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Exempel: Kvarteret Riddaren 

Pågående planering 
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Kv Riddaren från söder 
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Riddaren 17 och 18 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Det nya förslaget; den blåklassade byggnaden inom Riddaren f.d. 17 bevaras i sin 

helhet. Det befintliga gatuhuset mot Nybrogatan inom Riddaren 18 bevaras och 
återställs från kontor till bostadsändamål. Den byggnad som placerar sig längs den 
gränd som öppnar sig in i kvarteret förutsätts rivas och ersättas med ett nytt 
kontorskomplex 
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Riddaren f.d. 17 lämnas ograverad  
Hörnet Nybrogatan-Riddargatan från söder 

Uppfördes 1910, i hörnet 

Riddargatan i 6 våningar 

Arkitekt Cyrillus Johansson.  

 

Nationalromantisk stil i tegel 

med naturstenssockel 
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Riddaren 18 Ny- och ombyggnad. Kontor och ca 20 lgh 

 

 

Byggnaden th längs gränden rivs för att ersättas med 4 m 
högre kontorskomplex m hög arkitektonisk kvalitet. 
Byggnaden tar en större del av gårdsrummet i anspråk. 



Riddaren 18: Astoriahuset mot Nybrog. bevaras  
Huset utmed gränden rivs, större kontorshus byggs 

Riddaren 18 från 1873 i 5 våningar. Putsad 
nyrenässansstil. Gatuhuset mot Nybrogatan 
bevaras. Takvinkeln och nocken föreslås 
höjas för en våning till. Byggs om t bostäder 

Byggnaden utefter gränden (t h på bild 
ovan) mot den blivande Sofi Almquists 
plats föreslås rivas, och en större 
kontorsbyggnad uppföras.  
 

Gemensam takutformning för båda husen. 
ulf.johannisson@telia.com 



Riddaren – stängd gränd mellan Nybrogatan 
15/17 och 19 blir öppet torg 

Marken i anslutning till fasaden för att möjliggöra en ljus 
källarvåning. Platsen är planerad som en 
gemensamhetsanläggning med entréer till omkringliggande 
fastigheterna och blir förplats för det judiska kulturcentret 
inom Riddaren 6 ulf.johannisson@telia.com 



Riddaren 18  

 
 
 
 
 
 
 

• Det nya förslaget, med en ny kontorsvolym, är sänkt i  
 

Det nya förslaget, med en ny kontorsvolym, är sänkt i jämförelse 
med samrådsförslaget med motsvarande ca 3,5 meter, 
kontorsbyggnaden bedöms dock alltför hög och kan verka 
menligt på solförhållandet för den skolgård som är placerad på 
taket inom Riddaren 6. 



 
Hur bevara och utveckla innerstadens värden, 

kärnan i Stockholms identitet? 

 
Vart leder rådande kultur  

och förslaget till 
Arkitektur Stockholm? 
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Modernismen ca 80 år 

 • Billigt, funktionellt – men glömde funktionen 
”må bra, trivas” 

• Förra sekelskiftet 5 stilar på 50 år (Jugend …) 
med skönhet och småskalig stadskaraktär, 
flexibelt användbar 

• Modernismens mer eller mindre avskalade 
stora lådhus forsätter att dominera, nyfunkis  

• Räcker 80 år med avskalad stil? 
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Forskning Människor uppfattar som vackert/mår 

bra av: Naturfärger och –material, variation i 
former, småskalighet, som sekelskifteskvarteren 
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Samma princip – nytt uttryck - Vid  N Bantorget 
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Det går att säga vad som är vackert  
Variation inom sammanhållen helhet - Tegnérgatan 
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Tegnérlundens vackra varierade helhet … 
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… avbryts av 2hus som det t h – Arkitektur Sthlm: 
”Nya byggnader ska samspela med omgivande miljö” 

 Kringgås: ”identitet skall tillföras nya 
tolkningar … nya ideal … i stället för 
upprepningar  
 
 
 
 
Misch-masch tycker folk, som 
uppskattar sammanhållna helhet.  
Arkitektur Sth:  
”Byggandet ska ta sin  
utgångspunkt i medborgaren”  OK? 
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… och förslaget till Arkitektur Stockholm 

• Börjar fint: ”Byggandet ska ta sin 
utgångspunkt i Stockholms identitet” 

• Men det kan kringgås: ”identitet skall tillföras 
nya tolkningar … nya ideal … i stället för 
upprepningar  
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Så här?  
Sammanhållen helhets karaktär går sönder 

ulf.johannisson@telia.com 



City-Gallerians grannar Jakobsg/Regeringsg 
i riktning mot Gustav Adolfs Torg 

Ulf.johannisson@telia.com 
ulf.johannisson@telia.com 



Nya förslaget – på andra sidan Jakobsgatan 

ulf.johannisson@telia.com 

Arkitektur Stockholm: 
”Nya byggnader ska 
samspela med 
omgivande miljö” 



Förslaget Regeringsgatan/Hamngatan 
Arkitektur Stockholm: ”En mänsklig skala ska eftersträvas” 

ulf.johannisson@telia.com 



2011 Kv Loen nära Tegelbacken 

 

Arkitektur Stockholm: 
”På- och tillbyggnad 
ska som helhet 
påverka omgivande 
stadsmiljö på ett 
positivt sätt”  
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Arkitektur Stockholm: Mänsklig skala ska eftersträvas 
… i de äldsta delarna (vid vattnet, i innerstaden) är 
silhuetten särskilt känslig för skalförskjutning” 
  

Men det kan kringgås: ”att bryta sig ur befintlig skala kan 
prövas i projekt av stort allmänt intresse som uppvisar 
särskilt hög arkitektonisk kvalitet och relevans här”  
OK? 

ulf.johannisson@telia.com 



Arkitektur Stockholm 

• Vagt 
• Fint om ”utgångspunkt i Sth identitet” och ”Nya 

byggnader ska samspela med det gamla” och 
”känslig för skalförskjutning” 

• Öppnar för att kunna kringgå detta ”Bryta sig ur 
befintlig skala kan prövas” och ”På- och 
tillbyggnader ska påverka omgivande 
stadsmiljö…positivt” 

• Som idag – att bryta mönster kräver tydlighet 
• Omarbeta 
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Förslag: Riktlinjer i Arkitektur Stockholm 
Bygga i linje med stor majoritets önskemål: Vacker 
varierad arkitektur och funktionsblandad stad  

• Det ger mycket friare skapande 

• Det stämmer med och utvecklar Stockholms 
identitet och värden 

Använd uppdaterad Byggnadsordning: Sammanhållen 
helhet bibehålls … äldre husens proportioner, färg, 
fasad- och takutförande utvecklas, bevaras och 
återställs 

• Utbildning och rådgivning till byggherrar m fl 

Pris till årets bästa byggnad och renovering – 
harmoni, skönhet, funktion … 
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Förslagen för stenstaden  
ger glädje och lönsamhet 

 
 
 

• Stockholmarna och besökare får det de flesta 
vill ha; skönhet och stadskänsla 

• Antikvarisk expertis kommer till nytta 

• Arkitekter får tillämpa ett rikare formspråk 

• Värdestegring på husen för ägare inkl. brf  

• Ekonomiska plus för samhälle och individer!  
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