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Kanal 5
Stockholm, 1998-2000

Kvartershörnet Rådmansgatan/Döbelnsga-
tan var ofullbordat och tjänade som miljösta-
tion i en bortglömd del av stenstaden. I an-
gränsade byggnader fanns svårtillgängliga 
lokaler. 1998 gav dåvarande GFK Berg 
Arkitektkontor i uppdrag att föreslå en bygg-

nad som kunde uppgradera hela kvarterets 
status och göra bakomvarande lokaler kom-
mersiellt attraktiva i en modern helhets-
ösning. Vid tiden för projektet var det inte 
självklart att en nybyggnad i innerstaden 
kunde tillåtas ett modernt uttryck i kontrast 
med sin omgivning, men i detta fall var det 
en tydligt uttalad ambition från beställaren. 
Alternativa lösningar för hur den nya bygg-

nadsvolymen kunde anslutas mot de befi nt-
liga prövades. Genom att placera trapphuset 
direkt mot befi ntlig västfasad kunde samspel 
och rörelse mellan nytt och gammalt tydlig-
göras, samtidigt som ny sammanhängande 
kontorsyta kunde optimeras. Dispositionen 
medförde en möjlighet att dra in fasadlivet 
i detta läge och det blev naturligt att göra 
detsamma även mot befi ntlig sydfasad och 

därigenom låta dess fasade hörn framträda. 
Resultatet blev ett litet glashus med huvu-
dentré, trapphus och nya kontorsytor direkt 
förbundna med större renoverade vånings-
plan. Tillbyggnaden har givits ett lätt och 
luftigt uttryck. Bjälklagskanterna är tunna 
och våningsplanen är glasade från golv 
till tak. Kanal 5 tilltalades av läge, funktion 
och arkitektur och är ännu i dag hyresgäst.

Beställare:
GFK Stockholm
Entreprenadform:
Delad entreprenad
Inredning:
Lomar arkitekter AB
Egen roll i projektet:
koncept för tillbyggnaden i projektets 
inledningsskede
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Canon
Solna, 1998-2001

NCC gav 1998 Berg Arkitektkontor i uppdrag 
att rita tre kontorshus för uthyrning längs E4 
i den då nyplanerade stadsdelen Frösunda i 
Solna. Canonhuset är det minsta av dessa 
och präglas till stor del av att hyresgästen 
kom in i projektet i tidigt skede. Byggnadens 

fotavtryck är nästan kvadratiskt, volymen i 
princip förenklad till en kub, monoton mot E4 
men inbjudande mot Gustaf III:s Boulevard, 
stadsdelens huvudstråk. Med ett planmått 
på ca 35x37 meter kunde en mer traditionell 
lösning med en central ljusgård uteslutas 
till förmån för dagsljusintag från sidorna via 
uppglasning av byggnadens ena hörn. Vå-
ningsplanen utgörs av kontorsvinklar med till 

dessa kopplade kontorsfl ak. Mellanrummen  
ger visuell kontakt mellan våningsplanen 
och likaså mellan inne- och uterum. I bygg-
nadens mitt kompletteras dagsljusintaget 
av en västervänd lanternin under vilken 
panoramahissar är placerade. Byggnaden 
är strikt ritad med utgångspunkt i modulen 
1350 mm. Fasaderna består av slipade be-
tongelement med repetetiv fönsterplacering 

runt om. Glasfasaden är fem våningar hög, 
utförd som structural glazing och avslutas  
genom att övergå till tak, varvid en fi cka bil-
das där stigande varmluft kan omhändertas. 
Med inspiration av hyresgästens verksam-
het har vid fasadutformning, detaljering, 
materialmöten och kulörval genomgående 
eftersträvats ett tydligt uttryck baserat 
på kontrast, gråskala, grafi k och skärpa.

Beställare:
NCC
Entreprenadform:
Totalentreprenad
Inredning:
Tengbom arkitekter
Egen roll i projektet:
Utformningsansvarig för byggnad inkl. fast 
inredning, projektering
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Swedbank Stadion
Malmö, 2005-2009

Berg Arkitektkontor anlitades 2005 av 
Malmö Fritid för att utföra en förstudie om 
nytt fotbollsstadion inom befi ntligt idrotts-
område söder om Pildammsparken. För-
studien kom att ligga till grund för beslut i 
Kommunfullmäktige om allmänna riktlinjer 

och ekonomiska garantier för det fortsatta 
projektet. 2006 inbjöds Berg av Peab att 
delta i parallella uppdrag om placering och 
utformning av ett nytt stadion för 28 000 
åskådare. Bergs förslag förordades och 
kunde bearbetas i en fördjupad program-
fas där antalet platser fastställdes till 24 
000. Avgörande var att placera den nya an-
läggningen omedelbart söder om befi ntliga 

Malmö Stadion (Samuelsson och Janecke, 
1958), varvid en central samlingsplats för 
hela idrottsområdet kunde åstadkommas: 
Stadiontorget. Vidare fokuserade förslaget 
på att skapa ett kompakt arenarum för 
maximal interaktion mellan publik och spe-
lare, samt att tillgodose Malmö FF supports 
önskemål om en enda sammanhängande 
läktarsektion för dess 6000 medlemmar. 

För att på en trång tomt inrymma samtliga 
programfunktioner utvecklades en 10 meter 
bred typsektion med utåt lutande fasader, 
vilken har upprepats 49 gånger runt om i 
en U-form som startar och slutar vid Sta-
diontorget i norr, mot vilket anläggningen 
öppnar upp sig och har sin tyngdpunkt med 
huvudentré, restaurang, shop, konferens-
utrymmen, kontor och supporterläktare .

Beställare:
Fotbollsstadion i Malmö AB
Entreprenadform:
Totalentreprenad
Samarbetspartner: 
FOJAB arkitekter
Egen roll i projektet:
handläggare för förstudie, parallella upp-
drag, program och projektering
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