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lärare: Charlie Gullström Hughes, Ori Merom 
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mattias.hv@gmail.com

Kvarteret Domherren är ett aktivt litet samhälle – ett publikt kvarter som lever under dygnets alla timmar. 

Det är mer än en byggnad: en samlingsplats med park och caféverksamhet, utställningar, föreläsningar, konserter, butik, bar, 
restaurang,  arbetsplatser och studentbostäder. Aktiviteterna drivs av de studenter som ges möjlighet att bo här via KTH:  ett 
living/working/showroom.

I kvarteret huserade tidigare KTHs Arkitekturskola. Som följd av den omfattande brand skolan utsattes för och den redan plan-
erade flytten upp till KTH campus har kvarteret omarbetats till en publik plats där studenter och forskare på KTH kan ställa ut 
projekt och visa upp nydanande och spännande alster från workshops och forskning. Här blandas utställningar med arkitektur-
projekt, radiostyrda robotar, medietekniska innovationer, interaktiva digitala installationer, produktdesignutställningar och fram-
tidens material m.m. På så sätt ger denna plats en möjlighet för allmänheten att få inspiration och inblick i det arbete som 
bedrivs uppe på campusområdet. 

Nyckelordet i projektet har varit att öppna upp, genom att förvandla en sluten byggnad till en öppen och publik plats som 
integrerar byggnaden i sin omgivning och blir ett tillskott till staden och dess invånare både lokalt och i ett större sammanhang. 

Resultatet är en plats som relaterar till den gamla skolbyggnaden och bygger vidare på dess tillåtande konstruktiva principer, 
men som både visuellt och fysiskt bryter upp den slutna mur som byggnaden tidigare skapat i stadsrummet.
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+24,2
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1 - vindfång/huvudentréer till utställningytorna

2 - reception

3 - förutställningsyta

4 - huvudutställningsyta

5 - mindre avstängningsbara utställningsrum 

6 - butik

7 - café/bar

8 - lastplats

9 - förråd

10 - parkyta

11 - lunchrestaurang

12 - espressobar

N

våning 2 - arbetsplan
skala 1:400

våning 1/parkplan - offentlig verksamhet/arbetsplatser
skala 1:400

markplan - utställningsytor
skala 1:400

våning 3 - studentbostäder
skala 1:400

våning 4 - studentbostäder/takterrass
skala 1:400

typplan över studentlägenheter
skala 1:100

13 - vaktmästeri

14 - materialbutik

15 - mötesrum

16 - föreläsning/koncert/biosalong

17 - bar/klubb

18 - skrivare/scanner/kopiatorrum

19 - öppen arbetsyta

20 - gemensamt kök

21 - gemensam matplats/vardagsrum

22 - tvättstuga

23 - gemensamt umgängesrum

24 - takterrass med boulebana, soldäck och minipark
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Markplan:

utställningsytor  - totalt 2545kvm

 utställningsrum 1 - 260kvm

 utställningsrum 2 – 235kvm

 utställningsrum 3 – 120kvm

 utställningsrum 4 – 240kvm

 huvudutställningsyta - 1690 kvm

circulation och biytor – 700kvm

2st lastkajer

2 receptioner

16st toaletter wc, varav 4 hwc – 52kvm

5st förrådsrum – 30kvm

butik – 150kvm

entréer och förutställningsrum - 700 kvm

Plan 1:

föreläsningssal: 121kvm

espressobar 20kvm

bar/restaurang med matplatser 340kvm

vaktmästeri 20kvm

materialbutik 20kvm

arbetslounge 150-170 platser - totalt 950kvm

 240kvm
 268kvm
 342
 100kvm

9 st mötesrum - totalt 180kvm

 24kvm
 18kvm
 20kvm
 12kvm
 16kvm
 16kvm
 16kvm
 29kvm
 29kvm

18 st toaletter, varav 2 hwc - totalt 68kvm

2st skrivare/skanner/kopiatorrum  - totalt 20kvm

 10kvm
 10kvm

2st förråd - totalt 20kvm
 10kvm
 10kvm

circulationsytor/biytor – 344kvm

Plan 2

16st toaletter varav 4 hwc
totalt 60kvm

4st arbetsytor,
100-120arbetsplatser
+ 13 arbetsstationer – 50 platser
totalt 1550kvm, varav 100kvm arbetsstationer

 380kvm
 380kvm
 395kvm
 395kvm

circulationsytor – 130 kvm

2 skrivare/skanner/kopiatorrum 
totalt 20kvm

Plan 3

56st lägenheter - totalt 854kvm
 
 28st 14,5kvm + pardelad toalett & dusch 
 4kvm samt balkong 2,5kvm
 
 28st 12kvm + pardelad toalett & dusch 
 4kvm samt balkong 2,5kvm

gemensamma kök - totalt 180kvm
 
 41kvm
 41kvm
 46kvm
 52kvm

gemensamma matplatser/vardagsrum - totalt 100kvm
 
 25,5kvm
 25,5kvm
 24,5kvm
 24,5kvm

16st gemensamma toaletter varav 4hwc - totalt 60kvm

2st gemensamma umgängesrum - totalt 150kvm
 
 75kvm
 75kvm

2 gemensamma tvättstugor - totalt 20kvm
 
 10kvm
 10kvm

circulationsytor 205kvm

Plan 4

40st lägenheter - totalt 570kvm
 
 20st 14,5kvm + pardelad toalett & dusch 
 4kvm samt balkong 2,5kvm
 
20st 12kvm + pardelad toalett & dusch 
 4kvm samt balkong 2,5kvm

gemensamma kök - totalt 128kvm

 41kvm
 41kvm
 46kvm

gemensammamatplatser/vardagsrum - totalt 75,5kvm

 25,5kvm
 25,5kvm
 24,5kvm

16st gemensamma toaletter varar 4hwc - totalt 60kvm

2 gemensamma umgängesrum - totalt 150kvm
 
 75kvm
 75kvm

2 gemensamma tvättstugor - totalt 20kvm

 10kvm
 10kvm

takterrass 390 kvm

circulationsytor 205kvm

Arbetsplatser: 150-170 + 150-170 = 300 – 350 platser

Studentbostäder: 96st, totalt 1424kvm

terrasser 1030kvm
park 2320kvm

Studentbostäderna präglas av ett kollektivt tänk kombinerat med den lilla 
privata oasen. De små boendeenheterna har egen sovplats, förvaring och 
arbets/matbord samt egen balkong. De delar på toalett- och duschrum 
parvis och har korridorsgemensamma kök, matplatser/vardagsrum, förvar-
ingsskåp, tvättstugor och umgängesrum.  Enheterna är av två typer: en 
mindre på 12 kvadratmeter som vetter åt parken och har en fast sitt-, sov- 
och fövaringsmöbler som ger de boende möjlighet att utnyttja rummets 
volym höjdmässigt och ta tillvara på utsikten. Samt en aningen större enhet 
på 14,5 kvadratmeter som vetter åt den norra och östra fasaden. 

programillustrerande planer skala 1:1000

Min disposition av programmet:

Utöver utställningsverksamheten med dess vernissager och föreläsningar, finns även utrymme för andra utställare –
företrädelsevis egenföretagare som arbetar på platsen – som även kan sälja sina produkter i utställningsbutiken. 
En öppen parkyta har skapats, vilken klättrar mot- och kopplar an till den ursprungliga byggnaden. Denna parkyta tar tillvara 
på platsens vackra och ljusa läge och fungerar uppmjukande i mötet mellan omgivningen och byggnaden. Under denna 
parkyta finns de stora utställningslokalerna och de verksamheter som är kopplade till dessa. 

I byggnadens första våning som möter parken integreras den offentliga verksamheten med halvoffentliga arbetsplatser, vilka 
ytterligare en våning upp blir till mer avskilda arbetsytor. Platsen domineras även visuellt av de två övre planens studentlägen-
heter, vilka med sina utskjutande balkonger överblickar det hela och åtnjuter det vackra solläget och utsikten över omgivnin-
garna  där kyrkan utgör ett praktfullt inslag.  I södra delen av byggnaden finns en takterrass, vilken främst utnyttjas av studen-
terna, men som är tillgänglig även för allmänheten.

I den studentdrivna arbetsplatsuthyrningen blir man medlem och betalar på vecko-, månads-, eller årsbasis. 

Grundavgiften inkluderar en plats i arbetsloungerna,  fri wifi uppkoppling, tillgång till skrivar/scanner/kopiatorrum, möjlighet att 
hyra mötesrum, samt rabatt i caféet och restaurangen. Dessutom har man möjlighet att sälja egna produkter i butiken. Önskar 
man ha en vernissage eller utställning i bottenplanet har man en förtur till detta gentemot andra externa utställare. 

Detta är de perfekta arbetsplatserna för de som vill vistas i en varierad och stimulerande miljö; för den nyutexaminerade 
studenten, frilansaren och småföretagaren. 

För den som har behov av en mer fast plats, eller arbetar med projekt i grupp finns arbetsytorna en våning upp att tillgå. Där 
har man ett arbetsbord med förvaring som är fritt att flytta till den plats i lokalen som passar en bäst. Bord kan med fördel 
skjutas samman för de som arbetar i grupp. 
Behövs en mer avskild plats för projektarbete i grupp finns utdragbara och flyttbara arbetsstationer för 2-, 4-, eller sex personer.
Dessa består av ljudabsorberande, vikbara skärmväggar med glasdörrar, vilka kan fungera som helt slutna mötesrum, eller 
olika grader av öppna eller halvöppna rum. Dessa enheter innehåller förvaring, mötesbord, whiteboard och projektor och 
hyrs veckovis.


