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Karlavägen

Östermalmsgatan

“Genom att zooma ut och titta till stadens utveckling ur ett makroperspektiv blir det lättare 
att förstå vilka de framtida förutsättningarna är och hur de kan komma att påverka platsen”

I och med att Norra länken tas i bruk kommer 
större delen av Valhallavägen få ett förändrat 
tempo och ny atmosfär. Den tunga trafiken kommer 
att försvinna vilket skapar möjligheter att 
utveckla en mer publik, samlad och markknuten 
miljö. Områdets tyngdpunkt är Östra station som 
kommer fortsätta att vara en viktig plats även i 
framtiden som stadens kollektivtrafiksport 
norrut. Hit slussas dagspendlare från Täby, Nor-
rtälje, Lidingö, Danderyd, Roslagen och Mörby 
som sedan sprids i stadsnätet.

Den nya staden som växer fram norr om Valhal-
lavägen behöver knytas ihop med resten av stad-
skärnan. Frågan är hur vi vill att detta nya 
täcke ska bidra med. Vad är det öfr stad vi vill 
bo i och hur kan den enskildabyggnaden vara med 
och påverka helheten?

Hugget i sten låter sig inspireras av den bil-
fria policy som planeras i Norra Djurgårdsstaden 
och skapar förutsättningar för en mer promenado-
rienterad stad där gatulivet återigen kan domin-
eras av människan istället för bilen.

hugga i sten

slå med skarpt vapen eller redskap för att sönderdela, göra nedsänkning el. mer allmänt 
bearbeta el. skada: huggklinga; huggkniv; huggvapen; ~ med yxa; ~ av grenarna på trädet; 
de var tvungna att ~ sönder bordet; han högg ner trädet med en yxa BET.NYANSER: a) ibl. 
äv. om stöt: desperadon högg polisen i bröstet med en kniv b) framställa genom huggn-
ing: ~ gatsten; ~ ved c) spec. äv. (med partikeln ner) döda: fienden högg ner en hel 
bataljon IDIOM: det är hugget som stucket det är svårt att avgöra eller välja mellan 
två alternativ, prestationer e.d.; ~ i sten grundligt missta sig KONSTR.: ~ (med ngt), 
~ (av el. loss el. sönder el. ut) ngt (med ngt), ~ (ner) ngn el. ngt (ADVL)

sten subst. ~en ~ar  ORDLED: sten-en • typ av bergmaterial som består av olika min-
eraler: stenblock; stenbumling; stenhuggeri; stenhäll; stentrappa; droppsten; gråsten; 
kalksten; natursten; sandsten BET.NYANSER: a) om (naturlig) del av sådant material, av 
växlande storlek; spec. om värdefull typ: stenhög; månsten; rullsten; småsten; spräng-
sten; ädelsten; plocka ~ar på stranden; han fick en ~ i skon; rida över stock och ~; 
ädla ~ar och juveler b) om föremål som är uthugget ur el. format av sådant el. likn. 
material ⟨mest i sms.⟨: gravsten; kragsten; kullersten; kvarnsten; milsten; runsten; 
slipsten; tegelsten c) om föremål av annat hårt material, särsk. om oönskad bildning: 
stenfrukt; gallsten; njursten d) överfört, bildligt el. i liknelse med utgångspunkt 
i stenens hårdhet, tyngd el. orörlighet: stenansikte; stendöd; stenhård; han har ett 
hjärta av ~; han stod som huggen i ~; orörlig som en ~; han kunde inte simma och sjönk 
som en ~ IDIOM: de vises ~ det underbara ämne som kunde förvandla oädla metaller till 
guld och bota alla sjukdomar m.m.; enl. alkemisterna; hugga i ~ grundligt missta sig  

kontinuitet 

(franska continuité, av latin continu´itas, av conti´nuus ‘sammanhängande’, 
‘ständig’, av conti´neo ‘sammanhålla’, ‘hålla samlad’), obrutet sammanhang i 
tiden eller rummet.
Kontinuiteten behöver dock inte innebära oföränderlighet.

hugget i sten
En förvandling från slutet objekt till bakgrund för nytt stadsliv.

Carl Johan Kimell, Kandidatexamen VT 2012, för Ori Merom och Charlie Gullström 

I mitt projekt har jag behandlat den udda fågeln i Lärkstaden utifrån tre olika 
skalor:

Makro – stadens utveckling över tid och byggnadens roll i dessa förändringar.
Mezzo – byggnadens akuta omgivning och dess geografiska förutsättningar.
Mikro – byggnadens struktur och användarens behov i förhållande till program.

Projektet har fokus på begreppen kontinuitet och kontext och undersöker mötet 
mellan del och helhet för att ge svar på frågan hur ett enskilt objekt kan bli 
mer integrerad i ett större sammanhang. 

MAKRO
Den stora bilden imorgon.

Stockholm 2012 är en stad är en stad som förtätas med en rasande fart. Ly-
ftkranarna trängs i stadssiluetten och trycket på staden ökar konstant. 2030 
är Norra Djurgårdsstaden helt färdig och så även utbyggningarna kring Albano. 
Norra länken tas i bruk 2016 vilket kommer förändra Valhallavägens tempo och 
karaktär till en lugnare mer promenadvänlig miljö. Östra stations roll som pen-
dlingsport kan antas bli ännu starkare i och med att de nya områdena planeras 
bli så gott som bilfria vilket ökar trycket på kollektivtrafiken och en ny 
spårvägslinje är föreslagen längs med Valhallavägen.  

Många av de pendlare som passerar Östra station idag väljer att ta sig vidare 
in i stadsnätet till fots via Danderydsplan och förbi kvarteret Domherren. I 
och med att arkitektskolan flyttas upp till KTH campus och byggnaden på Öster-
mamsgatan 26 blir tom och programlös, öppnas möjligheterna för denna plats att 
svara på de nya förhållandena och bli en viktig del det som kan knyta ihop 
stadens kärna med områdena norr om Valhallavägen. 

Hugget i sten sprider sig över hela Lärkstaden genom att föreslå att stadsdelen 
görs om till gångfartsområde eller så kallad ”shared space” där bilen kommer i 
sista hand efter fotgängare och cyklar. Detta manifesteras genom att gatsten 
och sittplatser placeras så att de tvingar bilar att sakta ner och köra genom 
området varsamt. 

ÖPPEN FORM
Strukturell kontinuitet

Gunnar Henrikssons byggnad är en rå skapelse som i mina ögon är något ofär-
digt och formbart. Dess strukturalistiska principer inbjuder till en handfast 
tillämpning av Oskar Hansens teorier för öppen form där en byggnad aldrig blir 
färdigställd utan är i ständig förändring som svar på ett skiftande behov över 
tid. Genom att behålla den befintliga stommen intakt och förändra byggnaden 
på de villkor som ges tillåts stora förändringar utan att dess strukturella 
integritet eller historiska relevans går förlorad. Tvärtom lyfts byggnadens 
huvudsakliga kvalitéer fram och genom att använda samma principer kan formen 
fortsätta att användas även i framtiden.

Skivorna som binder pelardäcken är punkter där byggnaden delas och gör det 
möjligt att se på byggnaden som en sammansättning av fem huvudsakliga krop-
par, där fyra har identiska konstruktionsprinciper och den femte är en mer 
fristående som är helt oberoende av de andra. Konstruktionen tillåter således 
att denna del tas bort utan att de andra påverkas. Så jag gör det.
Den nya formen är en öppen byggnad som är integrerad med sin omgivning genom 
att släppa kontexten igenom den passage som nu bildar två enskilda kroppar, den 
Norra och den Södra.

MEZZO
Program efter situation.

Byggnadernas nya användning önskas vara bostäder, kontor och diffust definierade 
offentliga och kommersiella ytor. Bostäderna placeras i den Norra byggnaden 
eftersom den får mest direkt solljus, något som kan upplevas som störande i 
en kontorsmiljö men ytterst trivsamt vid balkongmiddagar. Kontoren får således 
sin plats i den Södra byggnaden där solen inte skiner in på dataskärmar förrän 
efter kontorstid. Denna huskropp är även omgiven av ett högre trafikflöde och 
svarar på detta genom att gör plats för butiker i den norra hälften som riktar 
sig mot Danderydsplan samt i gatunivå mot Karlavägen. Det offentliga program-
met sprider sig på så sätt vertikalt på platsen som avslutas med en takterrass. 

De publika ytorna runt byggnaderna är till stor del omprogrammerade men ut-
formade för att spontan aktivitet ska kunna ta plats. Danderydsplan får fokus 
genom att visuellt knyta ihop Östra station och Karlavägen med en skulptur på 
det stenlagda torget. 

Den Norra byggnadens nedre botten möter den nya gatan med en restaurang som 
både kan erbjuda morgonsol för den som vill ta en frukostkaffe och på andra 
sidan huset kvällsdrink i eftermiddagssolen på någon av terrasserna med utsikt 
ner mot Karlavägen. 

I tillägg till de kommersiella och offentliga ytorna införs en social icke 
kommersiell del i form av ett badhus på tomtens västra del. Med sina tre olika 
bassänger erbjuder den besökaren en inkapslad och förstärkt bild av platsens 
atmosfär och relation till sin omgivning. Att dessutom ha möjligheten att up-
pleva platsen från ett annat element tillåter nya perspektiv och sensationer. 

Det nya landskapets form och utförande är ett svar på de omgivande miljöerna, 
deras struktur och tempo. Det spontana och lugna tempot runt kyrkan leds pro-
cessionslikt ner till gatunivå och fortsätter över badhusets tak till de mer 
livliga och planerade rörelserna kring till och från Östra station. De nya 
kropparna som kantar landskapet har nu förvandlats från att vara ett grått 
solitärt objekt till att bli en bakgrund som är integrerad med sin omgivning. 

kontext 

(latin contex´tus ‘vävnad’, ‘sammanhang’, ‘inre följdriktighet’)

Konstruktionsprinciper som tillåter förändring Nya siktlinjergenom en tidigare stängd form Skala 

Slottet

Björns trädgård Nytorget

Hötorget

En typ en typ två
stenar bryter takten

moln skyndar på

Hård samlad helhet
plötsligt spricker marken upp

solen skiner ner
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A. Badhus
 I. Reception - skogräns 
 II  a. Omklädning herrar
  b. Omklädning damer 
 III. Utomhuspool
 IV. Bastu
 V. Motionsbassäng
 VI. Hopptorn
 VII. Kontor/Personalutrymmen
 VIII. Teknik/Förråd

B. Restaurang
 I. Matsal
 II. Bar
 III. GästWC
 IV. Kök
 V. Omklädning personal
 VI. Disk
 VII. Backoffice
 VIII. Kyl/Frys
 IX. Torrförråd
 X. Soprum
 XI. Varuintag
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I

IIa

III

IV

V

VI

III

II
I

IV

VI
V

V

VII

IX

X

XII

VIII

VII

VII VIII

VIII

IIb

a

A

B

b

0 0.1 0.5 1 2 m

Tekniskt snitt lägenhet typ A

1:20

0 0.5 1 5 10 m

Sektion A:a skala 1:100

Elevation Öst  1:400

0 5 10 20 m

Elevation Väst 1:400

0 5 10 20 m

Sektion B:b 1:400

0 5 10 20 m

Elevation Syd 1:400

0 5 10 20 m

0 0.5 1 5 10 m

Sektion Lägenhet Typ B 1:100
0 0.5 1 5 10 m

Sektion Lägenhet Typ A 1:100

Balkong Växthus Matplats Kök Sovplats WC/Dusch Hall Loftgång

Boende.

Totalt finns det 47st lägenheter alla placerade i den norra huskroppen. De smala 
lägenheterna har en strikt programmerad låda längs ena väggen som innehåller alla 
basbehov, äta, och tvätta sig. 9 av enheterna är 3:or och går över två våningar med 
ingången på den nedre. Varje lägenhet har en balkong i söderläge med tillhörande 
växthus. 

Kommunikation sker horisontellt via loftgångar i den norra fasaden och vertikalt i 
ett centralt trapphus. De små boendeytorna kompletteras med rymligare kollektiva ytor 
på taket och halva plan 2 där tvättstuga och gemensamma lokaler finns placerade. 

Plan Lägenhet Typ A Plan Lägenhet Typ B 

Kök/Fikarum 45m²

Mötesrum 30m²
30 Arbetsplatser
Totalt: 160m²

Kopiering etc 10m²

Reception 12m²

WC 25m²

+27.60+25.95

Hiss
Kapprum 8m²

Mötesrum 10m²

Arbete.

Kontoren placeras i den södra husk-
roppen som följer riktningen av det 
befintliga flödet runt bygganden och 
som dessutom påverkas mindre av 
direkt solljus vilket underlättar 
för en trivsam arbetsmiljö. Varje 
plan har 400kvm till sitt förfogande 
där planlösningen är öppen och kan 
förändras vid behov. Totalt planeras 
3 plan med den givna planlösningen 
och ett plan med mer allmänna ytor 
för konferenser och större möten 
eller särskilda evenemang. Till det 
givna förslaget kommer en kontorsmö-
bel som erbjuder arbetsplats, för-
varing och en extra sittplats för 
besökare.

0 1 5 10m 

Kontorsplan  1:200

Arbetsplats  1:50

PLAN 5: +34.20 m.ö.h

Kollektiva ytor
Odlingslotter: 730m

2

Kommunikation: 140m
2

Kommersiell verksamhet

Restaurang: 310m
2

varav terrass: 170m
2

Kommunikation: 80m
2

 

Totalt: 1430m
2

PLAN 5: +34.20 m.ö.h

Bostäder
Lägenheter:   550m

2

Kollektiva ytor: 100m
2

Kommunikation:  164m
2

Butiksytor:   320m
2

Kommunikation:  66m
2

Kontor:   407m
2

Kommunikation:  32m
2

 

Totalt:  1639m
2

PLAN 4: +30.90 m.ö.h

Bostäder
Lägenheter:   550m

2

Kollektiva ytor: 100m
2

Kommunikation:  164m
2

Butiksytor:   320m
2

Kommunikation:  66m
2

Kontor:   407m
2

Kommunikation:  32m
2

 

Totalt:  1639m
2

PLAN 3: +27.60 m.ö.h

Bostäder
Lägenheter:   550m

2

Kollektiva ytor: 100m
2

Kommunikation:  164m
2

Butiksytor:   320m
2

Kommunikation:  66m
2

Kontor:   407m
2

Kommunikation:  32m
2

 

Totalt:  1639m
2

PLAN 2: +24.25 m.ö.h

Bostäder
Lägenheter:   282m

2

Kollektiva ytor:  393m
2

Kommunikation:  155m
2

Butiksytor:   320m
2

Kommunikation:  66m
2

Kontor:   367m
2

Kommunikation:  97m
2

 

Totalt:  1680m
2

ENTRÉPLAN: +20.00 m.ö.h

Bostäder
Förråd:   200m

2

Cykelparkering:  165m
2

Kommunikation: 40m
2

Teknik:   19m
2

Restaurang:   385m
2

Butiksytor:   370m
2

Parkering:   211m
2

Varuintag:   65m
2

Kommunikation: 160m
2

 

Totalt:  1635m
2

PLAN -1: 17.00 m.ö.h

Badhus
Bassänger:   565m

2

Kontor:   85m
2

Omklädning:   170m
2

Kommunikation:  210m
2

Butiksytor:   370m
2

Kommunikation:  160m
2

 

Totalt:  1560m
2

PLAN -2: 14.00 m.ö.h

Badhus
Teknik: 470m

2

Badhuset kontrasterar den nya platsens förväntade tempo. 
Där Gunnar Henrikssons gata erbjuder en plattform för den 
spatserande excentrikern vänder sig motionsbassängen inåt 
och låter simmaren bokstavligt talat bada i skuggan av de 
som promenerar utanför. 

Hopptornet får blir skyltfönster där den modige kan få 
betraktare utanför att blekna genom att kasta sig ut från 
den femton meter höga avsatsen i det som tidigare varit 
ett trapphus. Konstruktionen i byggnaden tillåter inte att 
man går ner i marken kring de pelare som håller den uppe 
idag, men eftersom trapphusen inte har några pelare blir 
det möjligt att skapa en så pass djup och lång bassäng att 
man kan utnyttja hela husets höjd som fallhöjd. 

Badhuset har även en utomhuspool inspirerad av japanska 
bad, med en varmpool nedsänkt i marken under ett körsbär-
sträd och med utsikt upp mot Engelbrektskyrkans torn. Det 
är en oas som tar avstånd från stadens hets och med den 
inrammande utsikten avslutar den processionsgången. 


