården ska få fortsätta vara den park och folkets mötes-
plats den blivit genom åren. Med uppförandet av Palmträdgården vill jag tillföra 
ett funktionellt såväl som estetiskt värde för Stockholm, dess invånare och besö-
kare. En oas i stadsbruset. 

OM PROJEKTET



1600 - TALET

Parken övergår från kunglig ”kålgård” (köksträdgård) genom att  
trädgårdsmästare André Mollet introducerar barockträdgårdens tankar om 
att parker ska attrahera sinnena och inte bara vara till nytta. Han skapar en 
park för kungahuset som omges av ett plank och har en sammanhängande  

öppen centralaxel som omgärdas av längsgående trädalléer på båda sidorna. 

Trädgårdsmästare Carl Hårleman för in växter i parken som var anpassade  
för det svenska klimatet.

KUNGSTRÄDGÅRDEN I BAROCK STIL 
BILD: http://norrmalm.myor.se/studier/kungstradgarden.html

KUNGSTRÄDGÅRDENS HISTORIA

1700 - TALET

I mitten av 1700-talet fullbordade Stockholms stadsarkitekt Nicodemus Tessin 
d.y. barockträdgården med ett orangeri i Kungsträdgårdens norra del, där 

restaurangen T.G.I. Friday’s ligger idag. Orangeriet var ett uttryck för  
sinnenas och vetenskapens utmaningar. Den kungliga, nu muromgärdade 

parken, öppnas för borgerskapet. 

Mot slutet av 1700-talet omvandlades orangeriet till ett nöjesetablissemang, 
Vauxhall dit den breda allmänheten fick tillträde. Parken blev alltmer en 

plats för olika evenemang och nöjen och 1790 får landskapsarkitekten Fredrik 
Magnus Piper, Gustav III:s uppdrag att omvandla Kungsträdgården till en 

engelsk park med gräsmattor, mjuka gångar och lummiga naturligt  
växande träd. 

OLJEMÅLNING PÅ DANSPALATSET/
ORANGERIET VAUXHALL 

BILD:  https://stockholmskallan.stockholm.se/post/31748

Konstnär: Pehr Hilleström

1800 - TALET

Under 1820-talet omvandlas Kungsträdgårdens funktion som evenemangs-
plats till en exercisplats för parader och militärmusik med grusade ytor och 

en framträdande skulptur föreställande Karl XIII i dess mitt.

Kungsträdgården används för 1866 års allmänna industriutställning i  
Stockholm. En tillfällig byggnad hade upprättats i parken och i den visades 
bland annat en gipsmodell av en skulpterad fontän i brons av Johan Peter  
Molin. En fontän som blev så omtyckt att den 1873 fick en permanent plats 

längs med parkens mittaxel, i dess mittersta del, när Kungsträdgården  
rustades upp för att återigen bli ett grönt parkrum.

Det var stadsträdgårdsmästare Alfred Medin som vid denna tidpunkt fick i 
uppdrag att göra Kungsträdgården till en grönskande park igen. Han tog  

parkens mittaxel i anspråk och lät placera Molins omtyckta fontän samt en 
staty av Karl XII på den. På det sättet förändrades den tredelade rumslighet 

som varit parkens kännetecken sedan 1600-talet till fyra visuellt avskurna  
delkvarter med promenadvägar emellan.  

KUNGSTRÄDGÅRDEN 1890 
BILD: http://norrmalm.myor.se/studier/kungstradgarden.html 



1900 - TALET

Redan på 1930-talet upplevdes Kungsträdgården som omodern med sina 
kryssgångar men inget förändrades förrän 1953 då Stockholm firade 700  

årsjubileum. Inför det fick landskapsarkitekten Erik Glemme i uppdrag att 
förbereda parken för firandet. Han lät uppföra kiosker, dammar,  

skridskobana, en scen och serveringar. Dels restaurangen Sju Sekel i den  
norra delen, där Vauxhall tidigare legat dels Téhuset i parkens södra del. Hans 
arrangemang gick under namnet Stockholmsstilen och skulle vara av tillfällig 

karaktär under firandet men blev så omtyckta att de blev kvar i flera år.

På 1960-talet fick arkitekten och stadsträdgårdsmästaren Holger Blom i  
uppdrag att rusta upp Kungsträdgården. Han lät kioskerna, restaurangen  

och téhuset vara kvar men tillförde parken en åretruntfontän, sittgrupper i  
betong och ersatte befintligt grus med asfalt och betongplattor. 

1971 reserverade Stockholms stad, som nybliven ägare av Kungsträdgården, 
plats för en tunnelbaneuppgång i parkens sydliga del. Detta genererade en 

folkstorm den s.k. Almstriden då uppgången krävde att almar i parken skulle 
tas ned. Folket vann och almarna blev kvar och beslutet fick betydelse för den 

fortsatta detaljplaneläggningen av Kungsträdgården.   

I den fortfarande gällande detaljplanen från 1980-talets början beslutades att 
Kungsträdgården ska bestå av två delar. Fastigheten i parkens norra del, där 
restaurangen T.G.I. Friday’s idag är belägen, styckades av med en byggrätt 

för kommersiellt ändamål och resterande del av parkmarken ska vara till för 
allmänt ändamål. 

Inför kulturhuvudstadsåret 1998 fick arkitekten och stadsplaneraren  
Alexander Wolodarski i uppdrag att omgestalta Kungsträdgården.  

En förutsättning var att parkens evenemangsverksamhet skulle fortsätta.  
I syfte att återskapa en tydlig struktur med betoning på den ursprungliga  

parkens centrum runt Karl XIII gestaltade Wolodarski en åttkant med  
permanent skridskobana som en markering av mitten. I parkens norra del  

avgränsades utrymmet med hjälp av de, nu internationellt kända,  
körsbärsalléerna samt en försänkt yta. Denna försänkning är till vardags  

en fontän och kan vid evenemang tömmas och användas som arena.  
Wolodarski ville upprätthålla parkens kontinuitet och skapa mötesplatser 
samt återskapade den ursprungliga muren i form av glasade paviljonger. 

RESTAURANG SJU SEKEL 
1973  

BILD: https://www.dn.se/blogg/epste-

in/2016/02/19/sa-tanker-sig-apple-sin-nya-

stora-byggnad-i-kungstradgarden/

ERIK GLEMMES SCEN

WOLODARSKIS DAMM 

T.G.I FRIDAY’S

2000 - TALET

Företaget Apple förvärvade 2015 tomträtten för fastigheten Sju Sekel 1,  
där restaurangen T.G.I. Friday’s är belägen idag. Apple vill ersätta  

restaurangen med en så kallad flagship store i en större byggnad än  
detaljplanen idag medger. Den nya byggnaden skulle ta ytterligare nästan 400 
kvm av parken i anspråk. Skönhetsrådet såväl som medborgarna har uttryckt 
motstånd mot förslaget och i november 2018 avslog politikerna i Stockholm 
Apples önskemål om ändrad detaljplan. Apple äger fortfarande tomträtten 

men kan alltså inte använda den på det sätt som företaget önskar. I dagsläget 
vet därmed ingen vad som kommer att hända med platsens framtid. 

APPLES FÖRSLAG I RELATION 
TILL T.G.I FRIDAYS 
BILD: Foster & Partners 



BILDER FRÅN KUNGSTRÄDGÅRDEN 

T.G.I FRIDAY’S SEDD FRÅN 
HAMNGATAN

VY MOT PARKEN FRÅN 
HAMNGATAN

T.G.I FRIDAY’S SEDD FRÅN 
ÖSTRA SIDAN AV PARKEN

KUNGSTRÄDGÅRDEN UNDER 
DEN ÅRLIGA 

KÖRSBÄRSBLOMNINGEN
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FLÖDEN OCH FUNKTION

Palmträdgården har flera entréer. Huvudentrén ligger mot Hamngatan och det finns 
även en mindre entré från parken via den östra flygeln. Ytterligare finns in- och 
utgången till den sommaröppna uteserveringen som vintertid även fungerar som en 
tredje entré. 
 
Insidan av byggnaden är formgiven med besökarens upplevelse och behov i åtanke. 
I Palmträdgården finns möjlighet att ta del av växtligheten från olika höjder. När du 
kommer in i byggnaden kan du välja att stanna kvar på gatunivå, ta dig ned ett planför 
att uppleva den fulla takhöjden eller besöka balkongen som tar dig vidare ut på 
terrasserna längs med den östra eller den västra flygeln. Utöver trappor finns en hiss 
som tar dig till byggnadens olika nivåer. För att maximera antalet sittplatser har jag 
formgett platsbyggda sittplatser längs med väggar och planteringar samt gjort en 
överdimensionerad trappa. 

Precis utanför Palmträdgården, runt dammen i Kungsträdgården, samlas människor 
för att äta take away under tidig vår, sommar och höst. Jag vill att Palmträdgården 
ska kunna användas på samma sätt året runt, därför finns bord utplacerade längs med 
vissa av sittplatserna för att besökarna ska kunna sitta ned och avnjuta sin medhavda 
lunch eller kaffe, oavsett årstid eller väder. 



N

PALMTRÄDGÅRDEN I RELATION TILL T.G.I. FRIDAY’S



N

PLANRITNING - TERRASS OCH BALKONG



PERMANENTA BORD 

PERMANENTA SITTPLATSER FÖLJER TAKETS RIKTNING
LEDER DIG RUNT I BYGGNADEN 

FLYTTBARA BORD 

FLYTTBARA SITTPLATSER 

SITTMÖJLIGHETER GOLVMÖNSTER
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ANTALET GÅNGTRAFIKANTER/VARDAGSDYGN
KÄLLA: PROGRAM FÖR CITY 2018 (UPPMÄTT 2017)

BEFINTLIG INLASTNING FRÅN HAMNGATAN

 TILL HAMNGATANS GÅNGBANA 05-11   

LEVERANS OCH AVFALLSHNATERING TILL TOMTEN
KÄLLA: TRAFIKUTREDNING – FASTIGHET SJU SEKEL 1, I STADSDELEN NORRMALM 
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Idag sker leveranser till den nuvarande restaurangen från Hamngatan, 
över trottoar och gångbana. Leveranserna behöver också samspela med 
den stora mängden människor, ca 50 000, som passerar där varje dag, 
tillsammans med de kollektiva färdmedel i form av buss och spårvagn som 
finns precis intill. Jussi Björlings allé, som är belägen längs med västra 
sidan av 
Kungsträdgården, är parkens minst utnyttjade sida där endast ca 
3000 – 6000 personer passerar dagligen. Detta jämfört med de ca 
16 000 – 20 000 personer som passerar på parkens östra sida. Detta gör 
det 
fördelaktigt och smidigt att låta leveranser och avfallshantering till 
Palmträdgården till skillnad från idag ske via Jussi Björlings allé.
 
Genom en medveten utformning har Palmträdgården ingen uppenbar 
baksida för leveranser då samtliga byggnadens sidor öppnar upp mot 
offentliga ytor. Därför kommer leveranser och avfallshantering ske en bit 
från huvudbyggnaden, i Jussi Björlings allé, där en hiss leder ner till en ca 
10 meter lång leveranskorridor. Hissbyggnaden och leveranskorridoren 
bildar på så sätt ett utskott och rotsystem till huvudbyggnaden.

För att ge leveransintaget (hissbyggnaden) så lite fokus som möjlighet och 
för att den ska smälta in i parkens symmetriska uppbyggnad är 
hissbyggnaden placerad som en del av den befintliga trädallén. Byggnaden 
ersätter ett av träden och integreras på så sätt i den befintliga parkmiljön. 
I själva leveranskorridoren finns i direkt anslutning till hissen ett soprum 
med enkel access både för avfallshanterare och anställda, följt av ett 
lokalvårdsutrymme.
 
För att maximera ytor för byggnadens publika delar kommer 
administrativa och interna funktioner likt idag att placeras under mark i 
ett källarplan. Till exempel finns vinterträdgårdens personalytor och 
förråd i den östra flygeln och leveranser hit sker även dessa via leveran-
skorridoren. Leveranser till restaurangköket sker direkt in i respektive kyl- 
och frysrum via en korridor som löper bakom dessa. Restaurangkök, disk-, 
omklädnings-, personal- och teknikrum, kontor m.m. är samtligt placerat 
i källarplanet. Restaurangköket skickar upp maten via en mathiss till 
restaurangbaren på markplanet. Disk från restaurangen skickas ned via en 
diskhiss i anslutning till baren direkt in i källarplanets disk. Vid behov av 
att utrymma källarplanet finns flera utrymningsvägar t.ex. genom nödut-
gång i köket till flera olika trappor.  

BYGGNADENS KÄLLARPLAN - 
ADMINISTRATIVA OCH INTERNA FUNKTIONER OCH FLÖDEN
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STÄD

SOPRUM GODSHISS

OMKLÄD.

PERSONALRUM
RESTAURANG

KONTOR
RESTAURANG

RESTAURANGKÖK

DISK

FRYS

KYL

KYL

K

K

D

D

FRYS

FÖRRÅD
(T.EX. MÖBLER FÖR
UTESERVERING)

TEKNIK

PERSONALRUM
VINTERTRÄDGÅRD

KONTORSDEL
VINTERTRÄDGÅRD

FÖRRÅD
VINTERTRÄDGÅRD

ARBETSYTA

TEKNIK

SEKTION UNDER MARK

PLAN UNDER MARK

ADMINISTRATIV YTA

PUBLIK YTA

LÄGRE TAKHÖJD
(PLANTERING OCH 
UTSKJUTANDE PLAN) 



FLORIDA ROYAL PALM
Klarar ner till -5° C.

MEXICAN FAN PALM
Klarar ner till -9° C

PINDO PALM
Klarar ner till -12° C

SAGO PALM
Klarar ner till -6° C

QUEEN PALM
Klarar ner till -7° C

CABBAGE PALM
Klarar ner till -11° C.

SEKTION A-A



SEKTION B-B



SEKTION C-C

SNITT IGENOM PELARE. DE TRE 
TAKEN ÄR NÅGOT NEDSÄNKTA I 
PUNKTEN DÄR BALKARNA MÖTS 
OCH DE MASSIVA PELARNA TAR 
VID. REGNVATTEN LEDS NED I 
DENNA PUNKT OCH VIDARE NER I 
DE DOLDA STUPRÖREN INUTI 
PELARNA. 

UNDER GOLVET RYMS DEN TEKNIK 
SOM VINTERTRÄDGÅRDEN KRÄVER 
I FORM AV VENTILATION, 
VATTENLEDNINGAR M.M.



När jag formger en byggnad låter jag mig inspireras av en kombination 
av byggnadens tilltänkta funktion och detaljer i omgivningen, det kan 
vara alltifrån färger på omkringliggande hus till fönsterlösningar eller 
gatlyktor. Detta återspeglas i Palmträdgården, där jag har tagit avstamp 
i platsens förutsättningar och växtligheten som kommer att finnas i 
byggnaden, för att skapa en byggnad som harmonierar med 
omgivningen och skapar en naturlig övergång mellan Hamngatan 
och Kungsträdgården. 

Platsen jag har valt nås från alla riktningar vilket gör att man inte 
upplever att det finns någon tydlig fram- och baksida, vilket jag har haft i 
åtanke när jag formgett Palmträdgården. När jag definierade tomten 
förhöll jag mig till Hamngatans och Kungsträdgårdens riktningar samt 
trädalléernas placering som följer gatan och parken. 

Byggnaden är uppbyggd av cirklar och anspelar på Kungsträdgårdens 
barockarv, med en tydlig mittaxel och symmetri. Inspirationen till 
byggnadens cirkulära uttryck och form är hämtad från den runda 
formen och plisseringen på Licuala Grandis palmens blad och hur dessa 
veck möts i en punkt samt hur palmens blad förhåller sig till varandra. 
Cirkelgeometrin har införlivats i såväl byggnadens yttre som inre 
konstruktion. Palmbladens plisseringar ligger till grund för takens 
konstruktion och inne i byggnaden möts stagen och balkarna likt en 
stor palm. Eftersom Palmträdgården kommer att innehålla höga växter 
kommer blickarna hos besökarna naturligt att vändas uppåt och det 
palmliknande taket syftar till att ge en dramatisk effekt. 

Tanken med de cirkulära formerna är att byggnaden ska vara estetiskt 
tilltalande från alla vinklar och inte belastas med en konventionell 
baksida för till exempel lastning eller sophantering. Tack vare cirklarna 
skapas dessutom en upplevelse av symmetri mot både Hamngatan och 
Kungsträdgården trots att byggnaden inte är helt symmetrisk. Cirklarna 
bidrar även till att skapa mjuka och fina siktlinjer in i parken från 
Hamngatan, som inte bryter sikten över träden i allén. 

För att förstärka mittaxeln och den symmetriska känslan, har jag valt att 
göra den mittersta cylindern till den högsta med lägre flyglar på vardera 
sidan. I parken finns det en scen som bryter mittaxeln då den är placerad 
i den västra sidan av parken. Den obalansen vill jag balansera upp genom 
att göra min östra flygel lite högre än den västra. För att skapa en mer 
rumslig känsla i parken lutar byggnadens tak inåt mot Kungsträdgården. 
Taklutningen utgår från höjden på det bakomliggande PK-husets terrass, 
vars siktlinje jag inte velat förändra. 

Jag har låtit den mittersta cylindern vara nedgrävd och bli en del av 
källarplanet för att på så sätt skapa ett rum med högre takhöjd för 
växter. Denna lösning möjliggör en takhöjd om cirka 17 meter, utan att 
behöva kompromissa med vare sig val av växtlighet i Palmträdgården 
eller ta för mycket vertikal plats i anspråk i stadsrummet. 

KONCEPT



PELARE
– CYLINDRAR OCH KLOT
– RÄNDERNA FÖRSTÄRKER DEN INNEBOENDE GEOMETRIN

STAG 
FORMEN KOMMER FRÅN TVÅ
 
CIRKLAR SOM GÅR IN I  VARANDRA

KONSTRUKTION
PELARE OCH STAG BILDAR 
TILLSAMMANS EN PALMLIKNANDE 
FORM

PELARE MELLAN RUM
CIRKLAR SOM TILLSAMMANS 
BILDAR INTRYCKET AV EN PALM

ORNAMENT ENTRÉ
– CIRKLAR SOM TILLSAMMANS BILDAR
SILUHETTEN AV EN PALM
– ORNAMENTEN FÖRSTÄRKER INTRYCKET
AV HUVUDENTRÉ

KONSTRUKTIONSDIAGRAM



Mittaxel.
Scen bryter mittaxeln, dissymmetri.

Ny byggnad har sin högsta punkt i linje 
med mittaxeln. Östra flygeln är högra än
västra för att plocka upp dissymmetrin i 
parken och skapa balans.

Cylindrarna ges en lutning för att skapa 
en mer rumslig känsla i parken. 

Den nya byggnadens högsta punkt linjerar
med PK-husets terass. Lutningen följer 
PK-husets högsta punkt

Konstruktionen deifineras av cylindrarnas 
form och dess centrumpunkt. Centrumpunkterna 
för cylindrarna har flyttats en bit framåt för att skapa 
en intressant form. 

Formen, funktionen och konstruktionen är framförallt
inspirerad av olika palmer.

Definierad tomt. 
Följer Kungsträdgårdens riktining
och Hamngatans riktning. 

Befintliga gångstråk behålls. 
Träd behålls.

Cirklar används för att definiera 
fotavtrycket. Cirklarna skapar illusionen
av att byggnaden både vänder sig mot 
Kungsträdgården och Hamngatan. Cirkelns 
runda form motverkar känslan av en baksida. 

Sidocirklarna förminskas för att ge plats 
för skärmtak. Skärmtaken ger väderskydd 
med sittplatser under samt möjlighet för 
restaurangen att ha en uteservering. 
Skärmtaken agerar också som balkonger.

KUNGSTRÄDGÅRDEN 

HAMNGATAN 

Ett skärmtak läggs till mot Hamngatan för
att skapa en tydlig entrésituation.    

De indragna cirklarna bidrar också med en 
ökad siktlinje in i parken.

KONCEPTDIAGRAM



KONCEPTSKISSER



ELEVATIONER

VÄST SYD
ÖST



ELEVATION NORR - ENTRÉ SEDD FRÅN HAMNGATAN 



VINTERTRÄDGÅRDEN  - STORA RUMMET 
SEDD FRÅN VÄSTRA FLYGELN



När jag formgivit Palmträdgårdens interiör och exteriör har jag valt att hämta 
influenser från postmodernismen och art deco och arbetat i mötet dem emellan. 
Likt hur postmodernismen vill hylla det okonventionella, flashiga och lekfulla 
och art deco vill framhäva det individuella, exklusiva och dekorativa, vill jag 
skapa en unik byggnad som inte bara tillför funktion utan även ger ett estetiskt 
mervärde för staden. 

Art deco kännetecknas bland annat av geometriska former som cirklar och klot, 
solstrålemotiv, marmor och mässing – element som jag på olika sätt 
inkorporerat i min design. 

De geometriska formerna återkommer i såväl 
konstruktionen som detaljer, ornament, mönster och inredning. Golvets design 
följer riktningen på taket, vilket skapar effektfulla solmönster. Genomgående i 
inredningen och konstruktionen har jag med hjälp av mönster och färger 
velat framhäva de geometriska formerna, exempelvis har jag försett byggnadens 
pelare med ränder för att förstärka dess inneboende geometri. Samma sak har 
jag gjort med den lösa inredningen, allt ifrån lamporna och borden till stolarna, 
där jag i deras design plockat upp pelarnas form och botten. Lamporna har jag 
designat med utgångspunkt i cirkelns form. Tillsammans bildar cirklarna i 
väggarmaturerna en palmliknande form – fast de egentligen bara är cirklar. 

Postmodernismens mixande av element, former och kontrastrika färger för att 
skapa effekter återspeglas även det i Palmträdgården. Den rosa färgen som an-
vänds genomgående i byggnaden, såväl exteriört som interiört, har jag 
plockat upp från de ikoniska körsbärsträden utanför. Färgen harmonierar även 
med PK-husets rödrosa ton. Den rosa färgen kontrasteras med svarta och gråvita 
detaljer för att skapa dramatiska effekter. Restaurangens inredning har designats 
för att överensstämma med hela byggnadens estetik, för att särskilja den från 
vinterträdgården har en fjärde röd färg använts.

GESTALTNING



VINTERTRÄDGÅRDEN  - STORA RUMMET 
SEDD FRÅN ÖSTRA FLYGELN



RESTAURANGEN



PENDEL - ENTRÉ OCH RESTAURANG VÄGGARMATUR - VINTERTRÄDGÅRD 
OCH RESTAURANG

PENDEL - VINTERTRÄDGÅRD
OCH RESTAURANG

BORD - RESTAURANGBORD - VINTERTRÄDGÅRDBARSTOL - RESTAURANGSTOL - RESTAURANG



PENDEL - VINTERTRÄDGÅRD
OCH RESTAURANG

PALMTRÄDGÅRDEN
Jag har valt att skapa en vinterträdgård med en tillhörande restaurang som en del av  
Stockholms mest centrala, älskade och välbesökta park Kungsträdgården. Målet med mitt  
projekt har varit att formge ett offentligt rum som tillför ett funktionellt såväl som estetiskt  
värde för Stockholm, dess invånare och besökare. Med offentligt rum menar jag här en plats 
som helt eller delvis är tillgänglig för alla och envar utan krav på ekonomisk motprestation.  
En påkostad och tilltalande plats som, i tider av föränderlighet och krav på effektivitet, kan  
utgöra en motvikt genom att vara ett vackert och inkluderande offentligt rum där vi kan  
mötas eller bara vara. 

Som Stockholms äldsta park med anor från medeltiden är Kungsträdgården idag en  
betydelsefull offentlig plats i stadens centrum, mitt i den kommersiella citymiljön. Parken har 
genom tiderna tillhört och förvaltats av olika aktörer och varit allt från kunglig köksträdgård 
och barockträdgård till promenad- och evenemangsplats för allmänheten. Idag används  
Kungsträdgården för många olika syften till exempel rekreation, möten, gratiskonserter och 
demonstrationer. 

Jag har valt att placera min byggnad på den avstyckade del av Kungsträdgården som, till skillnad 
från resten av parken, sedan 1980-talet är planlagd för kommersiellt ändamål. Detta då jag har 
velat ge denna norra del av Kungsträdgården den uppmärksamhet och omtanke den förtjänar 
som entré till parken från Hamngatan. Tomten som utgör mötet mellan Kungsträdgården och 
Hamngatan känns idag bitvis eftersatt och ogenomtänkt. Här finns idag en restaurang med en 
skrymmande uteservering som byggts till i efterhand samt ett stort plank som döljer  
verksamhetens avfallshantering. En bild som inte harmonierar med vare sig Hamngatan eller 
parken. 

Min vision har varit att formge en byggnad som istället agerar bro mellan Kungsträdgårdens 
300-åriga historia som barockinspirerad trädgård, med de arkitektoniska krav på rumslig  
samverkan mellan ute och inne som sådana kräver, och våra nutida behov. Detta genom att  
förena Kungsträdgårdens tradition som park och plats för sociala möten med en byggnad  
innehållandes en restaurang och en vinterträdgård som har palmen i fokus – Palmträdgården. 

Med Palmträdgården vill jag skapa en förlängning av Kungsträdgården med en inomhusmiljö 
som kan ta tillvara på parkens vår-, sommar och tidiga höstkvaliteter året om. Min utgångs-
punkt är samspelet och spänningen mellan arkitektur och natur. Den dramatiska effekt som 
man med hjälp av arkitekturen kan fånga med fullskaliga utomhusväxter i en inomhusmiljö  
och där en medveten placering och användning av växtlighet kan förstärka effekten av såväl  
växternas som byggnadens uttryck och miljö både interiört som exteriört. 

Något som varit viktigt vid gestaltningen är hur funktioner som ofta kan bli både fula och  
förbisedda, som leveranser och avfallshantering, kan integreras i parken på ett estetiskt sätt.  
För att tillgodose dessa funktioner har Palmträdgården därför försetts med ett slags ”rotsystem” 
i form av en tunnel under marknivå som löper från byggnaden och avslutas med en liten  
hissbyggnad som integrerats som en del av trädallén invid Jussi Björlings allé. 

Att placera Palmträdgården på just den här specifika platsen kändes både viktigt och aktuellt. 
Platsen har varit väldigt omtalad de senaste åren på grund av Apples planer på att bygga en ny 
stor butik på platsen. Planer som väckt starka känslor och satt fokus på frågan om var den  
offentliga miljön slutar och den kommersiella börjar. Under det här projektets gång har Apple 
fått nej till att uppföra en ny butiksbyggnad men den pågående diskussionen har varit en mycket 
intressant utgångspunkt för mitt projekt. Vad ska Kungsträdgården innehålla och vem är  
parken i sin helhet egentligen till för? 

Jag anser att Kungsträdgården ska få fortsätta vara den park och folkets mötesplats den blivit 
genom åren. Med uppförandet av Palmträdgården vill jag tillföra ett funktionellt såväl som  
estetiskt värde för Stockholm, dess invånare och besökare. En oas i stadsbruset. 

2000 - TALET

Företaget Apple förvärvade 2015 tomträtten för fastigheten Sju Sekel 1,  
där restaurangen T.G.I. Friday’s är belägen idag. Apple vill ersätta  

restaurangen med en så kallad flagship store i en större byggnad än  
detaljplanen idag medger. Den nya byggnaden skulle ta ytterligare nästan 400 
kvm av parken i anspråk. Skönhetsrådet såväl som medborgarna har uttryckt 
motstånd mot förslaget och i november 2018 avslog politikerna i Stockholm 
Apples önskemål om ändrad detaljplan. Apple äger fortfarande tomträtten 

men kan alltså inte använda den på det sätt som företaget önskar. I dagsläget 
vet därmed ingen vad som kommer att hända med platsens framtid. 

1900 - TALET

Redan på 1930-talet upplevdes Kungsträdgården som omodern med sina 
kryssgångar men inget förändrades förrän 1953 då Stockholm firade 700  

årsjubileum. Inför det fick landskapsarkitekten Erik Glemme i uppdrag att 
förbereda parken för firandet. Han lät uppföra kiosker, dammar,  

skridskobana, en scen och serveringar. Dels restaurangen Sju Sekel i den  
norra delen, där Vauxhall tidigare legat dels Téhuset i parkens södra del. Hans 
arrangemang gick under namnet Stockholmsstilen och skulle vara av tillfällig 

karaktär under firandet men blev så omtyckta att de blev kvar i flera år.

På 1960-talet fick arkitekten och stadsträdgårdsmästaren Holger Blom i  
uppdrag att rusta upp Kungsträdgården. Han lät kioskerna, restaurangen  

och téhuset vara kvar men tillförde parken en åretruntfontän, sittgrupper i  
betong och ersatte befintligt grus med asfalt och betongplattor. 

1971 reserverade Stockholms stad, som nybliven ägare av Kungsträdgården, 
plats för en tunnelbaneuppgång i parkens sydliga del. Detta genererade en 

folkstorm den s.k. Almstriden då uppgången krävde att almar i parken skulle 
tas ned. Folket vann och almarna blev kvar och beslutet fick betydelse för den 

fortsatta detaljplaneläggningen av Kungsträdgården.   

I den fortfarande gällande detaljplanen från 1980-talets början beslutades att 
Kungsträdgården ska bestå av två delar. Fastigheten i parkens norra del, där 
restaurangen T.G.I. Friday’s idag är belägen, styckades av med en byggrätt 

för kommersiellt ändamål och resterande del av parkmarken ska vara till för 
allmänt ändamål. 

Inför kulturhuvudstadsåret 1998 fick arkitekten och stadsplaneraren  
Alexander Wolodarski i uppdrag att omgestalta Kungsträdgården.  

En förutsättning var att parkens evenemangsverksamhet skulle fortsätta.  
I syfte att återskapa en tydlig struktur med betoning på den ursprungliga  

parkens centrum runt Karl XIII gestaltade Wolodarski en åttkant med  
permanent skridskobana som en markering av mitten. I parkens norra del  

avgränsades utrymmet med hjälp av de, nu internationellt kända,  
körsbärsalléerna samt en försänkt yta. Denna försänkning är till vardags  

en fontän och kan vid evenemang tömmas och användas som arena.  
Wolodarski ville upprätthålla parkens kontinuitet och skapa mötesplatser 
samt återskapade den ursprungliga muren i form av glasade paviljonger. 

1800 - TALET

Under 1820-talet omvandlas Kungsträdgårdens funktion som evenemangs-
plats till en exercisplats för parader och militärmusik med grusade ytor och 

en framträdande skulptur föreställande Karl XIII i dess mitt.

Kungsträdgården används för 1866 års allmänna industriutställning i  
Stockholm. En tillfällig byggnad hade upprättats i parken och i den visades 
bland annat en gipsmodell av en skulpterad fontän i brons av Johan Peter  
Molin. En fontän som blev så omtyckt att den 1873 fick en permanent plats 

längs med parkens mittaxel, i dess mittersta del, när Kungsträdgården  
rustades upp för att återigen bli ett grönt parkrum.

Det var stadsträdgårdsmästare Alfred Medin som vid denna tidpunkt fick i 
uppdrag att göra Kungsträdgården till en grönskande park igen. Han tog  

parkens mittaxel i anspråk och lät placera Molins omtyckta fontän samt en 
staty av Karl XII på den. På det sättet förändrades den tredelade rumslighet 

som varit parkens kännetecken sedan 1600-talet till fyra visuellt avskurna  
delkvarter med promenadvägar emellan.  

1700 - TALET

I mitten av 1700-talet fullbordade Stockholms stadsarkitekt Nicodemus Tessin 
d.y. barockträdgården med ett orangeri i Kungsträdgårdens norra del, där 

restaurangen T.G.I. Friday’s ligger idag. Orangeriet var ett uttryck för  
sinnenas och vetenskapens utmaningar. Den kungliga, nu muromgärdade 

parken, öppnas för borgerskapet. 

Mot slutet av 1700-talet omvandlades orangeriet till ett nöjesetablissemang, 
Vauxhall dit den breda allmänheten fick tillträde. Parken blev alltmer en 

plats för olika evenemang och nöjen och 1790 får landskapsarkitekten Fredrik 
Magnus Piper, Gustav III:s uppdrag att omvandla Kungsträdgården till en 

engelsk park med gräsmattor, mjuka gångar och lummiga naturligt  
växande träd. 

1600 - TALET

Parken övergår från kunglig ”kålgård” (köksträdgård) genom att  
trädgårdsmästare André Mollet introducerar barockträdgårdens tankar om 
att parker ska attrahera sinnena och inte bara vara till nytta. Han skapar en 
park för kungahuset som omges av ett plank och har en sammanhängande  

öppen centralaxel som omgärdas av längsgående trädalléer på båda sidorna. 

Trädgårdsmästare Carl Hårleman för in växter i parken som var anpassade  
för det svenska klimatet.

HAMNGATAN
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STRÖMKAJEN SITUATIONSPLAN 
SKALA 1 : 500

APPLES FÖRSLAG I RELATION 
TILL T.G.I FRIDAYS 
BILD: Foster & Partners 

RESTAURANG SJU SEKEL 
1973  

BILD: https://www.dn.se/blogg/epste-

in/2016/02/19/sa-tanker-sig-apple-sin-nya-

stora-byggnad-i-kungstradgarden/

ERIK GLEMMES SCEN

WOLODARSKIS DAMM 

T.G.I FRIDAY’S

KUNGSTRÄDGÅRDEN 1890 
BILD: http://norrmalm.myor.se/studier/kungstradgarden.html 

OLJEMÅLNING PÅ DANSPALATSET/
ORANGERIET VAUXHALL 

BILD:  https://stockholmskallan.stockholm.se/post/31748

Konstnär: Pehr Hilleström

KUNGSTRÄDGÅRDEN I BAROCK STIL 
BILD: http://norrmalm.myor.se/studier/kungstradgarden.html

KUNGSTRÄDGÅRDEN

N

T.G.I FRIDAY’S SEDD FRÅN 
HAMNGATAN

VY MOT PARKEN FRÅN 
HAMNGATAN

T.G.I FRIDAY’S SEDD FRÅN 
ÖSTRA SIDAN AV PARKEN

KUNGSTRÄDGÅRDEN UNDER 
DEN ÅRLIGA 

KÖRSBÄRSBLOMNINGEN

ULRIKA LAVÉR

Idag sker leveranser till den nuvarande 
restaurangen från Hamngatan, över trottoar och 
gångbana. Leveranserna behöver också samspela 
med den stora mängden människor, ca 50 000, som 
passerar där varje dag, tillsammans med de 
kollektiva färdmedel i form av buss och spårvagn 
som finns precis intill. Jussi Björlings allé, som är 
belägen längs med västra sidan av Kungsträdgården, 
är parkens minst utnyttjade sida där endast ca 
3000 – 6000 personer passerar dagligen. Detta 
jämfört med de ca 16 000 – 20 000 personer som 
passerar på parkens östra sida. Detta gör det 
fördelaktigt och smidigt att låta leveranser och 
avfallshantering till Palmträdgården till skillnad 
från idag ske via Jussi Björlings allé.
 
Genom en medveten utformning har Palm-
trädgården ingen uppenbar baksida för leveranser 
då samtliga byggnadens sidor öppnar upp mot 
offentliga ytor. Därför kommer leveranser och 
avfallshantering ske en bit från huvudbyggnaden,
i Jussi Björlings allé, där en hiss leder ner till en ca 
10 meter lång leveranskorridor. Hissbyggnaden och 
leveranskorridoren bildar på så sätt ett utskott och 
rotsystem till huvudbyggnaden. 

HAMNGATAN 50 000  
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ANTALET GÅNGTRAFIKANTER/VARDAGSDYGN
KÄLLA: PROGRAM FÖR CITY 2018 (UPPMÄTT 2017)

BEFINTLIG INLASTNING FRÅN HAMNGATAN

 TILL HAMNGATANS GÅNGBANA 05-11   

LEVERANS OCH AVFALLSHNATERING TILL TOMTEN
KÄLLA: TRAFIKUTREDNING – FASTIGHET SJU SEKEL 1, I STADSDELEN NORRMALM 
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FASTIGHET SJU SEKEL 
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För att ge leveransintaget (hissbyggnaden) så lite 
fokus som möjlighet och för att den ska smälta in i 
parkens symmetriska uppbyggnad är hissbyggnaden 
placerad som en del av den befintliga trädallén. 
Byggnaden ersätter ett av träden och integreras på så 
sätt i den befintliga parkmiljön. I själva leverans-
korridoren finns i direkt anslutning till hissen ett 
soprum med enkel access både för avfallshanterare 
och anställda, följt av ett lokalvårdsutrymme.
 
För att maximera ytor för byggnadens publika delar 
kommer administrativa och interna funktioner likt 
idag att placeras under mark i ett källarplan. 
Till exempel finns vinterträdgårdens personalytor och 
förråd i den östra flygeln och leveranser hit sker även 
dessa via leveranskorridoren. Leveranser till 
restaurangköket sker direkt in i respektive kyl- och 
frysrum via en korridor som löper bakom dessa. 
Restaurangkök, disk-, omklädnings-, personal- och 
teknikrum, kontor m.m. är samtligt placerat i 
källarplanet. Restaurangköket skickar upp maten via 
en mathiss till restaurangbaren på markplanet. 
Disk från restaurangen skickas ned via en diskhiss i 
anslutning till baren direkt in i källarplanets disk. 
Vid behov av att utrymma källarplanet finns flera 
utrymningsvägar t.ex. genom nödutgång i köket till 
flera olika trappor.  

BYGGNADENS KÄLLARPLAN - ADMINISTRATIVA OCH INTERNA FUNKTIONER OCH FLÖDEN

STÄD

SOPRUM GODSHISS

OMKLÄD.

PERSONALRUM
RESTAURANG

KONTOR
RESTAURANG

RESTAURANGKÖK

DISK

FRYS

KYL

KYL

K

K

D

D

FRYS

FÖRRÅD
(T.EX. MÖBLER FÖR
UTESERVERING)

TEKNIK

PERSONALRUM
VINTERTRÄDGÅRD

KONTORSDEL
VINTERTRÄDGÅRD

FÖRRÅD
VINTERTRÄDGÅRD

ARBETSYTA

TEKNIK

SEKTION UNDER MARK
SKALA 1:100

PLAN UNDER MARK
SKALA 1:100

ADMINISTRATIV YTA

PUBLIK YTA

LÄGRE TAKHÖJD
(PLANTERING OCH 
UTSKJUTANDE PLAN) 

PERMANENTA BORD 

PERMANENTA SITTPLATSER FÖLJER TAKETS RIKTNING
LEDER DIG RUNT I BYGGNADEN 

FLYTTBARA BORD 

FLYTTBARA SITTPLATSER 

SITTMÖJLIGHETER GOLVMÖNSTER

PLAN TERRASS OCH BALKONG 
SKALA 1 : 200

PALMTRÄDGÅRDEN I RELATION TILL T.G.I. FRIDAY’S
SKALA 1 : 200

PLANRITNING 
SKALA 1 : 100
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FLÖDEN OCH FUNKTION

Palmträdgården har flera entréer. Huvudentrén 
ligger mot Hamngatan och det finns även en mindre 
entré från parken via den östra flygeln. Ytterligare 
finns in- och utgången till den sommaröppna  
uteserveringen som vintertid även fungerar som en 
tredje entré. 
 
Insidan av byggnaden är formgiven med besökarens 
upplevelse och behov i åtanke. I Palmträdgården 
finns möjlighet att ta del av växtligheten från olika 
höjder. När du kommer in i byggnaden kan du  
välja att stanna kvar på gatunivå, ta dig ned ett plan  
för att uppleva den fulla takhöjden eller besöka 
balkongen som tar dig vidare ut på terrasserna längs 
med den östra eller den västra flygeln. Utöver 
trappor finns en hiss som tar dig till byggnadens 
olika nivåer. För att maximera antalet sittplatser  
har jag formgett platsbyggda sittplatser längs med  
väggar och planteringar samt gjort en  
överdimensionerad trappa. 

Precis utanför Palmträdgården, runt dammen i 
Kungsträdgården, samlas människor för att äta take 
away under tidig vår, sommar och höst. Jag vill att 
Palmträdgården ska kunna användas på samma sätt 
året runt, därför finns bord utplacerade längs med 
vissa av sittplatserna för att besökarna ska kunna 
sitta ned och avnjuta sin medhavda lunch eller kaffe, 
oavsett årstid eller väder. 

Mittaxel.
Scen bryter mittaxeln, dissymmetri.

Ny byggnad har sin högsta punkt i linje med mittaxeln.
Östra flygeln är högra än västra för att plocka upp 
dissymmetrin i parken och skapa balans.

Cylindrarna ges en lutning för att skapa en mer rumslig känsla i parken. 

Den nya byggnadens högsta punkt linjerar med PK-husets terass. 
Lutningen följer PK-husets högsta punkt

Konstruktionen deifineras av cylindrarnas form och dess centrumpunkt. 
Centrumpunkterna för cylindrarna har flyttats en bit framåt för att skapa 
en intressant form. 

Formen, funktionen och konstruktionen är framförallt inspirerad av olika palmer.

Definierad tomt. 
Följer Kungsträdgårdens riktining och Hamngatans riktning. 

Befintliga gångstråk behålls. 
Träd behålls.

Cirklar används för att definiera fotavtrycket. Cirklarna skapar illusionen
av att byggnaden både vänder sig mot Kungsträdgården och Hamngatan. 
Cirkelns  runda form motverkar känslan av en baksida. 

Sidocirklarna förminskas för att ge plats för skärmtak. Skärmtaken 
ger väderskydd med sittplatser under samt möjlighet för restaurangen 
att ha en uteservering. Skärmtaken agerar också som balkonger.

PELARE
– CYLINDRAR OCH KLOT
– RÄNDERNA FÖRSTÄRKER DEN INNEBOENDE GEOMETRIN

STAG 
FORMEN KOMMER FRÅN TVÅ CIRKLAR SOM GÅR IN I  VARANDRA

KONSTRUKTION
PELARE OCH STAG BILDAR TILLSAMMANS EN PALMLIKNANDE FORM

PELARE MELLAN RUM
CIRKLAR SOM TILLSAMMANS BILDAR INTRYCKET AV EN PALM

ORNAMENT ENTRÉ
– CIRKLAR SOM TILLSAMMANS BILDAR
SILUHETTEN AV EN PALM
– ORNAMENTEN FÖRSTÄRKER INTRYCKET
 AV HUVUDENTRÉ

KUNGSTRÄDGÅRDEN 

HAMNGATAN 

Ett skärmtak läggs till mot Hamngatan för att skapa en tydlig entrésituation.    

De indragna cirklarna bidrar också med en ökad siktlinje in i parken.

FLORIDA ROYAL PALM
Klarar ner till -5° C.

MEXICAN FAN PALM
Klarar ner till -9° C

PINDO PALM
Klarar ner till -12° C.

SAGO PALM
Klarar ner till -6° C.

QUEEN PALM
Klarar ner till -7° C.

CABBAGE PALM
Klarar ner till -11° C.

KONCEPT
När jag formger en byggnad låter jag mig inspireras av en kombination 
av byggnadens tilltänkta funktion och detaljer i omgivningen, det kan 
vara alltifrån färger på omkringliggande hus till fönsterlösningar eller 
gatlyktor. Detta återspeglas i Palmträdgården, där jag har tagit avstamp 
i platsens förutsättningar och växtligheten som kommer att finnas i 
byggnaden, för att skapa en byggnad som harmonierar med 
omgivningen och skapar en naturlig övergång mellan Hamngatan 
och Kungsträdgården. 

Platsen jag har valt nås från alla riktningar vilket gör att man inte 
upplever att det finns någon tydlig fram- och baksida, vilket jag har haft i 
åtanke när jag formgett Palmträdgården. När jag definierade tomten 
förhöll jag mig till Hamngatans och Kungsträdgårdens riktningar samt 
trädalléernas placering som följer gatan och parken. 

Byggnaden är uppbyggd av cirklar och anspelar på Kungsträdgårdens 
barockarv, med en tydlig mittaxel och symmetri. Inspirationen till 
byggnadens cirkulära uttryck och form är hämtad från den runda 
formen och plisseringen på Licuala Grandis palmens blad och hur dessa 
veck möts i en punkt samt hur palmens blad förhåller sig till varandra. 
Cirkelgeometrin har införlivats i såväl byggnadens yttre som inre 
konstruktion. Palmbladens plisseringar ligger till grund för takens 
konstruktion och inne i byggnaden möts stagen och balkarna likt en 
stor palm. Eftersom Palmträdgården kommer att innehålla höga växter 
kommer blickarna hos besökarna naturligt att vändas uppåt och det 
palmliknande taket syftar till att ge en dramatisk effekt. 

Tanken med de cirkulära formerna är att byggnaden ska vara estetiskt 
tilltalande från alla vinklar och inte belastas med en konventionell 
baksida för till exempel lastning eller sophantering. Tack vare cirklarna 
skapas dessutom en upplevelse av symmetri mot både Hamngatan och 
Kungsträdgården trots att byggnaden inte är helt symmetrisk. Cirklarna 
bidrar även till att skapa mjuka och fina siktlinjer in i parken från 
Hamngatan, som inte bryter sikten över träden i allén. 

För att förstärka mittaxeln och den symmetriska känslan, har jag valt att 
göra den mittersta cylindern till den högsta med lägre flyglar på vardera 
sidan. I parken finns det en scen som bryter mittaxeln då den är placerad 
i den västra sidan av parken. Den obalansen vill jag balansera upp genom 
att göra min östra flygel lite högre än den västra. För att skapa en mer 
rumslig känsla i parken lutar byggnadens tak inåt mot Kungsträdgården. 
Taklutningen utgår från höjden på det bakomliggande PK-husets terrass, 
vars siktlinje jag inte velat förändra. 

Jag har låtit den mittersta cylindern vara nedgrävd och bli en del av 
källarplanet för att på så sätt skapa ett rum med högre takhöjd för 
växter. Denna lösning möjliggör en takhöjd om cirka 17 meter, utan att 
behöva kompromissa med vare sig val av växtlighet i Palmträdgården 
eller ta för mycket vertikal plats i anspråk i stadsrummet. 

SEKTION AA
SKALA 1 : 50

SEKTION BB
SKALA 1 : 100

KONCEPTSKIS-
SER

KONCEPTDIAGRAM

När jag formgivit Palmträdgårdens interiör och exteriör har jag valt att hämta 
influenser från postmodernismen och art deco och arbetat i mötet dem emellan. 
Likt hur postmodernismen vill hylla det okonventionella, flashiga och lekfulla 
och art deco vill framhäva det individuella, exklusiva och dekorativa, vill jag 
skapa en unik byggnad som inte bara tillför funktion utan även ger ett estetiskt 
mervärde för staden. 

Art deco kännetecknas bland annat av geometriska former som cirklar och klot, 
solstrålemotiv, marmor och mässing – element som jag på olika sätt 
inkorporerat i min design. 

De geometriska formerna återkommer i såväl 
konstruktionen som detaljer, ornament, mönster och inredning. Golvets design 
följer riktningen på taket, vilket skapar effektfulla solmönster. Genomgående i 
inredningen och konstruktionen har jag med hjälp av mönster och färger 
velat framhäva de geometriska formerna, exempelvis har jag försett byggnadens 
pelare med ränder för att förstärka dess inneboende geometri. Samma sak har 
jag gjort med den lösa inredningen, allt ifrån lamporna och borden till stolarna, 
där jag i deras design plockat upp pelarnas form och botten. Lamporna har jag 
designat med utgångspunkt i cirkelns form. Tillsammans bildar cirklarna i 
väggarmaturerna en palmliknande form – fast de egentligen bara är cirklar. 

Postmodernismens mixande av element, former och kontrastrika färger för att 
skapa effekter återspeglas även det i Palmträdgården. Den rosa färgen som an-
vänds genomgående i byggnaden, såväl exteriört som interiört, har jag 
plockat upp från de ikoniska körsbärsträden utanför. Färgen harmonierar även 
med PK-husets rödrosa ton. Den rosa färgen kontrasteras med svarta och gråvita 
detaljer för att skapa dramatiska effekter. Restaurangens inredning har designats 
för att överensstämma med hela byggnadens estetik, för att särskilja den från 
vinterträdgården har en fjärde röd färg använts.

GESTALTNING

PENDEL - ENTRÉ OCH RESTAURANG VÄGGARMATUR - VINTERTRÄDGÅRD 
OCH RESTAURANG

PENDEL - VINTERTRÄDGÅRD
OCH RESTAURANG

BORD - RESTAURANGBORD - VINTERTRÄDGÅRDBARSTOL - RESTAURANGSTOL - RESTAURANG

ELEVATION VÄST
SKALA 1: 200

ELEVATION SYD
SKALA 1: 200

ELEVATION ÖST
SKALA 1: 200

ELEVATION NORR
ENTRÉ SEDD FRÅN HAMNGATAN
SKALA 1: 50

SEKTION C-C
SKALA 1: 50

SNITT IGENOM PELARE. DE TRE TAKEN ÄR 
NÅGOT NEDSÄNKTA I PUNKTEN DÄR BAL-
KARNA MÖTS OCH DE MASSIVA PELARNA 
TAR VID. REGNVATTEN LEDS NED I DENNA 
PUNKT OCH VIDARE NER I DE DOLDA STUP-
RÖREN INUTI PELARNA. 

UNDER GOLVET RYMS DEN TEKNIK SOM VIN-
TERTRÄDGÅRDEN KRÄVER I FORM AV VENTI-
LATION, VATTENLEDNINGAR M.M.

PRESENTATIONSPLANSCHER 



PALMTRÄDGÅRDEN
Jag har valt att skapa en vinterträdgård med en tillhörande restaurang som en del av  
Stockholms mest centrala, älskade och välbesökta park Kungsträdgården. Målet med mitt  
projekt har varit att formge ett offentligt rum som tillför ett funktionellt såväl som estetiskt  
värde för Stockholm, dess invånare och besökare. Med offentligt rum menar jag här en plats 
som helt eller delvis är tillgänglig för alla och envar utan krav på ekonomisk motprestation.  
En påkostad och tilltalande plats som, i tider av föränderlighet och krav på effektivitet, kan  
utgöra en motvikt genom att vara ett vackert och inkluderande offentligt rum där vi kan  
mötas eller bara vara. 

Som Stockholms äldsta park med anor från medeltiden är Kungsträdgården idag en  
betydelsefull offentlig plats i stadens centrum, mitt i den kommersiella citymiljön. Parken har 
genom tiderna tillhört och förvaltats av olika aktörer och varit allt från kunglig köksträdgård 
och barockträdgård till promenad- och evenemangsplats för allmänheten. Idag används  
Kungsträdgården för många olika syften till exempel rekreation, möten, gratiskonserter och 
demonstrationer. 

Jag har valt att placera min byggnad på den avstyckade del av Kungsträdgården som, till skillnad 
från resten av parken, sedan 1980-talet är planlagd för kommersiellt ändamål. Detta då jag har 
velat ge denna norra del av Kungsträdgården den uppmärksamhet och omtanke den förtjänar 
som entré till parken från Hamngatan. Tomten som utgör mötet mellan Kungsträdgården och 
Hamngatan känns idag bitvis eftersatt och ogenomtänkt. Här finns idag en restaurang med en 
skrymmande uteservering som byggts till i efterhand samt ett stort plank som döljer  
verksamhetens avfallshantering. En bild som inte harmonierar med vare sig Hamngatan eller 
parken. 

Min vision har varit att formge en byggnad som istället agerar bro mellan Kungsträdgårdens 
300-åriga historia som barockinspirerad trädgård, med de arkitektoniska krav på rumslig  
samverkan mellan ute och inne som sådana kräver, och våra nutida behov. Detta genom att  
förena Kungsträdgårdens tradition som park och plats för sociala möten med en byggnad  
innehållandes en restaurang och en vinterträdgård som har palmen i fokus – Palmträdgården. 

Med Palmträdgården vill jag skapa en förlängning av Kungsträdgården med en inomhusmiljö 
som kan ta tillvara på parkens vår-, sommar och tidiga höstkvaliteter året om. Min utgångs-
punkt är samspelet och spänningen mellan arkitektur och natur. Den dramatiska effekt som 
man med hjälp av arkitekturen kan fånga med fullskaliga utomhusväxter i en inomhusmiljö  
och där en medveten placering och användning av växtlighet kan förstärka effekten av såväl  
växternas som byggnadens uttryck och miljö både interiört som exteriört. 

Något som varit viktigt vid gestaltningen är hur funktioner som ofta kan bli både fula och  
förbisedda, som leveranser och avfallshantering, kan integreras i parken på ett estetiskt sätt.  
För att tillgodose dessa funktioner har Palmträdgården därför försetts med ett slags ”rotsystem” 
i form av en tunnel under marknivå som löper från byggnaden och avslutas med en liten  
hissbyggnad som integrerats som en del av trädallén invid Jussi Björlings allé. 

Att placera Palmträdgården på just den här specifika platsen kändes både viktigt och aktuellt. 
Platsen har varit väldigt omtalad de senaste åren på grund av Apples planer på att bygga en ny 
stor butik på platsen. Planer som väckt starka känslor och satt fokus på frågan om var den  
offentliga miljön slutar och den kommersiella börjar. Under det här projektets gång har Apple 
fått nej till att uppföra en ny butiksbyggnad men den pågående diskussionen har varit en mycket 
intressant utgångspunkt för mitt projekt. Vad ska Kungsträdgården innehålla och vem är  
parken i sin helhet egentligen till för? 

Jag anser att Kungsträdgården ska få fortsätta vara den park och folkets mötesplats den blivit 
genom åren. Med uppförandet av Palmträdgården vill jag tillföra ett funktionellt såväl som  
estetiskt värde för Stockholm, dess invånare och besökare. En oas i stadsbruset. 

2000 - TALET

Företaget Apple förvärvade 2015 tomträtten för fastigheten Sju Sekel 1,  
där restaurangen T.G.I. Friday’s är belägen idag. Apple vill ersätta  

restaurangen med en så kallad flagship store i en större byggnad än  
detaljplanen idag medger. Den nya byggnaden skulle ta ytterligare nästan 400 
kvm av parken i anspråk. Skönhetsrådet såväl som medborgarna har uttryckt 
motstånd mot förslaget och i november 2018 avslog politikerna i Stockholm 
Apples önskemål om ändrad detaljplan. Apple äger fortfarande tomträtten 

men kan alltså inte använda den på det sätt som företaget önskar. I dagsläget 
vet därmed ingen vad som kommer att hända med platsens framtid. 

1900 - TALET

Redan på 1930-talet upplevdes Kungsträdgården som omodern med sina 
kryssgångar men inget förändrades förrän 1953 då Stockholm firade 700  

årsjubileum. Inför det fick landskapsarkitekten Erik Glemme i uppdrag att 
förbereda parken för firandet. Han lät uppföra kiosker, dammar,  

skridskobana, en scen och serveringar. Dels restaurangen Sju Sekel i den  
norra delen, där Vauxhall tidigare legat dels Téhuset i parkens södra del. Hans 
arrangemang gick under namnet Stockholmsstilen och skulle vara av tillfällig 

karaktär under firandet men blev så omtyckta att de blev kvar i flera år.

På 1960-talet fick arkitekten och stadsträdgårdsmästaren Holger Blom i  
uppdrag att rusta upp Kungsträdgården. Han lät kioskerna, restaurangen  

och téhuset vara kvar men tillförde parken en åretruntfontän, sittgrupper i  
betong och ersatte befintligt grus med asfalt och betongplattor. 

1971 reserverade Stockholms stad, som nybliven ägare av Kungsträdgården, 
plats för en tunnelbaneuppgång i parkens sydliga del. Detta genererade en 

folkstorm den s.k. Almstriden då uppgången krävde att almar i parken skulle 
tas ned. Folket vann och almarna blev kvar och beslutet fick betydelse för den 

fortsatta detaljplaneläggningen av Kungsträdgården.   

I den fortfarande gällande detaljplanen från 1980-talets början beslutades att 
Kungsträdgården ska bestå av två delar. Fastigheten i parkens norra del, där 
restaurangen T.G.I. Friday’s idag är belägen, styckades av med en byggrätt 

för kommersiellt ändamål och resterande del av parkmarken ska vara till för 
allmänt ändamål. 

Inför kulturhuvudstadsåret 1998 fick arkitekten och stadsplaneraren  
Alexander Wolodarski i uppdrag att omgestalta Kungsträdgården.  

En förutsättning var att parkens evenemangsverksamhet skulle fortsätta.  
I syfte att återskapa en tydlig struktur med betoning på den ursprungliga  

parkens centrum runt Karl XIII gestaltade Wolodarski en åttkant med  
permanent skridskobana som en markering av mitten. I parkens norra del  

avgränsades utrymmet med hjälp av de, nu internationellt kända,  
körsbärsalléerna samt en försänkt yta. Denna försänkning är till vardags  

en fontän och kan vid evenemang tömmas och användas som arena.  
Wolodarski ville upprätthålla parkens kontinuitet och skapa mötesplatser 
samt återskapade den ursprungliga muren i form av glasade paviljonger. 

1800 - TALET

Under 1820-talet omvandlas Kungsträdgårdens funktion som evenemangs-
plats till en exercisplats för parader och militärmusik med grusade ytor och 

en framträdande skulptur föreställande Karl XIII i dess mitt.

Kungsträdgården används för 1866 års allmänna industriutställning i  
Stockholm. En tillfällig byggnad hade upprättats i parken och i den visades 
bland annat en gipsmodell av en skulpterad fontän i brons av Johan Peter  
Molin. En fontän som blev så omtyckt att den 1873 fick en permanent plats 

längs med parkens mittaxel, i dess mittersta del, när Kungsträdgården  
rustades upp för att återigen bli ett grönt parkrum.

Det var stadsträdgårdsmästare Alfred Medin som vid denna tidpunkt fick i 
uppdrag att göra Kungsträdgården till en grönskande park igen. Han tog  

parkens mittaxel i anspråk och lät placera Molins omtyckta fontän samt en 
staty av Karl XII på den. På det sättet förändrades den tredelade rumslighet 

som varit parkens kännetecken sedan 1600-talet till fyra visuellt avskurna  
delkvarter med promenadvägar emellan.  

1700 - TALET

I mitten av 1700-talet fullbordade Stockholms stadsarkitekt Nicodemus Tessin 
d.y. barockträdgården med ett orangeri i Kungsträdgårdens norra del, där 

restaurangen T.G.I. Friday’s ligger idag. Orangeriet var ett uttryck för  
sinnenas och vetenskapens utmaningar. Den kungliga, nu muromgärdade 

parken, öppnas för borgerskapet. 

Mot slutet av 1700-talet omvandlades orangeriet till ett nöjesetablissemang, 
Vauxhall dit den breda allmänheten fick tillträde. Parken blev alltmer en 

plats för olika evenemang och nöjen och 1790 får landskapsarkitekten Fredrik 
Magnus Piper, Gustav III:s uppdrag att omvandla Kungsträdgården till en 

engelsk park med gräsmattor, mjuka gångar och lummiga naturligt  
växande träd. 

1600 - TALET

Parken övergår från kunglig ”kålgård” (köksträdgård) genom att  
trädgårdsmästare André Mollet introducerar barockträdgårdens tankar om 
att parker ska attrahera sinnena och inte bara vara till nytta. Han skapar en 
park för kungahuset som omges av ett plank och har en sammanhängande  

öppen centralaxel som omgärdas av längsgående trädalléer på båda sidorna. 

Trädgårdsmästare Carl Hårleman för in växter i parken som var anpassade  
för det svenska klimatet.

HAMNGATAN
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STRÖMKAJEN SITUATIONSPLAN 
SKALA 1 : 500

APPLES FÖRSLAG I RELATION 
TILL T.G.I FRIDAYS 
BILD: Foster & Partners 

RESTAURANG SJU SEKEL 
1973  

BILD: https://www.dn.se/blogg/epste-

in/2016/02/19/sa-tanker-sig-apple-sin-nya-

stora-byggnad-i-kungstradgarden/

ERIK GLEMMES SCEN

WOLODARSKIS DAMM 

T.G.I FRIDAY’S

KUNGSTRÄDGÅRDEN 1890 
BILD: http://norrmalm.myor.se/studier/kungstradgarden.html 

OLJEMÅLNING PÅ DANSPALATSET/
ORANGERIET VAUXHALL 

BILD:  https://stockholmskallan.stockholm.se/post/31748

Konstnär: Pehr Hilleström

KUNGSTRÄDGÅRDEN I BAROCK STIL 
BILD: http://norrmalm.myor.se/studier/kungstradgarden.html

KUNGSTRÄDGÅRDEN

N

T.G.I FRIDAY’S SEDD FRÅN 
HAMNGATAN

VY MOT PARKEN FRÅN 
HAMNGATAN

T.G.I FRIDAY’S SEDD FRÅN 
ÖSTRA SIDAN AV PARKEN

KUNGSTRÄDGÅRDEN UNDER 
DEN ÅRLIGA 

KÖRSBÄRSBLOMNINGEN

ULRIKA LAVÉR

Idag sker leveranser till den nuvarande 
restaurangen från Hamngatan, över trottoar och 
gångbana. Leveranserna behöver också samspela 
med den stora mängden människor, ca 50 000, som 
passerar där varje dag, tillsammans med de 
kollektiva färdmedel i form av buss och spårvagn 
som finns precis intill. Jussi Björlings allé, som är 
belägen längs med västra sidan av Kungsträdgården, 
är parkens minst utnyttjade sida där endast ca 
3000 – 6000 personer passerar dagligen. Detta 
jämfört med de ca 16 000 – 20 000 personer som 
passerar på parkens östra sida. Detta gör det 
fördelaktigt och smidigt att låta leveranser och 
avfallshantering till Palmträdgården till skillnad 
från idag ske via Jussi Björlings allé.
 
Genom en medveten utformning har Palm-
trädgården ingen uppenbar baksida för leveranser 
då samtliga byggnadens sidor öppnar upp mot 
offentliga ytor. Därför kommer leveranser och 
avfallshantering ske en bit från huvudbyggnaden,
i Jussi Björlings allé, där en hiss leder ner till en ca 
10 meter lång leveranskorridor. Hissbyggnaden och 
leveranskorridoren bildar på så sätt ett utskott och 
rotsystem till huvudbyggnaden. 

HAMNGATAN 50 000  
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ANTALET GÅNGTRAFIKANTER/VARDAGSDYGN
KÄLLA: PROGRAM FÖR CITY 2018 (UPPMÄTT 2017)

BEFINTLIG INLASTNING FRÅN HAMNGATAN

 TILL HAMNGATANS GÅNGBANA 05-11   

LEVERANS OCH AVFALLSHNATERING TILL TOMTEN
KÄLLA: TRAFIKUTREDNING – FASTIGHET SJU SEKEL 1, I STADSDELEN NORRMALM 
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PALMTRÄDGÅRDEN

FASTIGHET SJU SEKEL 

N
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För att ge leveransintaget (hissbyggnaden) så lite 
fokus som möjlighet och för att den ska smälta in i 
parkens symmetriska uppbyggnad är hissbyggnaden 
placerad som en del av den befintliga trädallén. 
Byggnaden ersätter ett av träden och integreras på så 
sätt i den befintliga parkmiljön. I själva leverans-
korridoren finns i direkt anslutning till hissen ett 
soprum med enkel access både för avfallshanterare 
och anställda, följt av ett lokalvårdsutrymme.
 
För att maximera ytor för byggnadens publika delar 
kommer administrativa och interna funktioner likt 
idag att placeras under mark i ett källarplan. 
Till exempel finns vinterträdgårdens personalytor och 
förråd i den östra flygeln och leveranser hit sker även 
dessa via leveranskorridoren. Leveranser till 
restaurangköket sker direkt in i respektive kyl- och 
frysrum via en korridor som löper bakom dessa. 
Restaurangkök, disk-, omklädnings-, personal- och 
teknikrum, kontor m.m. är samtligt placerat i 
källarplanet. Restaurangköket skickar upp maten via 
en mathiss till restaurangbaren på markplanet. 
Disk från restaurangen skickas ned via en diskhiss i 
anslutning till baren direkt in i källarplanets disk. 
Vid behov av att utrymma källarplanet finns flera 
utrymningsvägar t.ex. genom nödutgång i köket till 
flera olika trappor.  

BYGGNADENS KÄLLARPLAN - ADMINISTRATIVA OCH INTERNA FUNKTIONER OCH FLÖDEN

STÄD

SOPRUM GODSHISS

OMKLÄD.

PERSONALRUM
RESTAURANG

KONTOR
RESTAURANG

RESTAURANGKÖK

DISK

FRYS

KYL

KYL

K

K

D

D

FRYS

FÖRRÅD
(T.EX. MÖBLER FÖR
UTESERVERING)

TEKNIK

PERSONALRUM
VINTERTRÄDGÅRD

KONTORSDEL
VINTERTRÄDGÅRD

FÖRRÅD
VINTERTRÄDGÅRD

ARBETSYTA

TEKNIK

SEKTION UNDER MARK
SKALA 1:100

PLAN UNDER MARK
SKALA 1:100

ADMINISTRATIV YTA

PUBLIK YTA

LÄGRE TAKHÖJD
(PLANTERING OCH 
UTSKJUTANDE PLAN) 

PERMANENTA BORD 

PERMANENTA SITTPLATSER FÖLJER TAKETS RIKTNING
LEDER DIG RUNT I BYGGNADEN 

FLYTTBARA BORD 

FLYTTBARA SITTPLATSER 

SITTMÖJLIGHETER GOLVMÖNSTER

PLAN TERRASS OCH BALKONG 
SKALA 1 : 200

PALMTRÄDGÅRDEN I RELATION TILL T.G.I. FRIDAY’S
SKALA 1 : 200

PLANRITNING 
SKALA 1 : 100

N

N

N

FLÖDEN OCH FUNKTION

Palmträdgården har flera entréer. Huvudentrén 
ligger mot Hamngatan och det finns även en mindre 
entré från parken via den östra flygeln. Ytterligare 
finns in- och utgången till den sommaröppna  
uteserveringen som vintertid även fungerar som en 
tredje entré. 
 
Insidan av byggnaden är formgiven med besökarens 
upplevelse och behov i åtanke. I Palmträdgården 
finns möjlighet att ta del av växtligheten från olika 
höjder. När du kommer in i byggnaden kan du  
välja att stanna kvar på gatunivå, ta dig ned ett plan  
för att uppleva den fulla takhöjden eller besöka 
balkongen som tar dig vidare ut på terrasserna längs 
med den östra eller den västra flygeln. Utöver 
trappor finns en hiss som tar dig till byggnadens 
olika nivåer. För att maximera antalet sittplatser  
har jag formgett platsbyggda sittplatser längs med  
väggar och planteringar samt gjort en  
överdimensionerad trappa. 

Precis utanför Palmträdgården, runt dammen i 
Kungsträdgården, samlas människor för att äta take 
away under tidig vår, sommar och höst. Jag vill att 
Palmträdgården ska kunna användas på samma sätt 
året runt, därför finns bord utplacerade längs med 
vissa av sittplatserna för att besökarna ska kunna 
sitta ned och avnjuta sin medhavda lunch eller kaffe, 
oavsett årstid eller väder. 

PLANSCH 1 PLANSCH 2



Mittaxel.
Scen bryter mittaxeln, dissymmetri.

Ny byggnad har sin högsta punkt i linje med mittaxeln.
Östra flygeln är högra än västra för att plocka upp 
dissymmetrin i parken och skapa balans.

Cylindrarna ges en lutning för att skapa en mer rumslig känsla i parken. 

Den nya byggnadens högsta punkt linjerar med PK-husets terass. 
Lutningen följer PK-husets högsta punkt

Konstruktionen deifineras av cylindrarnas form och dess centrumpunkt. 
Centrumpunkterna för cylindrarna har flyttats en bit framåt för att skapa 
en intressant form. 

Formen, funktionen och konstruktionen är framförallt inspirerad av olika palmer.

Definierad tomt. 
Följer Kungsträdgårdens riktining och Hamngatans riktning. 

Befintliga gångstråk behålls. 
Träd behålls.

Cirklar används för att definiera fotavtrycket. Cirklarna skapar illusionen
av att byggnaden både vänder sig mot Kungsträdgården och Hamngatan. 
Cirkelns  runda form motverkar känslan av en baksida. 

Sidocirklarna förminskas för att ge plats för skärmtak. Skärmtaken 
ger väderskydd med sittplatser under samt möjlighet för restaurangen 
att ha en uteservering. Skärmtaken agerar också som balkonger.

PELARE
– CYLINDRAR OCH KLOT
– RÄNDERNA FÖRSTÄRKER DEN INNEBOENDE GEOMETRIN

STAG 
FORMEN KOMMER FRÅN TVÅ CIRKLAR SOM GÅR IN I  VARANDRA

KONSTRUKTION
PELARE OCH STAG BILDAR TILLSAMMANS EN PALMLIKNANDE FORM

PELARE MELLAN RUM
CIRKLAR SOM TILLSAMMANS BILDAR INTRYCKET AV EN PALM

ORNAMENT ENTRÉ
– CIRKLAR SOM TILLSAMMANS BILDAR
SILUHETTEN AV EN PALM
– ORNAMENTEN FÖRSTÄRKER INTRYCKET
 AV HUVUDENTRÉ

KUNGSTRÄDGÅRDEN 

HAMNGATAN 

Ett skärmtak läggs till mot Hamngatan för att skapa en tydlig entrésituation.    

De indragna cirklarna bidrar också med en ökad siktlinje in i parken.

FLORIDA ROYAL PALM
Klarar ner till -5° C.

MEXICAN FAN PALM
Klarar ner till -9° C

PINDO PALM
Klarar ner till -12° C.

SAGO PALM
Klarar ner till -6° C.

QUEEN PALM
Klarar ner till -7° C.

CABBAGE PALM
Klarar ner till -11° C.

KONCEPT
När jag formger en byggnad låter jag mig inspireras av en kombination 
av byggnadens tilltänkta funktion och detaljer i omgivningen, det kan 
vara alltifrån färger på omkringliggande hus till fönsterlösningar eller 
gatlyktor. Detta återspeglas i Palmträdgården, där jag har tagit avstamp 
i platsens förutsättningar och växtligheten som kommer att finnas i 
byggnaden, för att skapa en byggnad som harmonierar med 
omgivningen och skapar en naturlig övergång mellan Hamngatan 
och Kungsträdgården. 

Platsen jag har valt nås från alla riktningar vilket gör att man inte 
upplever att det finns någon tydlig fram- och baksida, vilket jag har haft i 
åtanke när jag formgett Palmträdgården. När jag definierade tomten 
förhöll jag mig till Hamngatans och Kungsträdgårdens riktningar samt 
trädalléernas placering som följer gatan och parken. 

Byggnaden är uppbyggd av cirklar och anspelar på Kungsträdgårdens 
barockarv, med en tydlig mittaxel och symmetri. Inspirationen till 
byggnadens cirkulära uttryck och form är hämtad från den runda 
formen och plisseringen på Licuala Grandis palmens blad och hur dessa 
veck möts i en punkt samt hur palmens blad förhåller sig till varandra. 
Cirkelgeometrin har införlivats i såväl byggnadens yttre som inre 
konstruktion. Palmbladens plisseringar ligger till grund för takens 
konstruktion och inne i byggnaden möts stagen och balkarna likt en 
stor palm. Eftersom Palmträdgården kommer att innehålla höga växter 
kommer blickarna hos besökarna naturligt att vändas uppåt och det 
palmliknande taket syftar till att ge en dramatisk effekt. 

Tanken med de cirkulära formerna är att byggnaden ska vara estetiskt 
tilltalande från alla vinklar och inte belastas med en konventionell 
baksida för till exempel lastning eller sophantering. Tack vare cirklarna 
skapas dessutom en upplevelse av symmetri mot både Hamngatan och 
Kungsträdgården trots att byggnaden inte är helt symmetrisk. Cirklarna 
bidrar även till att skapa mjuka och fina siktlinjer in i parken från 
Hamngatan, som inte bryter sikten över träden i allén. 

För att förstärka mittaxeln och den symmetriska känslan, har jag valt att 
göra den mittersta cylindern till den högsta med lägre flyglar på vardera 
sidan. I parken finns det en scen som bryter mittaxeln då den är placerad 
i den västra sidan av parken. Den obalansen vill jag balansera upp genom 
att göra min östra flygel lite högre än den västra. För att skapa en mer 
rumslig känsla i parken lutar byggnadens tak inåt mot Kungsträdgården. 
Taklutningen utgår från höjden på det bakomliggande PK-husets terrass, 
vars siktlinje jag inte velat förändra. 

Jag har låtit den mittersta cylindern vara nedgrävd och bli en del av 
källarplanet för att på så sätt skapa ett rum med högre takhöjd för 
växter. Denna lösning möjliggör en takhöjd om cirka 17 meter, utan att 
behöva kompromissa med vare sig val av växtlighet i Palmträdgården 
eller ta för mycket vertikal plats i anspråk i stadsrummet. 

SEKTION AA
SKALA 1 : 50

SEKTION BB
SKALA 1 : 100

KONCEPTSKIS-
SER

KONCEPTDIAGRAM

När jag formgivit Palmträdgårdens interiör och exteriör har jag valt att hämta 
influenser från postmodernismen och art deco och arbetat i mötet dem emellan. 
Likt hur postmodernismen vill hylla det okonventionella, flashiga och lekfulla 
och art deco vill framhäva det individuella, exklusiva och dekorativa, vill jag 
skapa en unik byggnad som inte bara tillför funktion utan även ger ett estetiskt 
mervärde för staden. 

Art deco kännetecknas bland annat av geometriska former som cirklar och klot, 
solstrålemotiv, marmor och mässing – element som jag på olika sätt 
inkorporerat i min design. 

De geometriska formerna återkommer i såväl 
konstruktionen som detaljer, ornament, mönster och inredning. Golvets design 
följer riktningen på taket, vilket skapar effektfulla solmönster. Genomgående i 
inredningen och konstruktionen har jag med hjälp av mönster och färger 
velat framhäva de geometriska formerna, exempelvis har jag försett byggnadens 
pelare med ränder för att förstärka dess inneboende geometri. Samma sak har 
jag gjort med den lösa inredningen, allt ifrån lamporna och borden till stolarna, 
där jag i deras design plockat upp pelarnas form och botten. Lamporna har jag 
designat med utgångspunkt i cirkelns form. Tillsammans bildar cirklarna i 
väggarmaturerna en palmliknande form – fast de egentligen bara är cirklar. 

Postmodernismens mixande av element, former och kontrastrika färger för att 
skapa effekter återspeglas även det i Palmträdgården. Den rosa färgen som an-
vänds genomgående i byggnaden, såväl exteriört som interiört, har jag 
plockat upp från de ikoniska körsbärsträden utanför. Färgen harmonierar även 
med PK-husets rödrosa ton. Den rosa färgen kontrasteras med svarta och gråvita 
detaljer för att skapa dramatiska effekter. Restaurangens inredning har designats 
för att överensstämma med hela byggnadens estetik, för att särskilja den från 
vinterträdgården har en fjärde röd färg använts.

GESTALTNING

PENDEL - ENTRÉ OCH RESTAURANG VÄGGARMATUR - VINTERTRÄDGÅRD 
OCH RESTAURANG

PENDEL - VINTERTRÄDGÅRD
OCH RESTAURANG

BORD - RESTAURANGBORD - VINTERTRÄDGÅRDBARSTOL - RESTAURANGSTOL - RESTAURANG

ELEVATION VÄST
SKALA 1: 200

ELEVATION SYD
SKALA 1: 200

ELEVATION ÖST
SKALA 1: 200

ELEVATION NORR
ENTRÉ SEDD FRÅN HAMNGATAN
SKALA 1: 50

SEKTION C-C
SKALA 1: 50

SNITT IGENOM PELARE. DE TRE TAKEN ÄR 
NÅGOT NEDSÄNKTA I PUNKTEN DÄR BAL-
KARNA MÖTS OCH DE MASSIVA PELARNA 
TAR VID. REGNVATTEN LEDS NED I DENNA 
PUNKT OCH VIDARE NER I DE DOLDA STUP-
RÖREN INUTI PELARNA. 

UNDER GOLVET RYMS DEN TEKNIK SOM VIN-
TERTRÄDGÅRDEN KRÄVER I FORM AV VENTI-
LATION, VATTENLEDNINGAR M.M.

PLANSCH 3 PLANSCH 4



MODELLBILDER
BYGGNAD I SKALA 1:00



MODELLBILDER
BYGGNAD I SKALA 1:00



MODELLBILDER
BYGGNAD I SKALA 1:00



MODELLBILDER
BYGGNAD I SKALA 1:00



MODELLBILDER
BYGGNAD I SKALA 1:00



MODELLBILDER
SITUATIONSMODELL AV  KUNGSTRÄDGÅRDEN I SKALA 1:500



MODELLBILDER
SITUATIONSMODELL AV  KUNGSTRÄDGÅRDEN I SKALA 1:500
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