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Året
Veckan

studentboende fm

studentboende em

turism

kontorshotell

Arkitekturskolan är ur 
allmänhetens perspektiv ett 
exempel på ett arkitektoni-
skt misslyckande som slagit 
sig ner mitt i Stockholms 
exklusiva bostadsdel Öster-
malm. Byggnaden har  hamnat 
i en het debatt där frågan 
är vad man ska göra med det-
ta misslyckande - riva, låta 
vara eller upprusta? 

Min inställning till denna 
debatt är att innan man riv-
er en byggnad ska inventera 
den och se vilka kvaliteter 
byggnaden har idag och se-
dan avgöra om byggnaden ska 
rivas eller inte. Mycket in-
tressant arkitektur sker då 
nytt möter gammalt, och en 
bearbetning av denna struk-
tur har blivit mitt kandi-
datprojekt. 

Program: 

Enligt SSCO byggs alltför få 
studentbostäder idag. 

Vision: 

Att genom att kombinera van-
drarhem med studentbostäder 
uppmuntra dessa att hyra ut 
sina lägenheter  om de åker 
bort. Genom att lägga till 
studieytor och kontorshotell 
skapas en byggnad som ger 
och tar av varandras ytor 
beroende på tid, dag och 
månad. 

Ovanliggande diagram re-
dovisar  dessa samband. 

Parallellt med denna idé om 

jobbat mig inåt i byggnaden 
ifrån fasaden. 

SSCO menar vidare att en al-
ternativ lösning på prob-
lemet kan vara att uppmuntra 
privatpersoner att hyra ut. 
Tänk om idén dras ännu 
längre och studenter kan 
spara pengar på sitt boende 
genom att hyra ut sina rum 
till ett vandrarhem när de 
åker bort över helg eller 
längre ledighet?

Studenthostel Östermalm

Sekvens lägenhet - från att bo i lägenheten till att hyra ut den.
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Program

Program:

Kontorshotell  80 platser
Studieyta   118 platser
Vandrarhem   20 rum
Studentbostäder  100 
Generella mötesytor 10 st

Placering: 
1. Reception
2. Café & kök
3. Studieyta
4. Verkstad
5. Cykelförråd
6. Dag: mötes- och grupprum. Kväll: Festlokal, kurslokal etc
7. 7. Kommersiell yta
8. 8. Uteplats på mötesrummen
9. Internetcafé
10. Dag: Föreläsningssal. Kväll: biosalong
11. Studieyta
12. Gemensam yta
13. Kontorshotell
14. Administration
15. Kök
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Triangeln agerar gemensam 
nod för alla fyra program. 
Dessa möts på innergården 
som består av en serie 
mötes- och grupprum som är 
öppna för vem som helst att 
boka. Kvälls- och helgtid är 
de öppna för allmänheten i 
form av t ex festlokal och 
kurslokal. 

Det var viktigt att ta vara 

�������	���	���	�������-
gnaden som kunde nyttjas 
för de nya verksamheterna. 
A2 och A6 är två salar som 
sparats för att kunna agera 
föreläsningssal på dagen och 
biosalong för vandrarhem- 
studenter och allmänheten 
kvälls- och helgtid. 

. 



Reception
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A5 A8

Fasad

Tvådelad utformning 

Eftersom både struktur och 
kvalitativa siktlinjer (se 
ovan) skiljer sig mot var-
dera sida av fasaden har 
jag valt att arbeta efter 
en tvådelad utformning i 
byggnaden.  

Mot gatan har balkonger 
skjutits in i byggnaden 
samtidigt som de vinklats 
mot bättre siktlinjer. Det-
ta skapar en triangulerad 
infälld balkong som ryms 
mellan betongelementen i 
fasaden och lecablocken tas 
bord. Detta resulterar i 
en fasad med olika uttryck 

beroende på varifrån man 
kommer på gatan. Interiört 
resulterar den också i en 
veckad vägg i korridoren.  

Mot innergården där sik-
tlinjerna är bra har jag 
försökt förlänga strukturen 
genom en lång & smal bal-
kong på nordvästliga fasa-
den som en följd av att den 
har sämst solförhållanden, 
medan den sydvästliga in-
nerfasaden fått lite kor-
tare balkonger. 

Referens smala balkonger Modellfoto vinklad balkong. 

Vy från Karlavägen. Ex, gul fasad

Vy från rondellen/österifrån. Ex 
turkos fasad

Östlig elevation 1:100 

Sektion 1:100 



lmsgatan

malmsgatan

almsgatan

almsgatan

malmsgatan

msgatan

Solstudie på innergård  
under året och strate-
gi för placering av 
dessa: 

Plats

Orienterande situationsplan med bottenvåning 1:400 

Kvarteret Domherren är idag di-
rekt kopplat till KTH, med  bara 
ett par hundra meters avstånd. Det 
är också nära till tunnelbanan 
som anknyter till Universitetet 
och centrum. Det är inte heller 
långt till Stureplan, vilket gör 
att området attraherar både turis-
ter likväl som egenföretagare och 
studente.r 

Innergården

På innergården ville jag komplet-
tera det som hände i byggnaden, 
men samtidigt skapa något nytt, 
mer luftigt och lätt för att bry-
ta av mot den tunga volymen på 
platsen idag. 

Genom att lägga till lite lyxig-
are, friliggande mötes- och grup-
prum som annan tid kan agera till 
exempel bar, festlokal, eller 
kurslokal skapas en plats av 
skiftande karaktär med olika en-
ergi vid olika tider. 

Eftersom solförhållandena är bät-
tre mot väster spreds volymerna 
ut mot väster, och följer den ti-
digare gränsen mot Uggelviksgatan 
som talar samma formspråk som de 
vinklade väggarna i korridorerna. 

På dessa volymer skapas uteplat-
ser, där vissa är kopplade direkt 
till byggnaden via broar, medan 
andra nås från marknivå. 



Planer

Struktur

Entréplan 1:100

Genom att ta hänsyn till den be-
���	����������������������������-
ligheter skapas genom att öppna upp 
mellan balkar. 

Balkar i strukturen friläggs. Mellan dessa hängs 
	��
����������������������������������
�������-
planet. Tack vare den täta balkstrukturen kan man 
studera med dubbel takhöjd utan att känna sig ut-
studerad från övre plan. Sträckmetall i räckena 
bidrar till en luftigare känsla. 



Material

När jag blottlade strukturen 
����������������������������
leca-blocken ur fasaden i 
de nya väggarna. Materialet 
friläggs i korridorerna och 
på vissa partier inuti lä-
genheterna. 

Skiss återanvändning material från teknikveckan. 
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Lägenhetskorridor plan 3 1:100

Nya sekundära stomlinjer lades till 
för de nya, vinklade lägenheterna. 
Bredden på betongfasadens pelare 
����������������������������
������
paket av dold förvaring som lägen-
heterna har. På den västra fasaden 
har stomlinjernas avstånd på 1,2 m 
����������������������

minipentry

garderob m plats för madrass

ihopfällbar arbetsyta

�����	����������	!�
Betong, leca & kopparfasad. 

�����	����������

Golvmaterial i 
avgränsade ytor och 
på siffror i korri-
dor.  

Badrum och accentvägg 
i infälld balkong. 

Räcke i balkong, samt 
som räcken inomhus och 
på innergårdens up-
phöjda uteplatser.  

Återanvänds i nya 
innerväggar

Återanvänds som fasadma-
terial på innergården. 

Tillagt material: 
Plywood, kakel i accentfärg 
och sträckmetall.  

Överdimensionerade plywoodsiffror bryter av mot den 
vinklade lecaväggen. 



Akustik lägenhet

Fördelar “väggpaket”:

"�det råder andra ljudklasser för hygien- 
och förrådsutrymme. 

"�Att lägga alla funktioner i en vägg ger 
en slags ljudbuffert som kan tillgodor-
äknas som ljudisolering och förbättrar 
ljudklimatet i lägenheten. 

ljudkrav att leva upp till enl 
ljudklass C

Att tilläggsisolera under- och övertill förbättrar mot 
köldbryggor.  Genom att lägga in ett installationsgolv på 
10 cm löses “steg”problemet på balkongen och hur instal-
lationer förs ned i byggnaden förbi de gemensamma ytorna. 
Lägenhetsgolvet blir också varmt. 

Isolering av infälld balkong:

skiss teknikvecka

Glas mot lecavägg som kontrastering. 

Kandidatprojekt Ylva Fagraeus Lundström LL3
Lärare Sander Schuur, Teres Selberg & Emma Karlsson


