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Målet för det här examensarbetet har va-
rit att ta fram en metod för att kombinera 
flera ambassader inom en byggnad. Detta 
innebär också att det måste finnas möj-
lighet till förändringar då en enskild ambas-
sads verksamhet ofta kan fördubblas eller 
halveras på en tioårs-period. Inom ett sys-
tem där flera verksamheter samarbetar och 
därmed kan avlasta varandra bör den typen 
av förändringar vara enklare att hantera.

Ambassaden som institution har en lång tra-
dition bakom sig och associeras med hög 
prestige. En fråga som måste ställas är hur 
den traditionen fungerar i dagens samhälle? 
Är det dags att uppdatera formen för hur en 
ambassad förhåller sig till sin omgivning, och 
rentav i grunden ifrågasätta ambassadens 
roll? Vilka problem möter svenska och nor-
diska ambassader idag, och hur kan arki-
tekturen hjälpa till att handskas med dem? 
Vilken roll kommer ambassaden att spela de 
kommande decennierna, och hur kan arki-
tekturen bidra till dess utveckling? 

Ökande samarbete och rörlighet mellan 
västländer och framförallt EU-länder innebär 
att ambassaderna får allt ett större kulturellt 
och identitetsskapande uppdrag, i och med 
att de konsulära uppgifterna minskar. I en 
värld med mer och mer informellt utbyte 
mellan länder i form av turism, affärskon-
takter, utbytes-studier m.m. får den offici-
ella diplomatin en något förändrad roll. Hur 
skall en modern svensk ambassad se ut och 
fungera och därigenom på bästa sätt repre-
sentera Sverige? I den frågan ingår en lång 

rad aspekter som t.ex. hållbarhet (material, 
byggteknik, transporter, energianvändning), 
och arkitektonisk gestaltning.

Sverige har de senaste åren allt oftare börjat 
samarbeta med i första hand de andra nord-
iska länderna i och kring ambassadverksam-
heten i olika länder. Dessa samarbeten sker 
dock endast från fall till fall och det finns in-
gen övergripande generell strategi för hur 
verksamheter kan kombineras. 

Tätare samverkan mellan de nordiska län-
derna kan vara ett effektivt sätt uppnå ett 
större internationellt inflytande; de fem nor-
diska länderna (Sverige, Norge, Danmark, 
Finland och Island) har en sammanlagd be-
folkning på 25 miljoner människor och skulle 
tillsammans utgöra världens tionde största 
ekonomi. Ett närmare samarbete inom det 
diplomatiska området är därför rimligt att 
tänka sig, och en naturlig utgångspunkt för 
ett sådant samarbete är ambassadernas 
arkitektur. 

Frågeställningen för det här examensarbetet 
är: hur ska svenska ambassader fungera i 
framtiden, och hur kan svenska ambassader 
fungera på ett bättre sätt i samarbete med 
andra länder? Hur kan man kombinera en 
sådan utveckling med att aktivt och med-
vetet arbeta med hållbarhet och ambitiösa 
miljömål så att det driver arkitekturen och 
projektet framåt? Går det att ge uttryck för 
Sverige som en modern demokratisk stat ge-
nom dess ambassader?

Tiden då ambassader var och agerade som 
solitärer är förbi. Sverige har numera vark-
en kapaciteten eller behovet att placera alla 
sina ambassader i fristående palats, svåråt-
komliga och avskilda från staden. Även om 
det fortfarande kan vara aktuellt för Sverige 
att på vissa platser att bygga enskilda hus 
ämnade enbart åt ambassaden, t.ex. House 
of Sweden i Washington D.C., så ser verk-
ligheten väldigt annorlunda ut för de allra 
flesta beskickningar i utlandet. I Budapest 
t.ex. hyr ambassaden idag lokaler i ett anon-
ymt kontorshus. Om Sverige däremot går 
ihop med andra länder av liknande storlek, 
företrädelsevis de nordiska, kan man spara 
både resurser och ekonomi. Närheten till de 
respektive exportråden, med vilka ett nära 
samarbete sker redan idag, ger ytterligare 
synergieffekter. Den samlade storleken gör 
en egen gemensam byggnad möjlig och ger 
en större attraktionskraft än om de enskilda 
länderna agerar separat.

Byggnadens form och uttryck är bl.a. ett 
resultat av behovet av flexibilitet. Man kan 
tänka sig att behoven förändras så att det 
om exempelvis 25 år är andra funktioner 
är nordiska ambassader i den föreslagna 
byggnaden. Å andra sidan kan en eller flera 
av ambassaderna växa ut i en större del av 
byggnaden än den de upptar i dagsläget. 
Detta är också ett hållbarhetsargument – 
huset skall inte behöva rivas eller kraftigt 
byggas om när den första brukaren flyttar 
ut eller behoven förändras. Efter möten 
med UD och ambassadpersonal är det 

också tydligt att den dagliga verksamheten 
på en ambassad efterfrågar välfungerande, 
moderna kontorslokaler, som inte väsentligt 
skiljer sig från många andra verksamheters 
behov.

Byggnaden är ändå inte helt och hållet 
generell. Den har specifika utrymmen för 
ambassadverksamheten såsom den kon-
sulära mottagningen samt separat hiss och 
trappa för ambassadpersonalen bakom 
säkerhetsglaset. Öppenheten i gatuplanet 
och den offentliga gården signalerar också 
att det rör sig om en delvis publik byggnad 
som erbjuder staden och dess invånare 
något mer, och inte vilket kontorshus som 
helst.

Svaret på frågan “Hur ska svenska ambas-
sader fungera i framtiden, och hur kan 
svenska ambassader fungera bättre i sa-
marbete med andra länder?” är alltså att 
Sverige skall samarbeta med andra länder 
i liknande storlek för att spara resurser 
och kunna dra nytta av samverkan mellan 
länderna; underlätta nära samarbete med 
de respektive exportråden; i de fall man 
väljer att bygga nytt se till att byggnaden 
i framtiden kan komma att användas av 
andra än ambassaderna själva; bygga håll-
bart; om möjligt ta tillvara på lokal kunskap 
och byggtradition; samt ge något tillbaka till 
staden och dess invånare.

Nordiska ambassaderna i Berlin

Holländska ambassaden i Berlin, OMA

Amerikanska ambassaden i London

Nuvarande Svenska ambassaden i Budapest Koncept för självförsörjande stadskvarter

Astor Place, WXY architecture

EU Barcode, OMA
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Hörnet vid och Taksony Utca och Tüzér Utca

Vy genom parken på Tüzér Utca

Vy från Loportar Utca

Personal	  befintliga	  ambassader Sverige Finland Norge Danmark Kombinerad	  personal
UD-‐utsända 4 3 3 3 13 UD-‐utsända 13
Tjänstemän 4 3 5 3 15 Tjänstemän 15
Lokalanställda 3 2 1 0 6 Lokalanställda 8
Specialattachéer 1 1 0 0 2 Specialattachéer 2
Chaufförer/vaktmästare 2 3 2 0 7 Chaufförer/vaktmästare 5
Lokalvård 0 3 1 0 4 Lokalvård 2
Kock 0 1 0 0 1 Kock 1
Praktikant 1 0 0 1 2 Praktikant 4
Exportråd 0 0 0 2 2 Exportråd 6
Säkerhet 0 0 0 0 0 Väktare 3
Totalt 15 16 12 9 52 summa	  personal 59

LOKALFÖRTECKNING

Pos. Utrymme,	  befattning Anm. Rev.

Pers. Rum Per	  rum Tot.	  ljus Tot.	  mörk
Allmän	  Entré

1.1 Väntrum 1 20 20 Väntrummet	  skall	  innehålla	  1-‐2	  skrivplatser,	  6-‐8	  sittplatser,	  karta,	  hyllor,	  anslagstavla

1.2 Fotostation 0 5 0 Plats	  för	  fotostation	  vid	  disk

1.3 Intevjurum 0 8 0 Tvådelat	  rum	  för	  intevjuer,	  med	  säkerhetsglasparti	  som	  avdelar	  rummet,	  bänk/bord	  för	  dator	  på	  
insidan,	  utgör	  gräns	  för	  skalskyddet

1.4 Toaletter 1 5 5 En	  HWC	  för	  allmänheten

Konsulär	  Entré
1.5 Väntrum 2 25 50 Väntrummet	  skall	  innehålla	  1-‐2	  skrivplatser,	  minst	  30	  sittplatser,	  kan	  vara	  utomhus,	  karta,	  hyllor,	  

anslagstavla
1.6 Fotostation 4 5 20 Plats	  för	  fotostation	  vid	  disk

1.7 Intevjurum 4 8 32 Tvådelat	  rum	  för	  intevjuer,	  med	  säkerhetsglasparti	  som	  avdelar	  rummet,	  bänk/bord	  för	  dator	  på	  
insidan,	  utgör	  gräns	  för	  skalskyddet

1.8 Toaletter 2 5 10 En	  HWC	  för	  allmänheten

Receptionsarea
2.1 Sluss 1 5 5 Ingång	  med	  säkerhetsparti	  med	  två	  dörrar	  med	  slusskoppling,	  stor	  nog	  att	  	  ta	  in	  en	  bår

2.2 Reception 1 1 15 15 Säkerhetsparti	  med	  två	  luckor	  och	  genomräckningsluckor	  samt	  lucka	  för	  fotostation,	  telefonväxel,	  
kopplingskåp,	  förvaringskåp,	  postsorteringsfack

2.3 Konsulär	  reception 4 4 15 60 Säkerhetsparti	  med	  två	  luckor	  och	  genomräckningsluckor

2.4 Chaufförsrum 4 1 15 15

Program-‐area	  kvmAntal

2.5 Postrum/paketering 1 15 15 Brevid	  postsorteringsfack	  och	  reception,	  utrymme	  för	  stor	  kopiator,	  skrivare,	  fax,	  
frankeringsmaskin,	  förvaringskåp,	  krävs	  god	  ventilation

2.6 Vaktmästeri 1 1 15 15
2.7 Säkerhet 3 1 15 15 Väktare/säkerhet

Tjänsterum
3.1 Chefsrum 4 4 25 100 Tillgängligt	  för	  besökare,	  väntrum	  utanför,	  närhet	  till	  pentry

3.2 Tjänsterum 15 15 10 150 Standard	  10	  kvm

3.3 Reservrum 2 2 10 20 "

3.4 "Öppna	  kontor" 12 4 25 100 3-‐4	  arbetsplatser

3.5 Arkivarie/registrering 4 4 15 60 Internavdelning,	  låst	  utrymme

3.6 Inre	  arkiv 4 30 120 Särskilda	  säkerhetskrav,	  ev.	  rullhyllor,	  bärighet,	  valvdörr	  från	  arkivariens	  rum

3.7 Yttre	  arkiv 0 20 0 För	  Sida	  o/e	  konsulärt	  arkiv

3.8 Konsulärt	  arkiv 4 15 60
3.9 Kryptorum 4 8 32 Särskilt	  rum	  innanför	  arkivet

3.4.1 Exportråd 6 6 10 60 Standard	  10	  kvm

3.4.2 Specialattachéer 2 2 10 20 "

9.8 Kök 1 Kök	  med	  anställd	  kock

totalt	  antal	  personer 59

Sammanträdesrum
4.1 Sam.rum	  för	  8-‐10	  pers,	  inkl.	  bibliotek 4 20 80 God	  ventilation

4.2 Sam.rum	  för	  16	  pers,	  inkl.	  bibliotek 0 30 0 "

4.3 Sam.rum	  för	  20	  pers,	  inkl.	  bibliotek 2 35 70 "

4.4 Sam.rum	  för	  26	  pers,	  inkl.	  bibliotek 0 50 0 "

4.5 Sam.rum	  för	  55	  pers,	  inkl.	  bibliotek 1 60 60 "

Teknikutrymme
5.1 Teknikrum 4 12 48
5.2 Kommunikationsrum 4 6 24
5.3 Kommunikationscentraler 4 8 32
5.4 Internetholk 4 3 12

Förråd
6.1 Kontorsmaterial 4 10 40
6.2 Informationsmaterial 4 10 40
6.3 Möbelförråd 4 15 60
6.4 Beredskapsförråd 4 10 40

Personalutrymmen
7.1 Matplats 59 1 70.8 70.8 1,2	  kvm/person

7.2 Pentry 4 5 20 I	  anslutning	  till	  matplats,	  en	  nära	  chefsrummet
7.3 Toaletter 4 10 40 12	  st	  toaletter	  i	  grupper	  om	  4	  (?)

7.4 Dusch 4 3 12 I	  anslutning	  till	  toalett

7.5 Städ 4 3 12 "

7.6 Kapprum 4 5 20 Endast	  för	  besökare,	  nära	  till	  chefsrummet,	  i	  anslutning	  till	  toalett,	  för	  personalen	  låsbara	  skåp	  på	  
tjänsterummen?

7.7 Vilrum 2 8 16 minst	  ett	  (1)	  per	  60	  personer

8.1 Garageplatser 8 13.75 110
8.2 Parkering	  för	  besökare 10 13.75 137.5
8.3 Serviceutrymme	  för	  bilarna 2 13.75 27.5

Egna	  Tillägg
9.1 Utställning/Event 150 Tillfälliga	  o/e	  permanenta	  utställningar.	  Kan	  kombineras	  med	  entréarea	  samt	  cult.corn.?

9.2 Hörsal 120 ca	  150	  pers?

9.3 Cultural	  Corner 75 För	  allmänhet

9.4 Bibliotek 150 "

9.5 Konferens 250
9.6 Gym 35 För	  personal

9.7 Terrass/uteplats 150 För	  personal?

9.8 Kök 1 15 15 Kök	  med	  anställd	  kock

Summa	  area	  ljus/mörk 1525.8 1390

Total	  rumsarea 2915.8
x1,3	  =	  lokalarea 3790.54

935.8 1062
Summa	  area	  DELA 1997.8

590 328
Summa	  area	  INTE	  DELA 918

Kontrollsumma 2915.8
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Budapest, tomten på Tüzér Utca samt de nuvarande ambassaderna
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Buda, Pest och den gamla stadskärnan
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Byggnaden består av fem våningsplan. Hörnen-
trén från gatan (1) leder in till ett stort publikt 
rum (2) med café (3) och servering. Konsulär 
mottagning finns också i bottenplan (4). Ovan-
för den konsulära mottagningen ligger de fyra 
ambassaderna på varsin våning (5), sammank-
nutna med separat hiss och trapphus innanför 
säkerhetsglaset. Skandináv Haz ligger på plan 
1 (6), tillsammans med övriga kontor/exportråd 
(7). Plan 2 och 3 består förutom av ambassader 
av kontor/exportråd (7). På våning 4 ligger de 
gemensamma konferens- och möteslokalerna 
liksom personalmatsal för alla anställda i huset 
(8). Den glasade dubbelfasaden (9) innes-
luter trapprummet och vätter mot den publika 
gården (10). I glaset sitter solceller som både 
alstrar energi och fungerar som solavskärmn-
ing.

Programmet utgår från UD:s mall för lokalprogram. Detta har bearbetats dels 
genom att vissa funktioner såsom den konsulära mottagningen, konferensloka-
ler och personalmatsal delas av alla ambassader i huset, dels genom tillägg. 
Den första delen av projektet bestod av programanalys, som till stor del kom 
att handla om att reda ut vilka delar av programmet som kunde göras gemen-
samma för ambassaderna. Ytterligare en aspekt att ta med i beräkningen är 
säkerheten. Ambassaderna och dess personal måste skyddas och vara avskilda 
från de publika delarna, men även från varandra. De kan heller inte dela på 
kommunikations- och internetcentraler då dessa dels är sekretessbelagda, dels 
följer olika riktlinjer i de olika länderna. 

Situationsplan 1:1500

Budapest är Ungerns huvudstad och har ca 1,7 miljoner invånare. Staden är Ungerns 
politiska, ekonomiska och kulturella centrum. Budapest besod ursprungligen av två 
städer, Buda och Pest, på varsin sida om Donau. Staden har sedan kommunismens fall 
vuxit ut till att bli ett av Centraleuropas viktigaste storstadsområden.

Parlamentet och de flesta statliga departementen ligger på Pest-sidan av floden och är 
liksom de stora finansiella institutionerna centrerade kring den gamla stadskärnan. Flyg-
platsen ligger ca en halvtimmes bilfärd sydost om staden. 

Från stadskärnan och norrut löper Vaci Út, en bred huvudgata med mycket biltrafik och 
många kontorshus som tillkommit under det senaste decenniet. Budapests stora tåg-
station ligger också alldeles invid denna “bussiness corridor”. Staden består till största 
delen av putsade 5- och 6-våningshus från förra sekelskiftet, men i delar av staden - 
och speciellt runt Tüzér Utca - byggs det många nya bostäder och kontor. Plasten på 
Tüzér Utca 15-17 ligger alltså i ett område som står under stor utveckling vad gäller 
infrastruktur och bebygglese, nära viktiga kommunikationer och alldeles intill en mängd 
internationella företag.

Ett vanligt förekommande inslag i stadsbilden i Budapest är de typiska innergårdarna, 
med en sorts kombinerade loftgångar och balkonger. Dessa är ofta vackert utsmyckade 
och förutom att fungera som externa korridorer fyller de även en funkton som sociala 
mötesplatser för de boende.

Flera delar har tillkommit till programmet. Genom att göra bottevåningen pub-
lik samt ge plats åt exportråd och andra nordiska företag skapas ett nordiskt 
centrum i staden. Eftersom ambassaderna och exportråden redan idag driver 
många frågor gemensamt finns det många fördelar att dra av närheten mellan 
de olika verksamheterna. Skandináv Haz är en ungersk-skandinavisk kultur- och 
vänskapsförening verksam i Budapest. Föreningen bedrivs idag helt idéelt men 
förutsättningar finns för att expandera verksamheten med hjälp av viss finan-
siering. Föreningens aktiviteter består av bl.a. språkkurser, film- och bokklubb, 
föreläsningar med inbjudna gäster, utställningar och matlagningskurser. 
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Reach out for the sun

to induce safe, sustainable energy, we only need to 

connect our power supply grids to the sun. the sun 

has been the source of life on earth since the very 

beginning	of	 its	existence.	Yet	still	 the	majority	of	 its	

power is wasted.

for the next 4-5 billion years the sun will provide 

the earth with almost unlimited energy. theoretically 

speaking, if we could capture solar energy without loss, 

the global annual energy need would be captured in 

less than 1.5 hours. More than half of the sun’s energy 

is radiated back to space. By not using such a vast 

energy source, we are wasting power every second. 

research tells us that annual global energy needs can 

be	covered	about	400	times	by	conventional	solar	cell	

technology available off the shelf today.

in europe every square metre of land receives 

approximately	1200kWh	of	energy	per	year.	This	is	an	

equivalent	of	100	liters	of	gasoline	per	m².	On	a	larger	

scale there is an abundant supply of solar energy in 

the	regions	where	85-90%	of	global	population	lives.

 

Sun hours for European Cities/year

Lisboa	 Portugal	 1,860	h

roma italy 1,687 h

istanbul turkey 1,454 h

geneva switzerland 1,394 h

Paris  france 1,265 h

Warsaw Poland  1,159 h

Berlin germany 1,146 h

stockholm sweden 1,137 h

london Uk 1,131 h 

Brussels	 Belgium	 1,084	h

Oslo	 Norway	 1,015	h

While fossil fuels are being 
exhausted at an alarming pace, 
global energy consumption 
continues to increase. The 
solution, however, has always 
been around. We only need to 
connect our grid to the sun.

  Estimated growth of global energy consumption

  Annual global irradiation 

The annual amount of solar enery, expressed in kWh/m2

source:	based	on	Thomas	Huld	and	Marcel	Suri	PVGIS	©	European	Communities,	2001-2007

Global energy consumption is increasing with 2.6% per year. By 2100 the demand for 

energy will have grown by 3-4 fold assuming we apply new energy saving technologies…  

And by 5-6 times if not.

energy consumption tOdAy Energy	consumption	2100	
applying new energy
saving technologies

Energy	consumption	2100	
not applying new energy 

saving technologies

3-4X

5-6x

600	kWh/m2

800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200

Källa: SAPA Solar BIPV
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SEE-THROUGH THIN FILM MODULE

SEE-THROUGH GLASS/GLASS MODULE

OPAQUE THIN FILM MODULE

OPAQUE MODULE
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  Possible combinations cell-type and cell distances

 asi thin filM POlycrystAlline MOnOcrystAlline asi thin filM MOnOcrystAlline MOnOcrystAlline POlycrystAlline
    high efficient  seMitrAnsPArent high efficient
	 	 10%	 	 	 20%
	 TRANSPARENCY	 5	MM	DISTANCE	 3	MM	DISTANCE	 TRANSPARENCY	 5	MM	DISTANCE	 25	MM	DISTANCE	 50	MM	DISTANce

Sapa solar PV cells: a wide 
array of choices that can be 
combined and connected 
to suit every possible project 
requirement. 
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Huset är byggt helt i trä, vilket finns av hög kvalitet i Ungern. Möjli-
gheten att använda lokalt producerat material reducerar både resursåt-
gång och transportkostnader. Massivträelementen i bjälklag och yt-
terväggar kan med fördel pre-fabriceras vilket minskar byggtiden. I 
Ungern och Budapest finns många varma källor och därmed mycket 
goda förutsättningar för geotermisk uppvärmning. 

Hörnet vid Taksony Utca och Tüzér Utca

Glasfasaden vänder sig mot gården och söder. Genom sin riktning tar 
fasaden emot mycket solljus över hela året (bild 2.) Arbetsplaserna är 
indragna ca 4 meter från glasfasaden och skuggas därmed av vånin-
gen ovanför (bild 1) och skyddas på så vis från störande direkt solljus. 
De nedre våningarna skuggas dessutom delvis av träden på gården 
samt grannfastigheter. 

Integrerade i glaset sitter även solceller som fungerar både som 
solavskärmning och energiproducenter. 
Solcellerna är utplacerade längs en vertikal gradient så att cellerna 
sitter tätare och germ mer skugga högre upp. De totalt 18,000 solcel-
lererna i söderfasaden generar årligen drygt 60% av byggnadens to-
tala el-behov. 

1. 2. 3. 4.

Gatufasaderna exponeras i första hand för tidig morgon- respektive 
sen eftermiddagssol. Rummen som vätter mot gatan skyddas från 
störande solljus av utskjutande vertikala skärmar. På så vis slipper 
kontorsrummen den ofta störande, låga solen, samtidigt som utsikten 
endast störs minimalt (bild 3 och 4). 



Planer

Bottenvåningen, vy mot det publika rummet och entrén

Plan 1, 1:200

Plan 3, 1:200Gatuplan, 1:200

Taksony Utca

N

Tüzér Utca
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A
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Fasader och Sektioner

Teknik

Fönster
Solavskärmning 
Limträpelare
Limträbalk
Massivträelement

Solavskärmning
Stående träpanel
Liggande läkt
Isolering och reglar
Massivträelement
Ångspärr
Isolering och reglar
Gipsskiva

Gipsskiva
Plywood
Isolering och reglar
Plywood
Gipsskiva

Gipsskiva
Plywood
Isolering och reglar
Plywood
Gipsskiva

Solavskärmning
Stående träpanel
Liggande läkt
Isolering och reglar
Massivträelement
Ångspärr
Isolering och reglar
Gipsskiva

Ljudisolering
Massivträelement
Undertak

Sektion yttervägg, 1:50 Plansnitt yttervägg, 1:50 Axonometri konstriktiva element, 1:20

Grundplatta på mark Stomme av limträ Stomme av limträ Våningsplan i massivträ Grönt tak tar upp glasfasadens krökning Brädfasad med solskydd

Plan 2, 1:200

Plan 4, 1:200 Sektion AA, 1:50



Fasader och Sektioner

Bottenvåningen, vy från huvudentrén mot trappan och gården



Bottenvåningen, vy från hissen mot trappan och gården

Fasad mot Taksony Utca, 1:200

Fasad mot Tüzér Utca, 1:200

Sektion BB, 1:100


