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Staden och byggherrarna har gemensamt upprättat 
föreliggande Gestaltningsprogram i avsikt att arki-
tektoniskt beskriva mark- och byggnadsambitioner 
för del av Riddaren 5 och 18. Gestaltningsprogram-
met ska säkerställa att såväl nybyggnation, bevaran-
de av beÌntlig byggnation samt det nya offentliga 
rummet ges en hög arkitektonisk kvalitet genom 
omsorgsfull gestaltning. För att säkerställa en hög 
kvalitetsnivå är utformningen beskrivenmed hög 
detaljeringsgrad.  

Gestaltningsprogrammet utgör en del av utställ-
ningshandlingarna för detaljplanen men syftar 
också till att vara ett instrument och stöd vid 
samordning av gestaltningsfrågor i projektering-, 
bygglov- och genomförandefasen.

Utveckling av kvarteren Riddaren 5, 6 och 18 har 
pågått under en lång tid. Efter samrådet våren 2012 
beslutades att detaljplanen skulle delas upp i två 
delar, en för Riddaren 5, 6 och en för Riddaren 18.  
Detaljplanen för Riddaren 5 och 6 vann laga kraft 
sommaren 2013. Detaljplaneförslaget för Riddaren 
18 omarbetades i sin helhet efter synpunkter som 
inkom under samrådet. Projektet ändrades både 
vad gäller volym, utformning och innehåll. Stort 
engagemang har lagt på att bevara byggnadsdelen 
mot Nybrogatan och återskapa bostäder i det kon-
toriserade huset. Före detta biograf Astorias entré 
bevaras och blir entré till den nya öppna (kom-

mersiella) bottenvåningen samt entré till det nya 
kontorshuset. Byggnaden som vetter mot gränden, 
SoÌ Almquists Plats, rivs i sin helhet och ers§tts 
med en modern kontorsbyggnad. Den idag stängda 
gr§nden mellan Riddaren 5 och 18, SoÌ Almquists 
Plats, kommer att öppnas upp och göras tillgänglig. 
Avsikten är att skapa en öppen mötesplats med 
tydliga kvaliteter som kompletterar de intensiva 
citykvarterens offentliga rum. 

Detaljplanen reglerar markanvändning och bygg-
rättens utbredning och höjdsättning. Gestaltnings-
programmet, som är en del av detaljplanen, reglerar 
bebyggelsen och det offentliga rummet utformning. 

Avsikten är att detaljplanen tas upp för godkän-
nande i stadsbyggnadsnämnden under 1:a kvartalet 
2014 och därefter antas av Kommunfullmäktige.

Följande handlingar gäller för detaljplanen:

-Detaljplanekarta

-Planbeskrivning

-Genomförandebeskrivning

-Gestaltningsprogram 

Förord

Susanna Stenfelt    Thorsten Åsbjer    Oscar Engelbert
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Medverkande

Stockholms Stad: 
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Stadsplanering och detaljplan   

Susanna Stenfelt, planhandläggare  
susanna.stenfelt@stockholm.se
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Ombyggnad, bostäder     
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Åke Svedmyr
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Hållbarhet

Sofie Åberg

SoÌ Almquists Plats
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̊ Den beÌntliga bebyggelsen i planomr“det 
hör till den äldsta i kvarteret och uppfördes 
ursprungligen för bostäder. Den bestod då av 
två fastigheter som vände sig dels mot Nybro-
gatan, dels mot gränden in i kvarteret. De båda 
byggnaderna uppfördes med en gemensam 
fasadkomposition. Senare har fastigheterna sla-
gits samman, byggts på och byggts om för att 
inrymma biografen Astoria (nu nedlagd) och i 
övrigt kontoriserats. 

̊ Byggnaden mot Nybrogatan återställs till bo-
stadsändamål, en mindre del av den ursprung-
liga byggnaden rivs. Byggnaden som vetter 
mot gr§nden, SoÌ Almquists Plats, rivs i sin 
helhet och ersätts med en ny kontorsbyggnad. 
Avsikten är att utveckla och stärka stadsdelen 
påtagligt urbana kvaliteter med ett tillskott av 
verksamheter, butiker, kontor och bostäder.

SAMMANFATTNING

̊ Mellan byggnaderna inom Riddaren 5 och 18 
anl§ggs ett nytt stadsrum, SoÌ Almquists Plats, 
platsen fungerar som ett entrérum för såväl 
kontorshuset som det judiska kulturhuset och 
bost§derna i f d SoÌ Almquists skola. Avsikten 
är att skapas som en mötesplats, en oas vid 
sidan av stadens pulserande stråk. Den arrang-
eras i två nivåer, dels i gatuplan där en torgbild-
ning i direkt anslutning till Nybrogatan föreslås 
och dels en försänkt trädgård med sittvänliga 
trappor. Med vacker markbeläggning i natur-
sten, grönska och träd kan en stämningsfull 
karaktär och stark identitet uppnås. 

̊ Den nya kontorsbyggnadens arkitektur tar den 
beÌntliga byggnaden mot Nybrogatan, med 
dess fasadkomposition i form av listverk och 
proportionering, som utgångspunkt. Horison-
tell indelning och uttrycksfulla stående smala 
fönsterpartier karaktäriserar det nya kontors-

huset. Utskjutande stående metallpartier av 
tombak tolkar den klassiskt slutna fasaden i 
stenstaden.

̊ Den nya kontorsbyggnaden förenas med den 
beÌntliga byggnaden mot Nybrogatan genom 
en gemensam takgestaltning. Taken förenas 
genom sadeltakets och brandgavelns former i 
en gemensam svängd form.

̊ Biografsalongen rivs medan dess foajé i gathu-
set mot Nybrogatan bevaras och utgör en av 
entréerna till den nya kontorsbyggnaden. Den 
karaktäristiska baldakinen över entrén restau-
reras.

̊ Totalt omfattar planen ca 10 900 m2 BTA bygg-
rätt, vilket är en ökning med ca 4 600 m2 BTA. 
Förslaget rymmer 16 bostadslägenheter genom 
konvertering av kontor till bostäder. Fastigheten sedd fr“n nordost.
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HISTORISK BAKGRUND

Stadsplan

1805

Östermalms bebyggelse har vuxit fram efter ett rut-
nätsmönster med början under 1600-talet. Bebyg-
gelsen bredde ut sig kring två huvudstråk i nord-
sydlig riktning, Nybrogatan och Sibyllegatan. Det 
var först och främst Nybrogatan som söderut via 
Nybro länkade till stadens centrum. Norrut hindra-
des Nybrogatan av Tyskbagarberget, vilket gjorde 
att stråket norrut växlade över till Sibyllegatan. 

I öst-västlig riktning utgjorde Storgatan det vikti-
gaste stråket. Det låg på höjden och från Ladugårds-
landstorg (Östermalmstorg) ledde det österut till 
Djurgården. Sträckan Slottet - Nybro - Nybrogatan 
- Östermalmstorg - Storgatan - Djurgården kom 
därmed att bli pulsådern där offentlig verksamhet 
etablerades. 

Staden som växte från malmarnas höjder och utåt 
expanderade under 1800-talet och rutnätsmönstret 
utvidgades. 1868 sprängdes Tyskbagarberget så 
att Nybrogatan kunde dras vidare norrut, där ka-
sernkvarteret Svea Artilleri anlades vid nuvarande 
Valhallavägen. Nybrogatan vidgades från 11 me-
ters bredd till 18 meter i sträckningen norrut från 
Östermalmstorg. Hörnet i kvarteret Riddaren, där 
saluhallen ligger idag, blir därmed framträdande i 
torgmiljön.

I söder anlades Strandvägen. Det var under andra 
hälften av 1800-talet som byggnadsverksamheten 
var som intensivast. Den innebar också att det 
mesta av den enkla bebyggelsen i stadsdelens inre 
ersattes.

Fr“n Nybroplan i f”rgrunden l”per Nybrogatan norr-
ut i bilden mot ¡stermalmstorg och vidare till Svea 
Artilleri vid Valhallav§gen. Rutn§tsplan med kv. Riddaren i r”d ram.

Mellan Storgatan och Riddargatan anlades inte de 
nord-sydliga gatorna på ett konsekvent sätt i det 
ursprungliga rutnätet. Västerut över den kuperade 
terrängen glesades gatorna ut och kvarteret Rid-
daren är därför ovanligt stort till ytan. Med måtten 
190 meter x 115-150 meter är kvarteret ett av in-
nerstadens st”rsta. Det inneb§r att Íera av fastighe-
terna har ett ovanligt stort djup. Den inre kvarters-
strukturen är därigenom mera komplex än annars 
är vanligt. 

Parallellt med Storgatan låg Riddargatan som var 
den sydligaste av de öst-västliga gatorna. Den västra 
delen av Riddargatan där kvarteret Riddaren är be-
lägen kallades tidigare Sperlingens backe. Bebyggel-
sen har här anpassats efter den kuperade marken. 

Str“k fr“n Gamla Stan via Nybrogatan och Storgatan till Djurg“rden.
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1885

1899

Kvarteret Riddaren började bebyggas i dess södra 
delar. De f”rsta illustrationerna som Ìnns ”ver 
stadsdelen visar dels att en väderkvarn har legat 
västerut i kvarteret, dels att den första betydande 
byggnaden i kvarteret uppfördes i södra hörnet 
mot Nybrogatan.  

I planillustrationen från 1702 framgår att kvarteret 
då till stora delar var anlagt som trädgård. Det har 
illustrerats med ett arrangemang i barockmönster. 

Först under 1800-talet senare hälft började kvarte-
ret få mera omfattande bebyggelse. I en plan från 
1863 framgår att ett stråk löpte från Nybrogatan in 
över bebyggda fastigheter för att nå kvarterets inre. 
I samma läge lades senare en gränd, som var för-
utsättningen för att fastighet nr 19 skulle fungera. 

1899 bekräftas detta med att gränden också fått 
beteckning nr 19. 

En sammanslagning av fastigheterna nr 18 och 19, 
samt tillblivelsen av SoÌ Almquists samskola p“ 
nr 5, ledde senare till att gränden övergick till skol-
fastigheten, och användes som skolgård. 

Såsmåningom kom även nr 17 att ingå i fastigheten 
nr 18. 

1926

Historisk framväxt
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Fotografering p“ skolg“rden p“ 1920-talet, 
blivande SoÌ Almquists Plats. Biografen Astoria p“ 1930-talet

H”rnet Riddargatan-Nybrogatan, mot v§ster. Bygg-
naden revs f”r att ge plats “t den beÌntliga byggna-
den i nationalromantisk stil fr“n 1911 (se bild intill 
v§nster).Nybrogatan norrut vid fd SoÌe Almquists samskola.

H”rnet Nybrogatan-Riddargatan, norrut.

Nybrogatan norrut mot ¡stermalmstorg.

Riddargatan
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alm

storg

nr 6

nr 18 (fd 17)

Nybrogatan
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nr 18
nr 5
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R
iddargatan
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(fd 17)

Nybrogatan

nr 18 nr 5 nr 5 

Östermalmstorg

Nybrogatan norrut:  
Riddaren 18 med biograf 
Astoria.

Riddaren 5, f d 
SoÌe Almquists 
samskola, mot 
gr§nden.

Gr§nden mellan Riddaren 18 och 5.




