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ABSTRACT: 
Uppsatsens ämne är arkitekturens form, och hur den kan ge uttryck för kris. I studien behandlas 
exempel på samtida arkitektur, med syftet att undersöka hur arkitekturen formmässigt ger uttryck 
för ett förhållningssätt till klimatkris. Studiens frågeställningar berör hur arkitekturen bygger ett 
förhållande till betraktare och plats, samt hur arkitekturens strategier och formmässiga uttryck 
kan förstås i relation till den pågående klimatkrisen. Materialet består av tre objekt i Stockholm, 
som representerar olika arkitektoniska fält, funktioner och skalor: offentlig plats 
(Brunkebergstorg), bostad (Fastigheten Stettin 7) och stadsbyggande (Hagastaden). I tolkningen 
används teori i form av tre nyckelbegrepp: tid, rädsla och landskap, där ett antal texter definierar 
aspekter av begreppen som är relevanta i relation till arkitektur och form.  
Resultatet visar hur respektive objekt genom form, organisation och strategier på olika sätt 
visualiserar ett förhållningssätt till klimatkrisen. Objekten uttrycker aspekter av rädsla genom 
formuttryck för nostalgi, eskapism och panoptism, där dessa uttryck kopplas till rumslig 
konservatism, distans, makt, och kontroll. Aspekter av tid uttrycks formmässigt genom 
begreppen tempo, tidsfigur och ekologisk tid, och relateras till konsumtion, oförutsägbarhet, 
flexibilitet, bevarande, och en upptagenhet med nuet. Landskap används för att diskutera 
objektens förhållande till plats, historia, process och förändring.  
 
 
Nyckelord: 
arkitektur, klimatkris, kris, rädsla, tid, landskap, Brunkebergstorg, Stettin 7, Hagastaden 
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Inledning  
 
Kris kan definieras som en händelse som påverkar många människor och stora delar av 
samhället,1 en plötslig förändring av balans,2 eller vändpunkten i ett sjukdomsförlopp.3 Den 
senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att effekterna av de pågående 
klimatförändringarna är omfattande och långtgående.4 Uttrycket klimatkris blir allt mer 
relevant som en beskrivning av dessa förändringar.  
 
Ordet kris är tätt sammankopplat med risk – för att undvika en kris hanteras risker 
förebyggande på olika nivåer i samhället. Hantering av klimatförändringens risker får en 
fysisk form allra tydligast inom arkitektur och stadsbyggnad. Dels genom tekniska 
lösningar, som exempelvis i hur mycket stora, eller små, mängder vatten, högre 
temperaturer och sämre luft hanteras, dels genom mer sociala lösningar som exempelvis 
bikupor på taken, stadsodling och utrymme för delningsekonomi.  
 
Det är självklart att riskhantering inom arkitekturen får en form. Men har även klimatkrisen 
i sig ett formmässigt uttryck? Hur gestaltar sig oro och osäkerhet, och hur förhåller sig 
arkitekturen till dåtid och framtid, i en samtid präglad av kris?  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur samtida arkitektur formmässigt ger uttryck för ett 
förhållningssätt till den pågående klimatkrisen. Genom tre fallstudier undersöks respektive 
objekts strategier för att skapa ett förhållande till betraktare och plats. Hur detta önskade 
förhållande tar sig uttryck, kan i sin tur berätta något om hur objekten förhåller sig till 
klimatkrisen. Frågorna som studien behandlar är: 
 

- Vilka element i studieobjekten framstår som betydelsebärande för betraktaren – hur 
bygger arkitekturen ett förhållande till betraktare och till plats? 

- På vilka sätt kan arkitekturens strategier och formuttryck förstås i relation till den 
pågående klimatkrisen?  

 
Material 
De tre objekt som studeras finns alla i Stockholm: Brunkebergstorg, fastigheten Stettin 7, 
samt Hagastaden. De representerar olika arkitektoniska fält, funktioner och skalor – 
offentlig plats, bostad och stadsbyggnad – och arkitekturen kan i och med det belysa olika 
aspekter av studiens frågeställningar. Objektens tillgänglighet är av vikt, då de kan studeras 
                                                
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/ 
(2018-12-07). 
2 Nationalencyklopedin (uppslagsord: kris), https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kris-
(ekonomi), (2018-11-20). 
3 Nationalencyklopedin (uppslagsord: kris), https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kris (2018-
11-20). 
4 IPCC, https://www.ipcc.ch/sr15/ (2019-01-07). 
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på plats. Samtliga objekt är aktuella; de är antingen nyligen avslutade eller fortfarande 
pågående. Deras aktualitet är av betydelse med tanke på ämnets aktualitet: medvetenheten 
om klimatförändringarna är inte ny, men situationen är alltmer akut. Processer av byggande 
och planering är långsamma, och det finns en fördröjning mellan det färdigbyggda och de 
idéer som präglade projektet initialt. Det finns även en förväntan att aktuella projekt på 
något sätt förhåller sig till aktuella samtidsfrågor – den förväntan förstärks av att alla tre 
objekt har en tydlig profil, och förstås som viktiga inte minst i och med sina placeringar. 
Brunkebergstorg har ett centralt läge och utgör en del av en omfattande ombyggnation i 
city. Stettin 7 har en i sammanhanget spektakulär arkitektur och placering, i kanten av 
Gärdet. Hagastaden kallas för en ”vetenskapsstad”, med närhet till Karolinska institutet 
och sjukhuset. Stadsdelen är redan omdebatterad, då den byggs högre och tätare än vad 
som tidigare varit standard i Stockholm.  
 
Ett urval illustrationer, ritningar, och beskrivningar av arkitekter och/eller beställare bakom 
objekten ingår i materialet och utgör en del av underlaget för analys och tolkning. 
 
Metod 
Undersökningen av objekten sker genom beskrivning, analys och tolkning. Platsen för 
objekten, och platsens historia, studeras genom litteraturstudier och platsbesök. Studie på 
plats ger underlag för beskrivning och analys. Som ett ramverk för analysen sammanfattas 
olika aspekter av läsning, förståelse och interaktion med arkitekturen under tre teman – 
sammanhang, stadsrum, kropp – som representerar olika nivåer i skala, detaljering och 
upplevelse. Ramverket hämtar influenser från olika teorier kring förståelse och upplevelse 
av arkitektur. Hur stad och arkitektur läses visuellt beskrivs exempelvis av Kevin Lynch 
och Simon Bell.5 Vikten av aspekter som det taktila, av doft, rörelse, ljus och temperatur i 
upplevelsen av arkitektur framhålls exempelvis av Kenneth Frampton6. Alla tre teman är 
relevanta för varje objekt, men objekten analyseras med olika tyngdpunkter och fokus: vilka 
aspekter som är relevanta – och på vilka sätt – avgörs av objektens typ. Undersökningen 
redovisas i en löpande text, och de tre temana framstår inte separat. 
  
Sammanhang belyser aspekter som höjdförhållanden, infrastruktur, bebyggelse, samband och 
klimat. Samband avser såväl visuella som fysiska samband: siktlinjer, vyer, och anslutande 
gators kopplingar vidare ut i staden.  
Stadsrum behandlar volymer och mellanrum, där volymer kan vara öppna eller slutna – det 
vill säga rumsligheter eller (mer eller mindre) solida objekt. Här beaktas material, 
nivåskillnader, möblering, byggnaders fasader, entréer, fönster och andra öppningar, liksom 
öppenhet och slutenhet mellan betraktaren och himlen – som påverkas av exempelvis 
belysning, trädkronor och fasaders utformning. 

                                                
5 Kevin Lynch, The Image of the City, MIT Press, Cambridge, 1960; Simon Bell, Elements of Visual Design in the 
Landscape, Spon Press, New York, 1993.	
6 Kenneth Frampton ”Mot en kritisk regionalism: sex punkter för en motståndets 
arkitektur” (1983), Arkitekturteorier, Skriftserien Kairos, nummer 5, Raster förlag, Stockholm, 1999. 
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Kropp relaterar till betraktarens sinnliga upplevelse på platsen, och avser aspekter som 
rörelse, hörsel- doft- och känselintryck, synlighet och sebarhet.  
 
Med utgångspunkt i tre teoretiska nyckelbegrepp diskuteras sedan analysens resultat i ett 
tolkningsavsnitt för varje objekt. 
 
Teori 
De tre nyckelbegreppen fungerar på olika sätt som möjliga förklaringsmodeller till hur 
klimatkrisen kan tolkas få fysisk form och uttryck i arkitekturen. Begreppen är alla 
komplexa och mångfacetterade, och ett antal texter ringar in deras betydelse i denna studie. 
De valda begreppen är tid, rädsla och landskap. Alla begrepp – men inte alla aspekter av 
varje begrepp – används i diskussionen kring de tre objekt som undersöks. 
 
Tid 
Jérôme Bindé menar att vår samtida relation till tid karaktäriseras av en extrem 
kortsiktighet, och en besatthet av nuet. Genom att ständigt reagera på nuet ger vi företräde 
till ”the tyranny of emergency”, och saknar möjlighet till analys och långsiktiga lösningar. 
En oförmåga att se bortom här och nu, där förmågan att visualisera framtiden motarbetas 
av ett ständigt pågående akutläge, får stora konsekvenser för framtida generationer.7 Två 
texter används i denna studie för att belysa förhållandet mellan tid och arkitektur, där tid är 
ett sätt att beskriva förändring. 
 
Mattias Kärrholm beskriver det han kallar stadens tidslandskap, och hur organisering av tid 
i staden påverkar stadens rumsliga organisation. Aspekter av relationen stadsbyggnad och 
tid kan vara hur staden är aktiv i olika delar olika tider på dygnet, eller i hur avstånd mellan 
exempelvis busshållplatser, angöringar och entréer planeras. Kärrholm påpekar hur 
uppenbart hållbarhet är kopplat till tid, och två begrepp som lyfts fram av Kärrholm 
används i denna studie: tempo och tidsfigur. Tempo behandlar olika miljöers dominerande 
hastighet, och tidsfigur behandlar hur en tidsperiod kan bli dominerande över andra i en 
viss miljö.8  
 
Ross Exo Adams utforskar Eden Project från 2001, som beskrivs som en blandning av en 
botanisk trädgård och ett museum för ekologi. Eden får i texten exemplifiera en 
”architecture of preservation” i hur den söker bevara ett nu, utan relation till förfluten tid 
eller framtid. Anläggningens hela organisation, form och uttryck, menar Exo Adams, 
betonar dess kapacitet att bevara ett nutida sätt att leva i en värld som karaktäriseras av 
osäkerhet och förändring. Eden ger form åt begreppet ”ecological time”, som avser en tid 

                                                
7 Jérôme Bindé, “Toward an Ethics of the Future”, Public Culture, Vol. 12, No. 1, 2000, s. 51-72. 
8 Mattias Kärrholm ”Rytmiska problem: Staden och det förändrade tidslandskapet”, Det förflutna i framtidens 
stad, Daniel Nilsson & Krister Olsson (red.), Nordic Academic Press, Lund, 2014, s. 49-59. 
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fast i ett konstant nu, utan koppling bakåt eller framåt.9 I denna studie används begreppet 
ekologisk tid, som är relevant i relation till hur de studerande objekten förhåller sig till dåtid, 
nutid och framtid. 
 
Rädsla 
Rädsla och oro är en reaktion på kris, där uttrycket ”klimatångest” beskriver vanmakten 
inför klimatförändringarna som sker långsamt, och som är svåra att både förstå och se. 
Zygmunt Bauman skriver att ”Rädslan är som mest fruktansvärd när den är diffus […], när 
det hot vi fruktar kan skymtas överallt men inte syns tydligt någonstans.”10 I denna studie 
används två texter som på olika sätt kan förklara hur uttryck för rädsla kan få fysisk form i 
arkitekturen. 
 
Nan Ellin beskriver olika uttryck för rädsla inom arkitektur och stadsbyggnad. I denna 
studie använder jag begreppen nostalgi och eskapism. Nostalgi, menar Ellin, uttrycks som en 
längtan tillbaka till en odefinierad tryggare tid. Formmässigt kan det ta sig uttryck genom en 
planering som ska ge sken av ett spontant framväxande över tid, eller i hur vissa 
formelement från äldre arkitektur plockas upp och återanvänds i en nutida arkitektur. 
Eskapism, som är kopplat till privatism, syns i exempelvis så kallade grindsamhällen, där 
omvärlden stängs ute i en önskan att skapa trygghet.11 
 
Övervakning är ytterligare ett uttryck för rädsla, och i denna undersökning är Michel 
Foucaults begrepp panoptism relevant. I det disciplinära samhället är övervakningen central. 
Foucault menar att panoptikon – efter Jeremy Benthams fängelsemodell – inte enbart är en 
rumslig idé, utan en princip som kan spridas och användas i hela samhället. Principen 
bygger på att den bevakade inte vet när eller av vem den är bevakad, men att den vet att 
den kan vara bevakad – vilket fungerar som en disciplinerande mekanism som styr 
beteende. Den som vet att den är, eller kan vara, bevakad, menar Foucault ”[…] upptar i 
sig en maktrelation, inom vilken han åtar sig båda rollerna; han blir principen för sitt eget 
underkuvande.”12  
 
Landskap  
Restpartiklar från mänsklig verksamhet finns överallt: i haven, luften och marken. I och 
med den utbredda uppfattningen om att vår nutid befinner sig i antropocen suddas gränsen 
mellan natur och kultur slutgiltigt ut. Landskap som nyckelbegrepp i denna studie används 
för att diskutera hur arkitekturen förhåller sig till dess givna förutsättningar vad gäller 
aspekter som plats, historia, och processer av rörelse, utveckling och växande. 

                                                
9 Ross Exo Adams, ”Architecture in the Production of Ecological Time”, Architecture and Culture, Vol. 5, No. 
2, 2017, s. 175-190. 
10 Zygmunt Bauman, Flytande rädsla, Daidalos, Göteborg, 2007, s. 8.	
11 Nan Ellin, ”Shelter from the Storm or Form Follows Fear and Vice Versa”, Architecture of Fear, Nan Ellin 
(red.), Princeton Architectural Press, New York, 1997, s. 26-45. 
12 Michel Foucault, Övervakning och straff, Arkiv förlag, Lund, (1975) 1987, s. 203. 



 5 

Landskap är enligt Anne Whiston Spirn ”[…] products of both nature and culture […]”.13 
Staden innehåller samma naturgivna processer och rytmer som andra landskap. Anne 
Whiston Spirn menar att arkitekturen kan uttrycka detta ”language of landscape” i olika 
mån, där gestaltning på olika sätt kan låta ana vad som finns dolt i landskapet.14 Landskapet 
bär även på symbolik, narrativ och historia – en del skapat av människan och annat inte. I 
studien relaterar jag till Whiston Spirns resonemang kring hur platsens givna 
förutsättningar kan framträda i arkitekturens form och uttryck, och hur objekten förhåller 
sig till landskapet i stort. 
 
Forskningsöversikt  
Ämnet för studien – arkitekturens form i en tid av klimatkris – tangerar andra 
närbesläktade områden som på olika sätt behandlar förhållandet mellan arkitektur och 
stadsbyggnad i tillstånd av kris och förändring. Forskningsöversikten syftar till att visa 
några exempel på studier kring hur arkitektur, form och kris kan hänga samman, där 
gränsen mellan formuttryck för kris och formuttryck för krishantering är flytande. Titlarna 
är valda då de på olika sätt relaterar till denna studies syfte och frågeställningar. 
 
Climates: Architecture and the Planetary Imaginary är en samling essäer som samlas kring frågor 
som rör relationen klimat, miljö, arkitektur och människa. Enligt redaktörerna är ett syfte 
med samlingen är att lyfta sidor av dessa frågor som rör sig bortom riskhantering och 
anpassning, vilket är en utgångspunkt som är relevant för denna studie.15 Climates innehåller 
ett avsnitt som visar ett antal exempel på olika sätt att förstå klimat, som alla tar form – i 
någon form – i byggd miljö. Vissa av dessa är konkreta, andra är idéprojekt. Flera relaterar 
på olika sätt till människans upplevelse av en miljö, en byggnad eller ett element – där 
formen kan ha ursprung dels i funktion och platsförutsättningar, dels i en förståelse för hur 
form påverkar upplevelse.16  
 
Antologin Architecture of Fear innehåller både exempel på hur rädsla fysiskt manifesterar sig, 
och hur rädsla kan hanteras genom olika strategier. Kontroll av tid och rum i en tid av stor 
förändring är temat i den historiska tillbakablicken från sent 1700-tal till sent 1900-tal i Nan 
Ellins introduktion. Haussmanns boulevarder i Paris är ett exempel, där Ellin menar att 
dessa kan ses som en formmässig konsekvens av rädsla – där arbetarnas upplopp snabbt 
kunde slås tillbaka genom raka och breda passager mellan stadens arbetarklassområden och 
militäranläggningar.17 Antologin är intressant för denna studie då den ger exempel på 

                                                
13 Anne Whiston Spirn, ” ’One with Nature’: Landscape, Language, Empathy, and Imagination”, Landscape 
Theory, red. Rachael Ziady DeLue & James Elkins, Routledge, New York, 2008, s. 44.	
14 Whiston Spirn, 2008, s. 43-67. 
15 James Graham & Caitlin Blanchfield, “Climatic Imaginaries”, Climates: Architecture and the Planetary Imaginary, 
James Graham & Caitlin Blanchfield (red.), Columbia Books on Architecture and the City, New York, 2016.	
16 Stan Allen m.fl, “Encounters with Climate: A Dossier of Architectural Precedents”, Climates: Architecture and 
the Planetary Imaginary, James Graham & Caitlin Blanchfield (red.), Columbia Books on Architecture and the 
City, New York, 2016. 
17 Ellin, 1997, s. 18. 
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formuttryck för rädsla generellt, men där dessa uttryck även kan tänkas vara möjliga 
konsekvenser av en rädsla kopplad till klimatförändringar.  
 
Utställningskatalogen Radical Nature följer miljöengagemang som ifrågasättande och 
uppmärksammande verksamhet inom konst och arkitektur mellan 1969 och 2009, med 
exempel som Land Art-rörelsen, Buckminster Fullers domer och EXYZTs 
arkitekturinstallationer.18 I relation till denna studie kan dessa exempel vara intressanta i 
relation till begreppet landskap, där konst och arkitektur i Radical Nature vrider och vänder 
på föreställningar om människans plats i, och relation till sin omgivning. 
 
Green Architecture for the Future är även det en utställningskatalog. Flera av de exempel som 
visas återfinns i andra publikationer, och katalogen får här representera den litteratur som 
belyser olika aspekter av ”grön arkitektur”. Katalogen visar projekt som bygger på teknik, 
som det omdebatterade Masdar City, och andra som istället tydligt förhåller sig till 
resurshushållning och ekonomi, som Lacaton & Vassals budget-ekobyggnad Maison 
Latapie.19 Som en jämförelse är det intressant att se hur arkitektur kan framställa sig som 
”grön”, utan att nödvändigtvis vara det. Formelement från en del av exemplen från Green 
Architecture kan kännas igen i annan arkitektur – som exempelvis planterade tak och gröna 
fasader. Relevant för denna studie är hur arkitektur kan förhålla sig till klimatkrisen vad 
gäller uttryck, utan att göra det vad gäller byggnadens eller stadsdelens konstruktion, 
material, eller till etiska aspekter. 
 
Artiklarna i Crisis, i tidskriften Journal of Architectural Education menar Timothy Hyde 
tillsammans etablerar “[…] a perspective upon the concept of crisis, to understand how 
and why the discipline looks through the lens of crisis, and to speculate on the disciplinary 
consequences of doing so.” 20 Artiklarna behandlar olika typer av kriser – ekonomiska, 
politiska, ekologiska, med flera – och olika perspektiv och relationer mellan arkitektur och 
kris. Temanumret kan fungera som en introduktion till arkitektur och kris mer generellt. 
 
Mari Hvattums artikel i Culture of Crises i Architectural Histories belyser hur stil och kris kan 
förstås i relation till varandra, vilket är av intresse för denna studie. Hvattum beskriver ”the 
principle of correspondence” – korrelationen mellan historiska förhållanden och historiska 
uttryck. Denna princip ger dels underlag för indelningen av perioder i olika stilar, dels ger 
den möjlighet att benämna alla tider som inte följer denna princip för tider av kris. I och 
med det menar Hvattum att kris och stil är intimt sammankopplade.21  

                                                
18 Radical Nature: Art and Architecture for a Changing Planet 1969–2009, Jonathon Porritt, Francesco 
Manacorda, Ariella Yedgar (red.), Barbican Art Gallery, London, 2009.		
19 Frontiers of Architecture: Green Architecture for the Future, Michael Juul Holm & Kjeld Kjeldsen (red.), Lousiana 
Museum of Modern Art, Humlebæk, 2009. 
20 Timothy Hyde, ”Architecture, Modernity, Crisis”, Crisis, i Journal of Architectural Education, Vol 69, No 1, 
2015, s.2 
21 Mari Hvattum, ”Crisis and Correspondence: Style in the Nineteenth Century”, Culture of Crisis, i Architectural 
Histories, Vol. 1, No. 1, 2013, 21, s. 1-2. 
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Brunkebergstorg  
 
Plats och historia 
Brunkebergstorg ligger precis söder om Kulturhuset och Sergels torg. Malmskillnadsgatan 
börjar i torgets nordöstra hörn, och från det nordvästra sträcker sig Beridarbansgatan under 
Kulturhuset, ut mot Sergels torg. Längs Brunkebergstorg löper Malmtorgsgatan i väster, 
och under torget går Klaratunneln. I söder begränsas torget av Jakobsgatan. (Bild 1) 
 
Torget ligger på Brunkebergsåsen, som sträcker sig från Gustav Adolfs torg till Johannes 
kyrka.22 Brunkeberg, och åsen, grävdes under 1600- och 1700-talen långsamt ur, allt 
eftersom staden behövde byggnadsmaterial och fyllnadsmassor.23 Än idag har 
Brunkebergstorg en karaktäristisk trekantig form: ”[…] det enda minnet av den långa 
kampen om berget”,24 och Norrmalms rutnätsstruktur byter vinkel vid Brunkebergstorg. 
Vid 1790-talet bebyggdes Beridarbansgatan, och i början av 1800-talet fick torget en 
stenbeläggning. Under 1800-talet byggdes två hotell och ett antal bostadshus, och 
”Brunkebergstorg blev ett centrum för det fashionabla Stockholm och främlingar, som ville 
se modern svensk byggnadskonst, hänvisades hit.”25  
 
Som en del av principplanen för city från år 1967 ersätts en stor del av torgets bebyggelse 
under 1970-talet.26 Riksbanken, Kulturhuset och Stadsteatern är några av dessa nya 
byggnader, liksom den långa bankbyggnaden längs torgets östra sida, fastigheten 
Trollhättan 33. Arkitekter för Riksbanken, Kulturhuset och Stadsteatern är Peter Celsing 
och Jan Henriksson. Arkitekt för Trollhättan 33 och Wahrenberg 11 är Boisen och 
Efvergren. Torget får ett nytt utseende med vattenspel, stenläggningar, planteringar och 
konstverket Gryning av Stefan Thorén i torgets norra del. Vattenspelen döljer 
ventilationsanläggningar under mark.27  
 
En ny detaljplan antas år 2012, som medger på- och ombyggnation av kvarteret 
Trollhättan.28 De delar som berör Brunkebergstorg är färdigställda år 2017. Trollhättan 33 
går från att vara bank till att bli hotell, restauranger och butiksentréer. Som en del av 
                                                
22 Bosse Bergman & Sten Leijonhufvud, Längs drakens rygg: med Malmskillnadsgatan genom maktens city, Carlsson, 
Stockholm, 1985, s. 8. 
23 Fredric Bedoire, Brunkebergstorg – så som det såg ut…, Stockholms stadsmuseum, 1970, s. 1-2 
24 Bedoire, 1970, s. 3 
25 Bedoire, 1970, s. 4 
26 Generalplaneberedningens expertutskott, City 67: principplan för den fortsatta citysaneringen framlagd i maj 
1967, Stockholm, 1967, s. 25-27. 
27 Lennart af Petersens & Fredric Bedoire, Från Klara till City: Stockholms innerstad i förvandling, Liber, 
Stockholm, 1985, s. 70. 
28 Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, Planavdelningen, Planbeskrivning, Detaljplan för Trollhättan 29, 31, 
32 och 33, Skansen 25 mm i stadsdelen Norrmalm, Dnr 2012-13546-54, 2014. Hämtad från: 
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-
Gallande/?JournalNumber=2012-
13546&rid=101673&flg=0&subtyper=Fornlämning%20RAÄ,&plantype=Detaljplan (2018-11-16). 
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projektet öppnas en förbindelse mellan Brunkebergstorg och Regeringsgatan, via Gallerian. 
Arkitekter för Trollhättan 33 och 32 är White arkitekter, arkitekter för ombyggnationen av 
själva torget är Nivå landskapsarkitekter.  
 
Beskrivning och analys 
Torget består av två delar. På grund av Stadsteaterns och Riksbankens placering bildas ett 
tydligt avgränsat övre rum i norr. Huvuddelen av torget, längs Malmtorgsgatan, har sin 
trekantiga form och ett självklart fokus med Riksbanken i norr. Det mindre torgrummet 
utgör dock en viktig fond till huvuddelen av torget, där Kulturhusets baksida utgör den 
bortre väggen. Huvuddelen av torget tappar i rumslig tydlighet i söder, på grund av 
höjdskillnader och bebyggelse, och övergår till att bli ett gaturum vid fastigheten 
Brunkhalsen. Här finns två av torgets äldre byggnader: Brunkhuvudet 1 från 1920 längst 
söderut, som rymmer Regeringskansliet. Bredvid ligger Brunkhalsen, från 1899, med 
uppglasad sockelvåning för butiker. Det nya torgets stenläggning och möblering sträcker 
sig hit, och byggnaderna fungerar som en upplevelsemässig övergång mellan 1960- och -70-
talets city, och den äldre arkitekturen vid Gustav Adolfs torg, vidare mot Gamla stan. I 
beskrivning och analys ligger tyngdpunkten på torgets norra huvuddel, mellan och på de 
delar av torget som tydligt påverkas av, eller har påverkat, ombyggnationerna. (Bild 2, 3) 
 
Det finns ingen rak koppling mellan Malmtorgsgatan och Norrbro, istället angör gatan 
Gustav Adolfs torgs nordvästra hörn. Tillsammans med relationen till Sergels torg gör 
detta att torget upplevs ligga avskilt och undanskymt. Malmtorgsgatan lutar kraftigt uppåt 
från Gustav Adolfs torg, till en platå som börjar ungefär vid anslutningen mot 
Herkulesgatan. Uppe på platån är nivåskillnaden tydlig när jag blickar tillbaka och ser 
Slottet, Tyska kyrkan och Riksplan, som befinner sig på en lägre nivå än Brunkebergstorg. 
Platån fortsätter på ungefär samma nivå längs Malmskillnadsgatan, hela vägen till Johannes 
kyrka. Från Malmtorgsgatan leder smala, kraftigt sluttande gator ned mot Drottninggatan i 
väster och jag ser Stadshuset, Tegelbacken och Centralbron i deras förlängning. De 
påbyggnader som tillkom 2017 syns från Slottskajen och från Södermalm. 
 
Riksbanken ligger fristående på torgets högsta punkt. Placering, funktion och uttryck gör 
att byggnaden blir torgets självklara fokus. Fasaden är av mörk, skrovlig och buktande 
diabas med infällda, släta fönsterpartier. Byggnaden avslutar rakt mot himlen, och takets 
dragsspelsliknande personalavdelning syns först när jag backar en bit bort. Fasaden är 
repetitiv och regelbunden, med samma fönstermotiv som återkommer. Hörnen mot 
Malmskillnadsgatan och Beridarbansgatan är avskurna och gör en mjukare rörelse möjlig 
för gående. Det finns en hög detaljering i hur stenen i fasad ger skuggverkan genom fogar 
och bearbetning. Den ojämna fasaden ger i detaljgranskning ett uttryck av 
oregelbundenhet, som står i kontrast mot fasadens övergripande regelbundenhet. Fasaden 
skiljer sig från övriga fasader på torget, i och med hur den låter form dominera över linje. 
Där övriga fasader karaktäriseras av vertikala eller horisontella linjer, karaktäriseras 
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Riksbanken av en lugn kvadrat, i variation. Det gör att byggnaden utstrålar stabilitet och 
fasthet – den har ingen riktning och strävar inte mot något. (Bild 4, 5) 
 
Den nya torggestaltningen har bytt riktning i stenläggningen jämfört med den tidigare 
läggningen: från ett rakt möte med Trollhättan 33, till ett rakt möte med Riksbanken. 
Stenen på mark har olika bearbetning: råkopp, flammad och sågad.29 I och med 
stenbearbetning och fogriktning finns en viss samstämmighet mellan stenen på mark och 
på fasad, vilket riktar fokus mot Riksbanken än mer. Torget hanterar markens stigning 
genom trappningar, vilket uppmärksammar mig mer på nivåskillnaderna på platsen än vad 
ett svagt lutande plan skulle göra. Landskapets form kan i och med det bli tydligare – hur 
åsens höjdpunkt poängteras genom att ta kliv uppåt och nedåt på torget.  
 
Trollhättan 33 har en fasad av plåtkassetter, i en mörkt brun ton som rimmar väl med 
Riksbankens svarta sten. Förändringarna 2017 omfattar sockelvåning och tak. Den tidigare 
arkaden har byggts in och flera entréer mynnar rakt ut på torget. Den uppglasade 
sockelvåningen är mörk. Entréerna lyfts inte fram av torgrummets gestaltning utan 
markeras av skärmtak och framför allt av stora skyltar på fasad. De mörka och 
reflekterande glasen ger ett något avvisande intryck, som solglasögon där jag inte ser 
bärarens blick. Högst upp har fastigheten byggts på med tre våningar, i liknande material 
och färg som resten av byggnaden. Byggnadens tydligt horisontella riktning med sina djupt 
liggande fönsterband och låga våningshöjder bryts av i och med påbyggnationen. 
Påbyggnaden har en horisontell ovankant men består av lådor som ligger på olika avstånd 
till fasadlinjen, vilket ger ett oregelbundet intryck och en ojämn linje mot himlen.  
 
En viktig aspekt av Trollhättan 33 är taklandskapet – både visuellt från marken, men också 
i hur takvåningar inomhus och utomhus används för publika ändamål som barer, hotell 
och restauranger. På ett sätt tillgängliggör om- och påbyggnad av det här slaget 
taklandskapet för fler, samtidigt är det exkluderande. Du måste hitta till rätt entré, hiss, och 
dörr för att komma ut på byggnadernas takterrasser. Terrasserna hör till restaurangerna, 
och deras besökare. De som befolkar taket är ett urval människor. Fredric Bedoire menar 
att byggandet från 1990-talet och framåt är mindre reglerat och mer marknadsstyrt, där 
”Ett tydligt avtryck är den förändring av citybebyggelsen i Stockholm som sker med stora, 
iögonfallande påbyggnader i stor skala utan övergripande plan […]”.30 White arkitekter 
beskriver att de i projektet bryter med de senaste årens inställning vid förtätningsprojekt – 
att det som är nytt ska stå i tydligt kontrast till det befintliga. De menar att deras tillägg 
istället skapar en ny sammanhållen arkitektur, tillsammans med det gamla.31 I relation till 
Bedoires generella kritik menar jag att det i Trollhättan 33 finns likheter mellan gammalt 
och nytt i kulör och material – men som en del av torget som helhet är den förändring som 
påbyggnaderna innebär däremot påtaglig. 
                                                
29 Peter Willebrand, “Återkomsten”, Sten, No. 3, 2017, s. 14. 
30 Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia 1800-2000, Norstedts, 2015, s. 458.	
31 White arkitekter, https://whitearkitekter.com/se/projekt/urban-escape/ (2018-11-28). 
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Torget var tidigare ett relativt grönt torg, ett parktorg med planteringar och träd. Idag 
fungerar torget som en förplats till Riksbanken och till verksamheterna i öster – med en 
tydlig förebild i en kategori platsarkitektur som ibland kallas Corporate Landscape 
Architecture. Som jämförelse finns Sergels torg, som ett typiskt generellt torg: en öppen 
plats för stora folksamlingar och tillfälliga aktiviteter, där människors rörelser inte styrs av 
objekt på den öppna ytan. Brunkebergstorg karaktäriseras dels av sin visuella öppenhet, 
dels av hur möbleringen styr rörelse över och inom torget. Torget är möblerat med stora 
rundade planteringsytor av grön terrazzo, vattenspel med runda perforerade skärmar i sin 
mitt, och rundande bänkar. Belysningen sitter på tätt placerade stolpar, med armaturer i 
form av guldfärgade cylindrar. När jag är stående finns inga objekt som stör 
överblickbarheten, och även sittandes är objekten så pass låga att de går att se över, 
undantaget vattenspelens skärmar. Möbleringen tillåter rörelser kors och tvärs över torget, 
men styr den med snäva passager. Vid en jämförelse mellan Sergels torg och 
Brunkebergstorg vad gäller att sitta och att se, blir torgens olika strategier tydliga. På Sergels 
torg sitter människor i trapporna i torgets kanter, på Brunkebergstorg mitt på torget. 
Istället för att betrakta torgets folkliv från periferin, är jag en del av folklivet och betraktas 
själv av passerande, och av blickar ovanifrån. På Sergels torg finns delar som ligger under 
tak och är mindre exponerade, något som saknas på Brunkebergstorg. Sammanfattningsvis 
har Brunkebergstorg, som en typ av torg som främst fungerar som en förplats, en mindre 
generell och en mer konceptuell form. Som exempel på det kan Jacob Javits Plaza i New 
York fungera, som jag också ser som en tydlig formmässig förebild till Brunkebergstorg.32 
(Bild 6) 
 
Tid, rädsla och landskap – en tolkning av Brunkebergstorg 
Brunkebergstorg präglas av sin täta möblering och sin visuella öppenhet. Torget kan sägas 
ge uttryck för två motsägelsefulla rädslor – rädsla för tomhet, och rädsla för andra 
människor. Om det övermöblerade torgrummet inte fylls av människor, är det i alla fall fyllt 
av objekt. Överblickbarheten gör att gömslen och vrår saknas, vilket kan upplevas som 
både tryggt och otryggt. Det är svårt att hitta skydd, och att befinna sig mitt på torget är 
utsatt. Samtidigt behöver jag inte oroa mig för obehagliga överraskningar i form av 
oväntade möten. De nya takpåbyggnaderna ger ett oregelbundet möte med himlen, och 
bryter de tidigare lugna, monotont raka linjerna. Intrycket blir oroligt, och tidstypiskt – 
variation är hur rädsla för monotoni och associationer till 60- och 70-talens arkitektur 
hanteras. Oroligheten blir än tydligare i relation till Riksbankens stabilitet och lugn.  
 
De tätt placerade barriärelementen framför Riksbanken är svagt maskerade till bänkar, men 
döljer inte sin funktion – de visar att här finns det anledning att skydda sig. På flera fasader 
sitter kameror, och det står vakter framför Riksbanken och Regeringskansliet. Torget 
innehåller dels synliga tecken på övervakning, dels underlättas bevakning genom torgets 

                                                
32 Martha Schwartz Partners, http://www.marthaschwartz.com/jacob-javits-plaza-new-york-ny-usa/# (2018-
11-16). 
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gestaltning, där det öppna torget gör alla dess besökare synliga. Platsens organisation 
påverkar hur besökare beter sig, där en upplevelse av att vara bevakad blir en form av 
egenkontroll. Panoptism, en disciplinär mekanism som upprätthålls även av den som är 
bevakad, menar jag illustreras av Brunkebergstorgs organisation. Bevakning på olika nivåer 
håller oönskade element borta från platsen, och ser även till att de som uppehåller sig här 
beter sig städat. Arkaden längs Trollhättan 33 har byggts bort, liksom de undanskymda 
delar av det inre torget som tidigare fanns under trädkronor och bakom murar. 1970-talets 
torg beskrivs som en plats där det vistas ”[…] en handfull socialt utslagna och 
prostituerade.”33 Överblickbarheten som en väg till en upplevelse av trygghet, har 
genomförts på bekostnad av det obehag som medvetenheten om att vara bevakad kan 
medföra. 
 
Omvandlingen av kvarteret Trollhättan har fått projektnamnet Urban Escape.34 Orden kan 
tolkas på flera sätt – som en flykt från staden, till staden, eller som en tillflyktsplats i staden. 
Liksom Ellin skriver: ”A third response to contemporary fear is escapism, characterized 
either by a retreat from the larger community (privatism) or a flight into collective or 
personal fantasy worlds […]”35, menar jag att eskapism och privatism – som grundar sig i 
rädsla – är framträdande i Brunkebergstorgs arkitektur. Taklandskapet bär tydligt på 
möjligheten att betrakta staden som en bild, utan att behöva beblanda sig med den 
kroppsligt. Staden nedanför upplevs som en miniatyr, att plocka upp i handen och enkel att 
kontrollera. Det privata och exklusiva markeras i påbyggnaderna på Trollhättan 33, med de 
individuella kuberna som ligger på, men visuellt separerade från, originalbyggnaden. 
Privatism, i betydelsen att enbart bry sig om sina egna angelägenheter, i kombination med 
flyktbeteende som tar sig uttryck i förnekelse, menar jag kan tolkas som uttryck för det som 
kallas klimatskepticism – en misstro till att klimatet förändras på grund av mänsklig 
påverkan. På Brunkebergstorg kan arkitekturen ses förhålla sig innehållsmässigt till en form 
av klimatskepticism i sina formmässiga uttryck för eskapism och privatism.   
 
Den uttryckta rädslan skapar – i kombination med torget som en plats för konsumtion – 
ett snabbt tempo. Kärrholm beskriver hur effektivisering av tid och rum är en utbredd 
planeringsmodell, men ifrågasätter om det är vägen till en hållbar utveckling, då ”[…] 
stadens mellanrum och randzoner riskerar att byggas bort”. Mellanrummen lyfts av 
Kärrholm fram som viktiga i ett ekologiskt och socialt perspektiv.36 I linje med Kärrholms 
resonemang, menar jag att Brunkebergstorg illustrerar hur hastighet och flöden som 
premieras av handeln tar form även på torget. Bänkarna är till för att sitta på, men också 

                                                
33 Bergman & Leijonhufvud, 1985, s. 38. 
34 Urban Escape, http://www.urbanescape.se (2018-12-01).	
35 Ellin, 1997, s. 32. 
36 Kärrholm, 2014, s. 57; Hållbar utveckling brukar anges som ekologisk, ekonomisk, social och ofta även 
etisk, där dessa aspekter samverkar. Hållbarhet kan definieras utifrån FN-rapporten Our Common Future från 
1987, med dess formulering att mänskligheten har förmågan att göra utvecklingen hållbar för att möta dagens 
behov, utan att äventyra framtida generationers möjligheter att möta sina behov. Our Common Future, 3:27, 
hämtad från: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (2018-12-11). 
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för att uttrycka en rörelse i sin svängda form. Avskilda platser saknas. Torgets gestaltning 
uppmuntrar å ena sidan att du uppehåller dig sittandes, men i än högre grad att du befinner 
dig i rörelse.  
 
De stora terrazzo-öarna med planteringar har en rundad form som i kanterna släpper från 
underlaget, vilket tydligt poängterar att växtligheten inte har någon kontakt med marken. I 
förhållande till naturliga processer, som exempelvis flöden av vatten i mark, visar torgets 
gestaltning sitt oberoende. Genom växtlighetens öar förklaras att torget är underbyggt, och 
att öarna står på en konstruktion. Här illustrerar växtligheten inte växande och utveckling 
över tid – istället illustrerar den kontroll. De växter som finns planterade i öarna – 
murgröna, myskmadra och flerstammiga magnolior – har ingen större tillväxt- eller 
utvecklingsmöjlighet. Whiston Spirn menar att en inkännande design kan kombinera ”[…] 
the traditional and the new, nonhuman and human, nature and culture.”37 
Torggestaltningen tar ställning, menar jag, för att visa det byggda på berget, och i viss mån 
berget själv. Riksbanken, istället för som tidigare Trollhättan 33, lyfts fram i hur torgets 
golv genom sin riktning orienterar sig i ett rakt möte med Riksbanken – och torget tar 
rollen som en förplats. Nivåskillnaderna förtydligar markens stigning, och kan förklara 
bergets form. Att platsen är konstruerad förstärks av torgets gestaltning. Som ett nutida 
exempel på landskapsarkitektur är Brunkebergstorg lite udda i sin konceptuella form. Det 
uttryck torget har bryter mot en viss trend att i nutida landskapsarkitektur skapa ett 
vildvuxet, ”naturligt”, uttryck. Denna trend tror jag kan bottna i en strävan att illustrera 
landskapets naturliga processer, och ett förhållande till plats och till klimat. 
Brunkebergstorg förklarar samtidigt platsens geologiska historia genom accentueringen av 
bergets form. Genom att vända sig till Riksbanken förtydligar gestaltningen vad den anser 
vara viktigt på platsen, och kan i och med det utgöra ett visst motstånd för att låta 
kommersen ta över torget. Torget ger i och med detta uttryck för motstridiga viljor – å ena 
sidan finns ett empatiskt förhållande till plats och historia, å andra sidan en önskan att 
skapa både ett högt tempo som passar handel och service, och ett i tiden fryst och färdigt 
torg, där variation över tid består av handelns julskyltning och vårens blomning. 
 
Om tid kan sägas vara av två typer: linjär respektive cyklisk – där den cykliska är dygnet 
och året, och den linjära är tiden framåt och bakåt i relation till ett nu – befinner sig 
Brunkebergstorg i ett konstant nu, och i en sorts cyklisk loop. Dag blir natt, vår blir höst, 
men torget förändras inte över tid. Torget har sitt uttryck nu, och det kommer att vara 
detsamma om tio år. Arkitekturen ger form åt en cyklisk tid, som kan relateras till Exo 
Adams ekologiska tid: ”[…] time as continuous, homogeneous, bound to the perpetual 
management of the present.”38 Den ekologiska tiden menar jag får ett formuttryck dels i 
växtligheten, dels i den rumsligt fixerande gestaltningen, som inte ger något större utrymme 
för tillägg eller ommöblering, om behov, funktioner eller klimat förändras. Torget uttrycker 

                                                
37 Whiston Spirn, 2008, s. 64.	
38 Exo Adams, 2017, s. 175. 
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stillastående i tid – ett oförändrat tillstånd. I kombination med taklandskapets eskapism ger 
det sken av att livet fortsätter som vanligt, oavsett klimatkris. 
 
Sammanfattningsvis menar jag att Brunkebergstorg uttrycker rädsla på flera sätt i sin 
gestaltade form. Detta sker dels genom fysiska element, som barriärer, kameror och vakter. 
Dels genom hur formen fungerar i relation till upplevd rädsla. Flykten till taklandskapet är 
ett symptom på rädsla, liksom torgets möblering och organisation vilket ger en upplevelse 
av bevakning. I tolkningen av torget är därför eskapism och panoptism relevanta teoretiska 
begrepp. Torget har ett snabbt tempo, som förstärks och visas i dess utformning. Tempot 
är cykliskt över dygnet, och följer handeln och kontorsverksamheten i fastigheterna runt 
om, och i närheten av, torget. Jag menar även att torget kan illustrera begreppet ekologisk 
tid – där platsen tolkas som låst, både i tid och rum. Torggestaltningen i relation till 
studiens landskapsbegrepp är dubbelt. Dels visar själva torget en vilja att poängtera plats 
och historia, dels visar det sig tydligt som en konstruktion där process och förändring över 
tid inte är synligt.  
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Stettin 7 
 
Plats och historia  
Kvarteret Stettin omgärdas av Sandhamnsgatan i väster, Sehlstedtsgatan i norr, 
Tegeluddsvägen i öster och Lindarängsgatan i söder. Tegeluddsvägen skiljer kvarteret från 
Frihamnen. Nationalstadsparkens gräns går i kanten av Lindarängsvägen, och inne på 
Ladugårdsgärdet breder gräsfälten ut sig. Ladugårdsgärdet fungerar som betes- och 
odlingsmark från medeltiden fram till sent 1600-tal.39 Från 1672 fram till sent 1800-tal 
används fältet som militärt övningsområde.40 I detaljplanen från 1959 står det att ”Området 
är icke bebyggt med gällande stadsplan, men där finns åtskilliga byggnader av tillfällig 
karaktär.”41 I och med detaljplanen från 2014 medges bostadsbebyggelse på fastigheten 
Stettin 7, och den befintliga kontorsbyggnaden från 1964 rivs. (Bild 7) 
 
Söder om kvarteret, inne på Ladugårdsgärdet, reser sig Drottningberget där Borgen står – 
en representationsbyggnad åt Karl XIV Johan, uppförd 1818 med Fredrik Blom som 
arkitekt.42 Ytterligare söderut står Kaknästornet, färdigställt 1967 och ritat av Bengt 
Lindroos och Hans Borgström.43 Norr om kvarteret reser sig höjden vid 
Kampementsbackarna och bebyggelsen på Gärdet, från 1930–1950-talen. Vid kvarteret 
Stettin är marken plan, och i öster möter Frihamnen vattnet. Frihamnen är ett så kallat 
stadsutvecklingsområde, och Lindarängsvägen ska på sikt bli en entré till Norra 
Djurgårdsstaden.44 Fastigheten intill, Stettin 9, byggs under hösten 2018 på med två 
våningar, och i planbeskrivningen anges att ändringen följer stadsutvecklingen i området, 
där bland annat flera fastigheter byggs om till bostäder.45 I detaljplanen från 2014 för 
Stettin 7 beskrivs att förslaget ”[…] innebär ett utnyttjande av fastighetens strategiska läge 
för att uppföra en byggnad med högkvalitativ arkitektur. Målet är även att skapa ett 

                                                
39 Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, Översiktsplan för Nationalstadsparken - Stockholmsdelen, s. 42.  
Hämtad från: https://växer.stockholm/globalassets/tema/oversiktplan-ny_light/oversiktsplan-for-
nationalstadsparken_stockholmsdelen.pdf (2018-11-27). 
40 Alf Åberg, Skansen och Borgen: Ladugårdsgärde som militär övningsplats, Billbergs, Stockholm, 1969, s. 5-6, 34. 
41 Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, Planbeskrivning, Beskrivning till förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplanen för kvarteret Tegeludden m.fl., Pl 5475, 1959, s. 1.  
Hämtad från: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-
Gallande/?JournalNumber=Pl%205475&rid=75888&flg=0&subtyper=Start%20PM,Planförslag,&plantype=
Stadsplan (2018-11-28). 
42 Åberg, 1969, s. 24. 
43 Bedoire, 2015, s. 378.	
44 Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, Planbeskrivning, Detaljplan för del av fastigheten Stettin 7 i stadsdelen 
Ladugårdsgärdet, Dnr 2011-00131, 2014, s. 5.  
Hämtad från: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-
Gallande/?JournalNumber=2011-00131&rid=98202&flg=0&plantype=Detaljplan (2018-11-08). 
45 Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, Planbeskrivning, Detaljplan för Stettin 9 i stadsdelen Ladugårdsgärdet, 
Dnr 2014-04206, 2017, s. 2.  
Hämtad från: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-
Gallande/?JournalNumber=2014-04206&rid=107373&flg=0&plantype=Detaljplan (2018-11-28). 
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respektfullt möte med det historiska landskapet (Kungliga nationalstadsparken) och 
indikera att något nytt tar vid i Norra Djurgårdsstaden.”46  
 
Arkitekter för det nya bostadshuset är Bjarke Ingels Group (BIG), i samarbete med bland 
annat Tengbom arkitekter och AJ Landskap. Det nya bostadshuset invigs i november 2018. 
 
Beskrivning och analys 
Sett från Hakberget bildar bostadshuset en våg: från en lägre nivå närmast korsningen 
Lindarängsvägen och Sandhamnsgatan, upp till sin högsta höjd i kvarterets nordöstra hörn. 
På avstånd framkommer inte byggnadens rektangulära fotavtryck, på grund av 
huskroppens kraftiga trappningar i höjdled. Upp mot byggnadens högsta höjd avtecknar sig 
ett par små tallar, och andelen glas i den röda träfasaden är slående. På andra sidan 
Lindarängsvägen stiger landskapet uppåt, och på höjdens topp ligger Borgen och bortom 
den, Kaknästornet. Den nya byggnaden härmar landskapets stigning på andra sidan gatan, 
men till skillnad mot den har byggnaden ett abrupt slut mot det angränsande kvarteret 
Stettin 9. En silo i Frihamnen avtecknas bakom byggnaden, och blir istället en fortsättning 
på den stigande linjen. (Bild 8, 9) 
 
“On a misty day like this, you can hardly see where the natural geography and flora of 
Stockholm end, and where does the city begin.”47 Ansvarig arkitekt Bjarke Ingels beskriver 
hur byggnaden förhåller sig till sitt omgivande landskap i en intervju, i samband med 
kvarterets invigning i november 2018. På arkitektkontorets hemsida beskrivs byggnaden 
vara ”pixelerad” – ett modulsystem av block är travade på och bredvid varandra. Motivet 
för byggnadens utformning är tredelat. Att så många lägenheter som möjligt ska få utsikt 
mot Gärdet och hamnen, vilket åstadkoms genom byggnadskroppens höjd på två våningar 
i söder, som stiger upp till tio våningars höjd i norr. Och att genom sina moduler, ”scaled 
to the human form”, fungera dels som ett kostnadseffektivt system, dels ge möjlighet för 
ett mer ”organic expression”, i mötet med sin omgivning.48 Blocken ligger i 45 graders 
vinkel i förhållande till gatan, och fasaden blir veckad, både ut mot gatorna och in mot 
gården. Vecken är omväxlande försedda med träskärmar för att förhindra insyn mellan 
lägenheter, vilket gör att i vissa vinklar bildas en hel, kompakt träfasad, och i andra vinklar 
öppnar fasaden upp sig med fönster och indragna balkonger. Fasaden är klädd med 
cederträ, rödvarm i tonen och med en tydlig doft av trä. Träet kommer att bli silvergrått 
med tiden. (Bild 10, 11) 
 
Det finns en öppen, rak passage på diagonalen genom kvarteret, och en stickpassage från 
hörnet Sandhamnsgatan/Lindarängsvägen. Passagernas golv är av ljus betong, tak och 
väggar är träklädda och upplevs varma i novemberkylan, med belysning i taket som 

                                                
46 Dnr 2011-00131, 2014, s. 6, 11. 
47 Arkitekten, https://arkitekten.se/nyheter/i-varje-projekt-vi-gor-kommer-vi-ett-steg-narmare-drommen-
om-det-liv-vi-vill-leva/ (2018-11-16). 
48 BIG, https://big.dk/#projects-st7 (2018-11-23). 
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förstärker den röda tonen på träet. Byggnaden omgärdar en inre gård, som delvis utgörs av 
en inhägnad förskolegård. Akustiken förändras påtagligt när jag kommer in på gården, där 
ljudet rör sig mellan fasaderna och upplevs förstärkt. Passagerna tillåter att andra än de 
boende rör sig över gården, samtidigt gör akustiken mig medveten om mina egna steg, och 
har en dämpande effekt på hur jag rör mig. Till det bidrar uppglasade fasader mot gården 
och de lågt sittande fönsterna på nedre botten.  
 
På marken finns platsgjuten, borstad betong i samma rutsystem som byggnaden. I dessa 
står moduler av trä, med låga planteringar och sittplatser, samt privata uteplatser. 
Modulerna är låga, och gården överblickbar – förutom förskolegården som är inbyggd 
bakom högre avskärmningar och en liten pergola. Utöver det finns inga element som 
skapar tak på gården. Stående uppe i en av lägenheterna tittande ner blir det tydligt hur 
pixelkonceptet styrt även gårdsutformningen. Gården beskådas bäst ovanifrån, som en del 
av det rådande rutnätet. (Bild 12, 13) 
 
Jag följer med en grupp arkitekter på en rundtur i byggnadens tre visningslägenheter.49 
Interiört är fönsterpartierna av ek och sträcker sig från golv till tak. Även här doftar det trä, 
och av lim som torkar. De tre lägenheterna är alla vitmålade, med sparsam möblering i trä, 
läder, mjuka och ljusa eller jordfärgade textilier. Trägolven är matta och ljusa. Interiören 
karaktäriseras av oregelbundenheter i form av kanter och språng i tak, och planlösningar 
som är komplicerade och funktionellt sett ineffektiva. Lägenheterna är mörka och djupa in 
mot byggnadens mitt, och har stora fönster i fasad. Byggnadens stålstomme är synlig här 
och där i lägenheterna. Arkitekten som guidar vid mitt besök menar att BIG är lite 
skräpiga, och att det gärna kan få synas. Ingen av kunderna har velat klä in de synliga 
delarna av konstruktionen, och guiden menar att det ger en ”känsla av arkitektur” även 
interiört.  
 
Insynen upplevs som ett större problem utifrån än inifrån – inne i lägenheterna, med sina 
djupa och mörka inre delar, fungerar de stora fönsterna som bildrutor, och jag upplever en 
märkbar distans till världen utanför. Jag ser ut, men känner mig trots de uppglasade 
fasaderna inte betraktad. Utanför, tittandes in mot byggnaden, försöker jag undvika att kika 
in i lägenheterna och blir lite besvärad av den ogenerade insynen. 
 
Från lägenheterna nås taklandskapet, ett ord använt av den guidande arkitekten och som 
känns igen från beskrivningarna av Brunkebergstorg. Liksom i city konnoterar ordet både 
frihet och exklusivitet – här uppe går det att andas och utsikten är anslående. Från terrassen 
till lägenheten på våning fem får jag en bra utblick över modulsystemets lådor. Lådorna är 

                                                
49 Platsbesök 2018-11-23. Jag får följa med på en visning av Stettin 7 för arkitekter som samarbetar med 
fastighetsbolaget Oscar Properties, som byggt Stettin 7. Arkitekterna som deltar på visningen har inte varit 
delaktiga i Stettin 7, men har Oscar Properties som beställare vid utveckling av andra fastigheter. Guiden 
kommer från Oscar Properties, och är designansvarig arkitekt på bolaget. Guiden representerar således 
beställaren (Oscar Properties) och inte byggnadens arkitekt (BIG). 
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antingen öppna, som rumsligheter mellan väggar och ett öppet tak, eller så utgör de själva 
tak att vistas på, med räcken och trägolv, eller att betrakta, med planteringar. I 
novemberfrosten är trägolven hala.  
 
Det går inte att röra sig mellan takets terrasser, och intrycket av taklandskapet som en 
helhet blir ett annat när jag är uppe på taket jämfört med när jag ser byggnaden nerifrån 
och utifrån. På nära håll blir också taklandskapet lidande vid en jämförelse med Gärdets 
fält, med dess färgskiftningar och nyanser. På taket sitter räckena tätt och okoordinerat, de 
olika nivåskillnaderna minner om interiörernas rörighet, vilket ger ett oroligt uttryck. 
Kontrasten mellan idén om mötet mellan Gärdet och byggnaden, och genomförandet av 
idén på detaljnivå framstår tydligt. (Bild 14, 15) 
 
Tid, rädsla, landskap – en tolkning av Stettin 7  
Stettin 7 kan sägas illustrera en typisk BIG-retorik – ett enkelt diagram visar hur en volym 
trycks ned i ena hörnet och samtidigt växer i det andra – massan är densamma och 
arkitekten har fått in en tydlig poäng – oavsett om det gäller ljusförhållanden, utsikt, 
effektivitet, landskapsförhållande eller förmågan att skapa en arkitektur vars avsändare 
framgår. Retoriken i det här fallet anspelar på landskap och topografi, och gör i och med 
det vissa anspråk på att vara platsspecifik – även om diagrammet känns igen från andra 
byggnader i andra städer, av samma arkitekt. Stettin 7 har vid första anblick en arkitektur 
som skulle kunna sägas förstärka landskapets form – främst Drottningberget och 
bebyggelsen i Frihamnen och på Gärdet. Samtidigt vänder byggnaden ryggen till det öppna 
vattnet i Frihamnen strax utanför fastigheten, och vid närmare betraktande är byggnaden 
en solitär som frigör sig från intilliggande bebyggelse med smala gränder och en hög mur. 
Anspelningen på landskapsanpassning är framför allt bildmässig, en vy sedd från en viss 
vinkel. (Bild 16) 
 
Det finns en tradition att vid läsning av landskap ge företräde åt visuella aspekter. Whiston 
Spirns idé om landskapets språk ligger nära fenomenologin, i beskrivningen av hur 
landskapet ger upphov till komplexa, sinnliga upplevelser. I Whiston Spirns definition av 
landskap ingår även symbolik, berättelse och historia, kopplat till människa och plats.50 Med 
utgångspunkt i Whiston Spirns beskrivning av landskapets språk, menar jag att Stettin 7 
förhåller sig frikopplat till sin faktiska, fysiska plats, och istället förhåller sig till en idé om 
platsanknytning. Idén illustreras på flera sätt. Den böljande vågen som byggnaden formar 
ser ut att ta tag i berget på ena sidan och bebyggelsen på den andra, som för att medla 
mellan de två. I och med byggnadens vridning och höjdförändring får den visuellt en 
förgrund och en bakgrund, sett från Gärdet. Den djupverkan som uppstår i och med 
byggnadens skiktning härmar hur Gärdets skogsklädda höjder avlöser varandra, och skapar 
en vy av ett landskap, som kulisser. De träd och den undervegetation som finns på takets 

                                                
50 Anne Whiston Spirn, The Language of Landscape, Yale University Press, New Haven and London, 1998, s. 15-
18. 
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terrasser får ytterligare representera idén om staden som möter skogen, där framför allt 
tallarna med sin karaktäristiska, och lätt igenkända form får symbolisera mötet. 
Beskrivningen av byggnaden som ”pixelerad” – en effekt som uppstår när en digital bild 
förstoras upp så att de enskilda bildpunkterna framstår – är ännu en aspekt av sättet att 
tänka i bildmässiga termer. I en uppförstoring riskerar både helhet och detaljering att 
tappas. Språket, både vid beskrivning av arkitekturen och i arkitekturens form, uttrycker en 
bild av landskapsanpassning som en generell idé, snarare än som ett förhållande till en 
specifik plats. 
 
När jag på Brunkebergstorg främst befann mig på utsidan, har jag i Stettin 7 även tillgång 
till den privata insidan, inne i byggnaden. Kontrasten mellan att befinna mig utanför 
respektive inuti byggnaden är påtaglig vad gäller upplevelsen av att se och att bli sedd. På 
insidan ramar fönster in en bild av världen utanför, och jag upplever en distans till utsidan. 
Faktorer som påverkar upplevelsen av distans är dels fönsternas storlek – de utgör ofta en 
hel vägg i ett rum – dels förhållandet mellan mörker och ljus vid mitt besök. Effekten av ett 
fönster som sträcker sig från vägg till vägg och från golv till tak blir att fönstret inte riktigt 
syns – det blir en vägg. Ljuset av den grå novemberdagen utanför skapar en mjuk kontrast 
mot de oupplysta rummen, där väggen på motsatt sida fönstret är vänd mot lägenhetens 
mörka kärna. Den upplevda distansen mellan ute och inne fortplantar sig på terrasserna, 
där de planterade ytorna – som inte kan beträdas – finns mellan mig och det som är 
utanför byggnaden. Jag menar att förhållandet mellan att se och att bli sedd kan illustrera 
Ellins idé om att eskapism å ena sidan kan leda till olika sätt att visa styrka, å andra sidan 
kan leda till att vi döljer oss: ”The escapist reflex results in two opposing tacks of self-
presentation, that of display and that of concealment.”51 Byggnaden skapar både en 
upplevelse av distans, och en faktisk exponering i form av fönster och terrasser. De 
uppglasade fasaderna visar både de boendes status, och gör samtidigt den förbipasserande 
medveten om sin egen blick. Distansen gör att insidan upplevs som skyddad och dold, 
trots den faktiska exponeringen. Den form av eskapism som distans och exponering skapar 
i Stettin 7 är tydlig, och relevant i förhållande till klimatkrisen. Exponeringen gäller dels 
relationen på olika sidor av fönsterna, men även hur byggnaden visar upp sig utåt. 
Träfasader som grånar och planterade tak kommunicerar hållbarhet – även om det bara är 
symboliskt. Det synbart hållbara boendet som lyxkonsumtion fungerar som en 
statusmarkör och en maktuppvisning. 
 
Ellin refererar till panoptikonmodellen och skriver att: ”Disciplinary space is also 
encountered on a smaller scale in, for instance, atrium building, which could be regarded as 
evolved heirs to the Panopticon where the center is occupied by a void rather than a 
supervisor.”52 I linje med Ellins resonemang menar jag att även panoptism kan användas 
för att förklara hur relationen innergård och lägenhet fungerar. Gården omgärdas av 

                                                
51 Ellin, 1997, s. 37. 
52 Ellin, 1997, s. 35. 
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fönsterklädda fasader, som på tre sidor tornar upp sig högt. De träskärmar som finns 
mellan lägenheternas balkonger kan både stänga ute blickar, och dölja den som är på 
balkongen. Hela innergården är fullt synlig ovanifrån, och visar med fönster, skärmar och 
gårdens öppenhet att en besökare kan bevakas överallt ifrån. De passager som går genom 
byggnaden, över gården, är öppna för alla. Och som en effektiv disciplinär mekanism 
verkar panoptismen så att de som väljer att passera gör det tyst och kontrollerat.  
 
Exo Adams menar att Eden Project är ett exempel på en ”architecture of preservation”, i 
betydelsen bevarande av ett sätt att leva.53 Där Eden Project mycket konkret bygger på en 
idé om bevarande för att upprätthålla ett oförändrat läge, menar jag att även Stettin 7 skulle 
kunna beskrivas som en bevarandets arkitektur, men på andra grunder. Den symboliskt 
”gröna” byggnaden visar en bild av arkitekturen som ett i landskapet följsamt tillägg. 
Byggnaden har ett formmässigt uttryck av att vara hållbar, och i förlängningen ett uttryck 
av att här levs ett hållbart liv. På det sättet kan Stettin 7 förstås i relation till begreppet 
ekologisk tid, i sin skenbara anpassning till en ny tid med nya förutsättningar till följd av 
klimatförändringarna.  
 
Sammanfattningsvis menar jag att Stettin 7 uttrycker ett ambivalent förhållande till plats, i 
relation till undersökningens landskapsbegrepp. En platsspecificitet uttrycks i arkitektens 
beskrivning av projektet, och idén som sådan framkommer i arkitekturen. Samtidigt menar 
jag att det uttryckta förhållandet till platsen och landskapet snarare är generellt än specifikt, 
där arkitekturen främst förmedlar en bild av en idé kring hur landskap, natur och stad 
samverkar. Exo Adams beskrivning av en bevarandets arkitektur, och dess betydelse för 
ekologisk tid, menar jag har relevans i relation till Stettin 7 – en i arkitekturen illustrerad 
anpassning döljer ett stillastående tillstånd. Slutligen anser jag att Stettin 7 visar rädsla i 
form av eskapism och panoptism, där exponering som maktmedel tillsammans med 
bevakning fungerar som en disciplinär mekanism.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 Exo Adams, 2017, s. 177-178.	
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Hagastaden 
 
Plats och historia  
Planerna för utbyggnaden av stadsdelen Hagastaden omfattar delar i både Stockholm och 
Solna. I Stockholm berörs Norra stationsområdet mellan Karolinska sjukhusområdet i 
Solna i norr, och Norra stationsgatan i söder. I öster sträcker sig området fram till Norrtull, 
och i väster ett kvarter bortom bron över till Solna. Området ligger inom riksintresset 
Stockholms innerstad, och delar av området längst i öster finns inom gränsen för 
Nationalstadsparken.54  
 
Området vid Norra station och Norrtull fanns tidigare inom byn Ösbys ägor, en av flera 
byar på Norrmalm. Ösby anläggs under 500-talet, och finns kvar fram till 1630-talet.55 1622 
beslutas att nya tullar ska införas, och staket och tullstationer byggs i Stockholm.56 Stadens 
gränser ändras allt eftersom, och 1670 flyttas den norra gränsen och tullportarna upp till 
Norrtull och Roslagstull.57 Nya tullhus av dåvarande stadsarkitekten Johan Eberhard 
Carlberg står färdiga 1733.58 I samband med Lindhagensplanen från 1866 regleras gatunätet 
och Norra stationsgatan planläggs. 1882 invigs Värtabanan och Norrtulls station. Fram till 
1920-talet byggs stenstaden ut, och når sin nuvarande gräns vid Norra stationsgatan. 
Norrtull byggs om för att möta den ökade biltrafiken, och tullhusens placering blir 
sidoorienterad.59 Magasinsbyggnader och ett klocktorn inom spårområdet rivs i och med 
genomförandet av den nya detaljplanen från 2010.60 
 
Detaljplanen för Vasastaden 1:16 har Alexander Wolodarski som planarkitekt och ansvarig 
handläggare. Innovationen, det första och högsta av de två Norra tornen, är ritat av OMA 
och invigs i november 2018.61 Fyra bostadskvarter är byggda eller under uppförande: Cellen 
och Analysen av Vera Arkitekter, Enzymet av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, 
Kromosomen av Alessandro Ripellino Arkitekter. Två byggnader vid Torsplan med främst 
kontor och butiker, i kvarteren Isotopen och Fraktalen, är ritade av BAU. 

                                                
54 Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret Stockholms stad, Program för östra delen av Hagastaden 
(Norrtull), DNR 2014-14026, 2016, s. 19.  
Hämtad från: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-
planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2014-14026 (2018-12-30) 
55 Hans Hansson, ”Norrmalm i stöpsleven”, Samfundets S:t Eriks årsbok 1946, ed. Gösta Selling, Whalström & 
Widstrand, Stockholm, 1946, s. 11-13. 
56 Marianne Råberg, Visioner och verklighet. En studie kring Stockholms 1600-talsstadsplan, diss., Stockholms 
universitet, 1987, s. 65. 
57 Råberg, 1987, s. 104-106.	
58 Henrik Ahnlund, Johan Eberhard Carlberg. Stockholms stads arkitekt 1727–1773, Liber förlag, 1984, s. 62-63. 
59 DNR 2014-14026, 2016, s. 13. 
60 Kulturförvaltningen, Remiss betr. förslag till detaljplan för Vasastaden 1:16 mm (Norra station) i stadsdelen Norrmalm, 
DNR 4.1/2765/2009, s. 2.  
Hämtad från: https://stadsmuseet.stockholm.se/globalassets/bilder/06-om-stadsmuseet/vad-sager-
stadsmuseet/tjut-2765.pdf (2019-01-02) 
61 OMA, http://oma.eu/projects/norra-tornen (2019-01-01)	
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I denna studie undersöks Hagastaden i Stockholm, med fokus på de kvarter som är 
färdigställda eller under byggnation. Syftet med detaljplanen är att ”[…] sammanlänka 
Stockholms innerstad med Karolinska sjukhusområdet och Solna.”62 Planen innebär att 
vägar och spår överdäckas och bebyggs, och det ska finnas utrymme för en förlängning av 
tunnelbanan från Odenplan till Karolinska. Den nya stadsdelen innehåller bostäder, kontor 
och lokaler för life science (bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik), där närheten till 
Karolinska ger Hagastaden epitetet ”vetenskapsstad”.63  
 
Beskrivning och analys  
Norra stationsområdet ligger i en sänka i landskapet mellan höjden i Solna, där Karolinska 
sjukhuset finns, och Vasastaden i Stockholm. Sett från Solna avtecknar sig stenstadens 
gräns i Stockholm tydligt, och från Stockholm reser sig höjden med Karolinskas byggnader 
och park i norr. Hagastaden byggs i en sydöst-vänd sluttning upp från Norra stationsgatan, 
och ansluter i nivå till höjden i Solna. De nya tvärgatorna mellan kvarteren lutar brant upp 
till den kommande Norra stationsparken, och sänkan mellan Stockholm och Solna byggs 
över. Vasastadens gator fortsätter delvis in i den nya stadsdelen, där Gävlegatan, 
Hälsingegatan och Dalagatan kommer att gå genom de nya kvarteren. Hagastaden beskrivs 
bli en integrerad del av innerstaden, där ”[…] Vasastadens klassiska nord-sydliga riktning 
förlängs […].”64 Torsgatan landar vid Torsplan, där bron över till Solna finns. När 
stadsdelen är färdigbyggd är bron en gata – i avsnittet mellan det kommande kvarteret 
väster om Solnavägen och Norrtull byggs E4/E20 över, och går i tunnel. Överdäckningen 
är under arbete, och kvarteren på Stockholmssidan blickar ut över spont och pålar, där så 
småningom Norra stationsparken kommer att finnas. (Bild 17, 18) 
 
I den anslutande Vasastaden är bebyggelsen överlag fem våningar hög, och mötet mellan 
Hagastaden och Vasastaden på var sida Norra stationsgatan är skarpt. De kvarter som är 
byggda i Hagastaden har en höjd in mot tvärgatorna på sju våningar, och ut mot Norra 
stationsgatan respektive parken en höjd på elva till tretton våningar. I detaljplanens kartor 
påminner den nya stadsdelens struktur ytligt om strukturen i den angränsande Vasastaden – 
men förutom skillnaden i bebyggelsens höjd är kvarteren i Hagastaden mindre, och därmed 
även bostadsgårdarna. Gårdarna har låsta grindar mot parken, och smala öppningar mellan 
husen ut mot Norra stationsgatan. Gårdarna ligger flera meter högre än gatunivån, och det 
går inte att se in på gårdarna från gatan. Illustrationerna av Hagastadens arkitektur i 
planbeskrivningen visar aldrig tydligt relationen till Vasastaden – förutom när kontrasten 
mellan Vasastaden och de Norra tornen får markera det nya. Sammantaget blir intrycket att 
skillnaderna mellan Vasastaden och Hagastaden är större än likheterna. Hagastadens 
                                                
62 Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, Planbeskrivning, Detaljplan för del av Vasastaden 1:16 mm (Norra 
Station) i stadsdelen Vasastaden i Stockholm, Dnr. 2009-02013, 2009, s. 1.  
Hämtad från: https://mittsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-
Gallande/?JournalNumber=2009-02013&rid=77801&flg=0&plantype=Detaljplan (2018-12-04). 
63 Hagastaden, Hagastaden – en vetenskapsstad för liv och hälsa.  
Hämtad från: http://hagastaden.se/wp-content/uploads/2018/07/Hagastaden.pdf (2018-12-04) 
64 Dnr. 2009-02013, 2009, s. 2. 
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funktion som länk mellan Stockholm och Solna fungerar bäst i de delar som inte försöker 
efterlikna Vasastaden – där Torsgatan övergår i Solnavägen är strukturen öppnare och ger 
fortfarande visuella samband mellan Solna och Vasastaden. (Bild 19, 20) 
 
Norra stationsparken har en smal och utsträckt timglasform, och korsas på mitten av 
Hälsingeparken. I nordöst, där Norra stationsparken ansluter till Norrtull, planeras 
gångbroar över trafiken för en anslutning mot Hagaparken.65 Planbeskrivningen kallar 
Norra Stationsparken för en ”grön länk” mellan Karlbergsparken i väster och Hagaparken i 
öster.66 Sambandet mellan Norra stationsparken och Karlbergsparken menar jag är svagt, 
på grund av avstånd, trafik och nivåskillnader. Sambandet med Hagaparken och 
Bellevueparken är viktigt – den nya stadsdelens namn refererar till Hagaparken, och i 
förlängningen till de positiva värden som Haga konnoterar; såsom historia, natur, park, 
lugn och värdighet. Norrtull kommer även efter ombyggnation att vara en plats dominerad 
av trafik, vilket försvagar det fysiska och det upplevda sambandet till Haga. Det visuella 
sambandet mellan Norra stationsparken och Haga påverkas starkt av de smala öppningarna 
mellan byggnaderna och byggnadernas höjd. (Bild 21) 
 
I Torsgatans förlängning bortom St. Eriksplan syns Bonnierhusets högdel, som är knappt 
hälften så högt som Innovationen – det första av de två så kallade Norra tornen. De Norra 
tornen ska markera gränsen till Solna, och i detaljplanen beskrivs de som ett ”gracilt 
orgelmotiv”.67 Innovationen följer ungefär planbeskrivningens höjdangivelse på 140 meter, 
men skiljer sig i övrigt från dess illustration av tornen. Illustrationen visar en volym 
bestående av stående skivor, vars fasad har en tydlig vertikal relief. Innovationen är 
organiserad som travade lådor, vars kulör och struktur på håll påminner om papp. Lådorna 
är förskjutna i förhållande till varandra, och byggnaden har en betydligt bredare bas än 
topp. Fönsterna har ett liggande format, och balkonger finns bakom indragna partier. 
Byggnadens form och uttryck poängterar inte dess höjd på samma sätt som 
planbeskrivningens illustration, utan uttrycker stabilitet och i viss mån horisontalitet. Det 
illustrerade tornet uttrycker monumentalitet på ett sätt som Innovationen inte gör. 
Innovationen beskrivs som ett landmärke,68 och syns över hela staden. Byggnadens entré 
påminner interiört om en hotellobby, med vit sten på golv och väggar. Här står rundade 
puffar och soffor i sammet, och snittblommor i vaser på golvet. Postboxar med 
elektroniska lås finns på sidan av öppningen in mot det svarta hissutrymmet. Ett litet bord 
med stol till vänster om entrén ger associationer till en concierge. (Bild 22) 
 
Förutom tornen markerar två byggnader vid Torsplan mötet med Solna, fastigheterna 
Isotopen och Fraktalen. Där tornen är landmärken som markerar stadsdelens läge på 
avstånd, är Fraktalen och Isotopen kompakta, stora volymer som med sina rundade hörn 

                                                
65 Dnr. 2009-02013, 2009, s. 13. 
66 Dnr. 2009-02013, 2009, s. 12. 
67 Dnr. 2009-02013, 2009, s. 9. 
68 Oscar Properties, https://oscarproperties.com/projekt/norra-tornen/ (2018-12-16). 



 23 

rumsligt markerar bron över till Solna. Byggnadernas höjd i relation till deras utbredning 
blir en tydlig kontrast mot tornen. En detalj i gaturummet är belysningen, där 
belysningsstolpar av gjutjärn och lyktor av glas finns vid Torsplan. Längs Norra 
stationsgatan är belysningen linspänd mellan svartlackerade gjutjärnsstolpar, utformande 
som ledningsstolpar för spårväg. Båda belysningstyperna är utförda i en tydligt 
historiserande stil som konnoterar industri och spårtrafik. (Bild 23, 24) 
 
De byggda bostadskvarteren: Cellen, Enzymet, Kromosomen och Analysen, är lika 
varandra vad gäller höjder, bredder och fotavtryck. De fyra kvarteren har alla höga 
sockelvåningar och består av två långsträckta huskroppar på var sida en smal gård. 
Kvarterstypologin återkommer i de delar av planen som ännu inte är påbörjade. 
Fasadkulörerna är överlag ljusa och svala med toner i beige, grått och grönt, och skiljer sig 
från Vasastadens varma och mättade toner i rött, gult och brunt. Cellen har en poängterad 
vertikalitet, med breda reliefer i fasaden av betong. De små och smala balkongerna ligger 
förskjutna i förhållande till varandra och ger på så sett en illusion av dubbel takhöjd, och 
förstärker det vertikala uttrycket. Samma motiv återkommer runt hela kvarteret, och 
bredvid Fraktalen med sina horisontella fönsterband och breda, satta form, ser Cellen än 
mer högsträckt ut. Enzymet har fasadelement av betong med reliefer som tydligt härmar 
det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, med kornischliknande element och rustiserad 
sockelvåning. För att ge sken av att kvarteret består av flera separata byggnader är 
fasaderna indelade i partier runt en centrerad port, där partierna varieras något i kulör. 
Kromosomen har en fasad av betongelement med terrazzo, i en vertikal relief. Fönster är 
sammankopplade visuellt till ett element med ett mellanliggande mörkt parti, som bryter 
skarpt mot fasadens ljusare kulör och poängterar vertikalitet. Analysen har en mörkare 
kulör, och har liksom övriga bostadskvarter fasader med återkommande, homogena motiv 
runt kvarteret. (Bild 24, 25) 
 
Norra stationsgatan ska omvandlas till en ”grön boulevard”, och träd är planterade på sidan 
som vetter mot Vasastaden. De nya bostadskvarteren ska enligt planbeskrivningen bilda en 
tydlig front för att markera mötet med Vasastaden, där bebyggelsen längs Norra 
stationsgatan tidigare har markerat stenstadens slut.69 Hagastaden beskrivs som en ny 
årsring, och bedöms inte skada riksintresset.70 Samtidigt förloras gränsens tydlighet i och 
med Norra stationsområdets förändrade topografi, där möjligheten att se den 
sammanhängande gränsen längs Norrmalms norra sida försvinner.  
 
Tid, rädsla och landskap – en tolkning av Hagastaden 
Hagastaden beskrivs som en ”vetenskapsstad”, och kan ses som ett exempel på de 
storskaliga tematiseringar som Kärrholm menar kan göra staden alltmer tidsmässigt 
likriktad. I en tematiserad stad finns det risk att vissa tidsperioder blir mer framträdande än 
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andra, vilket kan leda till att stadsdelar blir stilla och öde under andra perioder – en 
dominerande tidsfigur produceras.71 Kärrholm skriver också att ”Etablerandet av en 
dominant tidsfigur kan ses som ett slags tematiseringar eller territorialiseringar av tid”, där 
tidsfiguren även kan etableras om ”[…] en viss byggd skala stabiliseras”.72 Parallellt med 
Hagastadens tematisering i innehåll menar jag därför att det finns ytterligare en 
tematisering, som är stadsdelens arkitektoniska organisation och uttryck. Här kan 
begreppet tidsfigur beskriva hur ett visst stadsbyggnadsideal befäster en tid – formmässigt 
en samtida tolkning av det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets stenstad – vilket minskar 
det rumsliga utrymmet för andra tidsperioder. Begreppet ”stenstad” används i 
planbeskrivningen,73 och är ett begrepp som tillsammans med ”den täta staden” präglar 
Stockholms stadsbyggande.74 Användandet av begreppen relaterar till Stockholms äldre 
bebyggelse, och tar samtidigt ställning för den täta staden som den hållbara staden. 
Kärrholm menar att effektivitet och förutsägbarhet länge präglat både planering och synen 
på hållbar utveckling, där ”Förutsägbarheten tenderar att konservera befintliga 
samhällsmönster.”75 I linje med Kärrholms resonemang menar jag att Hagastadens 
arkitektur cementerar dels en bild av hur staden ska se ut och organiseras – där effektivitet 
och förutsägbarhet har företräde – dels en bild av hur vi ska leva i staden. En alltför tät, 
effektiv och förutsägbar stad rymmer inte flexibilitet inför förändring, vilket är en svaghet i 
relation till klimatkrisens oförutsägbarhet. 
 
I förhållande till Hagastadens stadsbyggnadsideal finns en likhet mellan Kärrholms begrepp 
tidsfigur och Ellins beskrivning av nostalgi. Nostalgi uttrycks enligt Ellin som en önskan att 
återgå till ett idealiserat förflutet. Ellin skriver att: ”In its collective manifestation, the 
nostalgic impulse might be understood as a response to the rapid change that occured 
during the industrial/modern era”, där nostalgiyttringar växte fram parallellt med känslan 
av osäkerhet inför snabba förändringar.76 Inom stadsbyggandet pekar Ellin på 
nyurbanismen som ett tydligt nostalgiskt stadsbyggnadsideal, och menar att läsbarhet och 
tydlighet är principer som kännetecknar nyurbanism. Läsbarhet skapas bland annat genom 
att rumsligt avgränsa och länka samman offentliga platser, tydlighet genom att sätta skarpa 
gränser mellan det privata och det offentliga.77 I relation till Ellins exempel menar jag att 
Hagastaden uttrycker nostalgi på flera sätt. Planen relaterar till Vasastaden vad gäller 
struktur och fasadindelningar, vilka är exempel på en idé om läsbarhet – vilket även leder 
till förutsägbarhet. Bostadsgårdarna är stängda, både för insyn och passage eller besök av 
utomstående. Enstaka element i byggnader och gaturum relaterar i sin form till äldre 

                                                
71 Kärrholm, 2014, s. 49-50. 
72 Kärrholm, 2014, s. 56. 
73 Dnr. 2009-02013, 2009, s. 10. 
74 Översiktsplan för Stockholms stad, 2018.  
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arkitektur och formgivning – för att konnotera historia, sammanhang och stabilitet – 
exemplifierat av gaturummens belysning och i fasadelementen i framför allt kvarteret 
Enzymet. I likhet med Kärrholms farhåga kring konserverade samhällsmönster, menar jag 
att nostalgi – som ett uttryck för rädsla – är tecken på en obenägenhet att förändras.  
 
Tidiga versioner av Hagastadens gestaltningsprogram visar referensbilder på tät och hög 
bebyggelse i Pittsburgh respektive Chicago i USA.78 Referensernas stil och uttryck känns 
igen i planbeskrivningens illustrationer, liksom proportioner, höjd och täthet – och 
bebyggelsen på bilderna är uppenbara förebilder för Hagastaden. Förebilderna är 
intressanta i förhållande till Ellins beskrivning av nostalgi som en längtan tillbaka till något 
som inte nödvändigtvis är en del av din egen historia,79 där jag menar att bilderna illustrerar 
en nostalgi kring ”storstaden” mer generellt, i en form som inte har någon förankring i 
Stockholms arkitektur eller historia. Förebildernas uttryck tar tydligt form i de genomförda 
bostadskvarterens betonande av vertikalitet, i dess jämna och monotona fasader och i hur 
kvarterens hörn har fått en högre höjd.  
 
Här är det relevant att återknyta till Ellins beskrivning av eskapism, som karaktäriseras 
antingen av privatism eller en flykt till en fantasivärld.80 I linje med Ellins beskrivning 
menar jag att Innovationen och bostadskvarteren har eskapism gemensamt, i hur de på 
olika sätt dels drar sig undan det gemensamma, dels innehåller referenser till en dröm om 
att leva i en storstad. Innovationen liknar med sina staplade lådor både Stettin 7 och 
påbyggnaden på Trollhättan 33 vid Brunkebergstorg, i hur arkitekturen i alla exempel 
poängterar den individuella enheten. Tornet skiljer sig därmed från de övriga bostadshusen 
i Hagastaden – där homogena fasader klär in en konstruktion, som ett klädesplagg 
bortkopplat från lägenheternas organisation interiört. Kvarteren uttrycker privatism genom 
sina stängda gårdar, och genom fasaderna som döljer de enskilda enheterna och visar en 
enad front. Innovationen uttrycker individuell privatism genom sina enheter som så tydligt 
markeras skilda från varandra, och en gemensam privatism i sin höjd och sitt fristående 
läge, vilket skapar en distans till stadsdelen och staden i övrigt. Sett på avstånd ger tornet 
även ett oväntat dystopiskt intryck och väcker associationer till flykt, genom den röda 
varningslampan på tornets topp tillsammans med den helikopterliknande kranen, avsedd 
                                                
78 Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, Hagastaden – den täta stadens attraktionskraft del 3A, 2012, s. 12.  
Hämtad från: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9qvOet9TfAh
VM2SwKHVdTBUcQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Finsynsbk.stockholm.se%2Ftemplates%2Fma
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för fönsterputs och annat underhåll. Ellins beskrivning av distans och exponering som 
aspekter av eskapism är påtagliga, där tornets fasadelement av betong är tjocka och kraftiga 
och visar att tornets invånare är trygga, samtidigt som de stora fönsterna håller utkik över 
staden nedanför. Drömmen om den internationella storstaden tar tydligt form i 
Innovationens entré med en symbolisk plats för en concierge, och även i entréns likhet 
med hotellmiljöer, vilket också gäller interiörbilderna på fastighetsbolagets hemsida.81  
 
Norrmalms kuperade landskap har successivt förändrats i och med att betesmarker och 
jordbruk fått maka på sig när staden växt. Från Brunkebergsåsen till Norrtull har 
nivåskillnader långsamt jämnats ut för att ge plats till raka gator och kvarter. Höjder och 
dalar finns kvar, exempelvis i Röda bergen där strukturen anpassats efter topografin, och 
rester av ett tidigare landskap finns på Brunkebergstorg, där Norrmalms båda 
rutnätssystem möts. Whiston Spirn liknar naturen i staden för en trädgård för människan 
att kultivera, och menar att metaforen fungerar som en beskrivning av ett harmoniskt 
förhållande mellan kultur och natur: ”In the garden, there is both an attitude of beneficial 
management and an acknowledgment of natural phenomena that are beyond human 
control.”82 I förhållande till klimatförändringar menar jag att Whiston Spirns liknelse är 
relevant, då den pekar på vikten av flexibilitet inför det oförutsedda. Hagastaden byggs 
ovanpå väg- och spårtunnlarnas tak, skapar ny mark och kopplar sig loss från sitt 
landskapliga sammanhang rent fysiskt. Den nya stadsdelen förändrar möjligheten att läsa 
och förstå landskapets topografi och samband – vyerna upp mot Solna respektive mot 
Stockholms front försvinner, och den väst-östliga länk som beskrivs i planprogrammet är 
problematisk på grund av nivåskillnaderna. Hagastaden som i allra högsta grad är ett 
projekt som påverkar landskapets tredimensionalitet, tycks ha fastnat i den 
tvådimensionella planens synbara samband. 
 
Sammanfattningsvis menar jag att Hagastaden kan illustrera hur tidsfigur fungerar i relation 
till hållbarhetsperspektivet – där effektivitet och förutsägbarhet i stadsdelens struktur dels 
riskerar att cementera ett sätt att leva, dels är rumsligt oflexibelt i förhållande till 
förändringar. Nostalgi kan i Hagastaden relateras till tidsfigur, där nostalgi dels tar form i 
stadsdelens organisation och bebyggelsens höjder och täthet, dels i formelement i fasader 
och gaturum. Nostalgi visar liksom begreppet tidsfigur på en rumsligt konservativ 
inställning till förändring. Eskapism har tydliga uttryck i Hagastadens bostadsbebyggelse; 
dels i form av privatism, dels uttryckt som en dröm om storstaden – vilket i sin tur är 
kopplat till nostalgibegreppet. Även i förhållande till landskapsbegreppet visar planen på 
oflexibilitet, och en avsaknad av utrymmen för det oförutsedda. Stadsdelens rörelse upp 
från Vasastaden mot Solna motsätter sig landskapets rörelse, vilket innebär att visuella och 
fysiska samband förändras och att en viktig aspekt av läsbarhet går förlorad.  
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Diskussion 
 
Denna studie har undersökt hur kris tar form i tre samtida exempel på arkitektur. De tre 
objekten har olika funktion och skala, för att tillsammans representera en del av 
arkitekturens bredd. Objekten har undersökts i varsitt kapitel, där en inledande beskrivning 
och analys har visat hur arkitekturen bygger ett förhållande till betraktare och plats. 
Analysens resultat har utgjort utgångspunkt för ett följande tolkningsavsnitt, som har svarat 
på studiens andra frågeställning genom tre teoretiska nyckelbegrepp. Begreppen som har 
använts är tid: för en tolkning av arkitekturens förhållande till förändring, rädsla: för en 
tolkning av arkitekturens reaktioner på kris, och landskap: för en tolkning av hur 
arkitekturen förhåller sig till sina givna förutsättningar i form av historia, samband och 
process. Tid har tolkats genom begreppen tempo, tidsfigur och ekologisk tid, som i 
undersökningen har definierats genom texter som specifikt berör förhållandet tid och 
arkitektur. Rädsla har tolkats genom begreppen nostalgi, eskapism och panoptism, som i olika 
texter definieras som symptom på rädsla som kan ta form i arkitekturen.  
 
Brunkebergstorg uttrycker tydligt ett visst tempo, där konsumtion av varor och tjänster 
påverkar arkitekturens form och organisation. Svängda former styr och uppmuntrar 
rörelse, och öppenheten – som ett uttryck för rädsla – samverkar med torgets utformning i 
övrigt och skapar ett relativt högt tempo. Tempo, liksom tidsfigur, tillstår Mattias 
Kärrholm själv är ett utkast för en möjlig analys av hur tid relaterar till rum, i förhållande 
till hållbarhet. Båda begreppen menar jag förutsätter en viss cirkulation av människor, och 
ett större sammanhang i staden – och i undersökningen är de därför användbara vid 
tolkning av offentlig plats (Brunkebergstorg) och stadsbyggnad (Hagastaden).  
 
Ekologisk tid definierar Ross Exo Adams i förhållande till ett mycket tydligt exempel: Eden 
Project. Eden Project – som är en form av botanisk trädgård med folkbildningsambitioner 
kring ekologi – har ett helt annat syfte än Brunkebergstorg och Stettin 7, de objekt som jag 
applicerar begreppet på i studien. I tolkningen har jag utgått från den beskrivning av 
begreppet som Exo Adams anger, och inte Eden Project som ett exempel i sig. Jag menar 
att resultatet visar att ekologisk tid som begrepp kan förklara cyklisk tid, vilket präglar 
Brunkebergstorg. Ekologisk tid som ett uttryck för en historielöshet motsägs på 
Brunkebergstorg av torggestaltningens förhållande till landskapet, där betydelsen av 
Riksbanken poängteras, liksom själva berget torget befinner sig på. Anne Whistons Spirns 
landskapsbegrepp är brett, och kan därför eventuellt beskyllas för att vara oprecist. 
Samtidigt preciseras begreppet genom de exempel som studiens resultat visar på.  
 
Stettin 7 menar jag tydliggör Whiston Spirns fenomenologiska landskapsbegrepp, i hur 
arkitekturen poängterar ett bildmässigt förhållande mellan arkitektur och landskap, som 
skiljer sig från det upplevda förhållandet. Varken landskap eller rädsla är som begrepp 
kopplat till klimatkris i sig. Men jag menar att både landskap och rädsla fungerar som 
begrepp i studien när de används genom perspektivet klimatkris – där landskap kan belysa 
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arkitekturens förhållande till plats och sammanhang, och i förlängningen belysa ett 
förhållningssätt mellan arkitektur och klimatkris.  
 
I både Stettin 7 och Brunkebergstorg fungerar panoptism på liknande sätt, där centrum är 
öppet och betraktas från positioner som omger det. Objektens olika skalor och olika nivå 
av intimitet gör upplevelserna och formuttrycken olika, men principen är densamma. 
Foucaults panoptism tolkar jag som just en princip, där den rumsligt omvända 
panoptikonmodellen, som påvisas av Nan Ellin, kan visa hur principen fungerar i Stettin 7 
och på Brunkebergstorg. Eskapism uttrycks i alla tre objekt, dels i form av olika strategier 
för privatism – exempelvis i Hagastaden i form av Innovationens placering, och i 
förhållandet mellan staden och taklandskapet på Brunkebergstorg – dels i form av konkreta 
formuttryck, som exponering och distans i Stettin 7.  
 
I tolkningen av Stettin 7 använder jag även Exo Adams beskrivning av Eden Project som 
en ”bevarandets arkitektur”, vilket egentligen skulle kunna sägas prägla alla tre objekt i 
studien. Bevarandets arkitektur berör hur arkitekturen förmedlar en låst bild av ett sätt att 
leva, och på så sätt inte förhåller sig till förändring. Här finns även en koppling till både 
Kärrholms begrepp tidsfigur och Ellins nostalgi, båda applicerade på Hagastaden. En 
dominant tidsfigur tillsammans med nostalgi i organisation och uttryck visar en konservativ 
inställning till hur livet i staden levs. Stadsdelen framstår som oflexibel i relation till behovet 
av utrymme för det oförutsedda i klimatförändringarnas spår. I arkitektur generellt finns en 
potential att visa andra sätt att leva, vilket inte utnyttjas i Hagastaden. 
 
Hagastaden och Stettin 7 har likheter i hur arkitekturen resonerar visuellt kring landskapliga 
sammanhang, där Whiston Sprins mångfacetterade landskapsbegrepp är en tillgång i sin 
både djupare och bredare förståelse av landskap. Hagastaden visar även på liknande uttryck 
för eskapism som både Stettin 7 och Brunkebergstorg gör, till exempel i hur arkitekturen 
uttrycker den individuella enheten. Samtidigt skiljer sig Hagastadens bostadskvarter tydligt 
från uttryckandet av det individuella; i kvarteren är det snarare privatism i form av slutenhet 
och stumhet, än i form av individens oberoende, som tar form.  
 
Hagastaden är ett exempel där stadsdelens form och organisation av mig tolkas som uttryck 
för rädsla i form av nostalgi, men som skulle kunna motiveras som en strategi för 
riskhantering – där stadsdelen tar ställning för den täta staden som den hållbara staden. 
Hagastaden kan därmed visa på andra möjliga tolkningar av arkitekturens form, beroende 
av vilka perspektiv tolkaren utgår ifrån. Brunkebergstorg och Stettin 7 använder å sin sida 
inga synliga eller uttalade strategier för riskhantering i förhållande till klimatförändringar. 
Avsaknad av tydlig riskhantering i arkitekturens form var inte en parameter vid val av 
studieobjekt, men något som jag menar gör resultatet tydligare i förhållande till skillnader 
mellan uttryck för riskhantering och uttryck för kris.  
 



 29 

De teoretiska begrepp som används i studien ger ett visst perspektiv vid analys och 
tolkning, vilket innebär att teorins utgångspunkter färgar resultatet. Studiens resultat menar 
jag visar att begreppen tid, rädsla och landskap är relevanta i relation till studiens syfte och 
frågeställningar – men kanske skulle även andra begrepp kunna användas för att tolka hur 
kris tar form i arkitekturen. De tre begreppen menar jag både stödjer och stärker varandra, 
och samverkar vid tolkningen – tydliga exempel är tempo och rädsla i Brunkebergstorg, 
och tidsfigur och nostalgi i Hagastaden. I resultatet framkommer även begreppens 
gemensamma nämnare förändring – förändring i tid, förändring som en källa till oro och 
rädsla, och förändring i form av processer av växande och utveckling i landskapet – som 
knyter samman begreppen och förtydligar deras relevans även för förändringar av klimatet. 
 
Slutligen menar jag att de objekt som undersöks i studien både kan berätta något specifikt 
och något generellt. Alla har specifika uttryck, samtidigt som de alla följer både regelverk 
och uppsatta mål som gäller för byggande i Stockholm i allmänhet. I och med det kan de 
ses som representanter för sin respektive kategori av arkitektur, och därmed berätta något 
som kan förstås mer generellt. Användandet av studiens teoretiska perspektiv gör att 
studiens resultat skulle kunna sägas visa generella aspekter av uttryck för kris i arkitekturen 
– även utanför Stockholmsperspektivet – men som uttrycks specifikt i respektive objekt.  
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