
Byggnadens arkitekturen uppmanar till olika rörelsemönster. 
Gatuplanet där saluhallen är belägen förhåller sig till tempot i staden 
samt den rationella kommunikationen. Byggnadens åtta huvudentréer 
förhåller sig till hur man rör sig kring hus kroppen, på trottoaren.

Oberoende vart längs byggnaden man befinner sig visar sig väntat eller 
oväntat inviten att röra sig från gatan in i huset.
Varje entré har en golvbeläggning i korten stål. Denna bryter sig loss 
från golvet och bildar en trappa upp till de övriga våningsplanen. 
Upplevelsen av detta understryker byggnadens publika karaktär och 
välkomnar ett utforskande. 

Väl uppe på plan tre fyra samt fem byts tempot och rörelsemönstret ut 
till följd av de särpräglade urbana parkmiljöerna. Här finns en mång-
fald av rum och stigar att upptäcka.

08:00 - 19:00

19:00 - 08:00

Sprängskiss över byggnadens koposition.

Den befintliga stommen har modifierats på planen tre, fyra 
och fem. Här ersätter bostads enheter för studenter de 
tidigare bärande pelarna. 
Bostäderna agerar konstruktiva element och möjliggör för 
håltagningar i våningsplanen. De förhåller sig till 
byggnadens mitt axel för att spännvidden mellan ytterfasad 
och infästning av våningarna skal vara max sju meter. 
Samt att detta möjliggör för stammarna att gå via pelarna i 
saluhallen. Trapporna ansluter till bostäderna som här får 
agera klimat avskiljare från saluhallens tempererade miljö 
och utomhusmiljön på plan tre fyra och fem.
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Världar

Cirkulation

Byggnadens cirkulation består av tre korten stål trap-
por respektive tre hissar. De länkar all till vardera 
av de ovanliggande våningsplanen. Trapporna är synliga 
från gatan samt inifrån saluhallen och uppmanar till en 
rörelse sekvens i ett vertikalt led. Från det ratio-
nella. 

Gatuplan,Saluhall

Rörelsemönster på de olika våningsplanen.

plan 3 Plan 4 Plan 5

Nolly diagram över byggnadens  tillgänglighet för 
allmänheten under dygnet.
 
Det är betydande för saluhallen att det finns 
möjlighet att avskilja verksamheten från övriga 
publika rum vid stängning. Byggnadens publika 
karaktär kvartstår trots detta genom entréernas 
utformning vilka möjliggör stängning av saluhal-
len samtidigt som alla övrig kommunikation till 
övriga våningsplan är öppen för allmänheten. 

Kvarteret Domherren - förutsättningar och realiteter

 
Kvarteret Domherren har varit stängt för allmänheten i 100 år. Fram till år 1968 låg Östermalmsfängelset på tomten.
Lokalerna kom under de senare åren att inrymma riksarkivet. Byggnaden var ritad med ett huvudsakligt syfte. Den skulle agera 
barriär mot samhället och utesluta de inlåsta från omvärlden. Således var kvarteret en skuggad och otillgänglig plats på 
Stockholmskartan.
Rivningen av fängelset och uppförandet av arkitekturskolan 1968 resulterade i en urban situation, som påminde mycket om 
tomtens förgångna. Kvarteret Domherren förblev stängt för allmänheten. Arkitekturskolans byggnad uppfattas av 
förbipasserande som ett ogästvänligt, ointagligt och brutalistiskt fort utan märkbar huvudentré.  

Intention
Vilka kvalitéer finns i den till synes kontextuellt disfunktionella byggnad, som i dag är arkitektur skolan? Vilka av
arkitekturskolans kvalitéer kan förvaltas och generera en byggnad som ger något tillbaka till staden? En byggnad som agerar 
social katalysator och skapar ett nytt sammanhang och socialt liv i sin kontext där den vänder sig mot platsens unika och 
vackra förutsättningar.
Hur kan arkitekturskolans brutalistiska kropp genomgå den radikala förändringen som med arkitektoniska ingrepp skapar det 
nya sammanhanget och som vänder sig mot människan och livet i staden? Dessa frågeställningar har varit ledsagande för mitt 
projekt. 

Monoliten, objektet, Ready made
Det visuella intrycket, förnimmelsen och föreställningen av byggnaden säger alla samma sak - Monolit.

Det är så byggnaden uppfattas. Detta har varit viktigt för mig i mitt arbete. Jag har sett vår byggnad som en monolit vilken 
genom sina konstruktiva kvalitéer välkomnar en skulpturell förändring.
(Konstruktiva egenskaper vilka möjliggör förändring var även en del i Gunnar Henriksson intention då byggnaden ritades som 
skola. Om än i mycket mindre omfattning begränsad till de interiöra miljöerna.) 
Tillika del har jag sett arkitekturskolan som ett ofärdigt objekt snarare än som en illa fungerande byggnad i den publika 
stadskontexten. Ett objekt som likt Ready made konst behöver förädlas och bearbetas för att få en ny mening och ett nytt 
liv. Synen på byggnaden har varit grunden i ett programmatiskt, rumsligt och volymiöst sökande för att möta min intention 
och byggnadens möte med staden.    

Projektets beståndsdelar
Kontakten med staden – Saluhallen

Stadens rationella rörelsemönster av gator och trottoarer leds in i byggnadens gatuplan där en saluhall är belägen. Här 
finns stadens och gatans tempo med kommers, rörelse och genomströmning av människor på gatans rationella språk. Saluhallen 
länkar till livet utanför byggnaden och väver in den med den omgärdande kontexten. Den blir med detta en naturlig del av 
gatulivet och vänder sig på gatuplanet mot livet i staden. 
Verksamheterna i saluhallen består av försäljning av tillagad mat samt råvaror till ett lägre pris än den konkurerande 
Östermalmshallen. Mindre lunchrestauranger för Take away finns även belägna här.
De kommersiella krafterna i saluhallen fungerar som katalysator på de övriga våningsplanen. Rörelsen och folklivet sprider 
sig till våningarna tre, fyra och fem via saluhallen som absorberar livet från gatan in i byggnaden. Kommunikationen inne i 
byggnaden leds via tre trappor i kortenstål upp genom byggnadens tre plan. Detta blir till en naturlig kontinuerlig 
rörelsesekvens samtidigt som matrialiteten understryker att våningarna över saluhallen är publika.

Våningarna tre fyra och fem
På de övriga nivåerna finns helt andra miljöer, världar som distanserar sig från den rationella rörelsen i staden och 
kommersen i saluhallen. Tillgängliga 24 h per dygn är dessa, för Stockholm, helt unika miljöer som balanserar mellan känslan 
av innergårdens lugn och en ny grön urban oas. Här finns en stor variation av arkitektoniska miljöer vilka skapar en sekvens 
av upptäckande, för att finna den perfekta platsen, där du kan avnjuta en god lunch från saluhallen eller läsa en bok. 
På de resterande tre våningarna är 21 studentbostäder är fördelade. Bostäderna har konstruktiva egenskaper och möjliggör för 
håltagningarna i våningsplanen. Genom att ha bostäderna är förlagda här skapas en växelverkan, där byggnaden är aktiverad 
under merparten av dygnet.  
 
Fyra volymer
Nya siktlinjer och rörelsemönster öppnas upp i kvarteret genom att den befintliga byggnadsvolymen delas upp i fyra mindre. 
Snitten är gjorda med tanke på den nära kontexten. Dessa snitt skapar genvägar genom kvarteret och förstärker ytterligare 
byggnaden som en del av flödet i staden och ackumulerar även rörelsen från gatan in i byggnaden.

Torget

Framför byggnaden finns ett nytt torg som en del av de nya rörelseriktningarna genom kvarteret. Torget möjliggör en snabbare 
kommunikation mellan de individuella husvolymerna utan att man behöver passera genom hela saluhallen. Under vår, sommar och 
höst ges möjlighet för utomstående aktörer att upprätta temporära basarer och mer informella evenemang på torget. Detta 
förstärker byggnaden som ett naturligt inslag i vår stad.


