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2. Ulls hus
Motivering: Ulls hus innehåller en ny 
huvudentré för Campus Ulltuna och lokaler 
för SLU:s centrala ledning. Innergården är 
hjärtat i byggnaden och platsen för möten, 
idéutbyten och vila men utgör också ett 
studieobjekt i sig själv.

Utifrån dessa premisser har arkitekten 
antagit utmaningen, arbetat med spän
nande vinklar och skapat en estetiskt 
tilltalande plats baserad på enkelhet och 
konsekvent materialreduktion med stor 
omsorg om stenläggningen i granit och 
dolomitgrus. Hela innergården är ett orga
niskt system som samspelar med omkring
liggande byggnad och dess öppningar. 
Arkitekten fångar skickligt upp vinklarna 
som skapas i dessa möten.

Vattnet har en viktig roll för att skapa ett 
väl avvägt antal händelser genom det sätt 
på vilket regnvattnet leds via stenrännor 
till luftbrunnar  på innergården som även 
förser innegårdens träd med nödvändig 
koldioxid. Rännorna lockar fantasin och ska
par en förväntan på regnvattnet och dess 
stilla rörelse, även när det inte finns där. 
Detaljrikedomen är stor i stenarbetena och 
markstenen har lagts på ett elegant sätt.
Arkitekter: Per Ahrbom, Paul Kvanta m fl, 
Ahrbom & Partner.
Landskapsarkitekter: Jens Modin, Gustav 
Jarlöv, Emma Butler, Kerstin Lagnefeldt och 
Sofia Eskilsdotter, White Arkitekter.
Stenleverantör: Stenentreprenader.  
Entreprenör: Jukka Södervall, Peab.

�

1. Sjöviks torget
Motivering: Med lekfullhet, upplevelseri
kedom och ömsinthet om varje detalj utgör 
platsen en inbjudande miljö för möten. En 
mångfald av naturstenssorter som granit 
och skiffer samspelar på ett harmoniskt sätt 
med såväl träkonstruktioner som gröna ytor 
och ger liv åt stadens kollektiva rum.

Utmaningen med det norrvända läget har 
vänts till en spännande möjlighet och lockar 
besökarna mot vattnet genom torgets grad
visa utplaning mot kajkanten och trädäcket. 
Det bidrar också till områdets tillgänglighet. 
Torgytans svaga lutning är ett kreativt grepp 
som förstärker inbjudan att röra sig mot 
vattnet. Här intar också det stenlagda vat
tenpasset en viktig roll. De olika stenbear
betningarna har en intressant taktil funktion 
för den nakna barnfoten. De  symmetriska 
formerna och vällagda stenarna utmanas av 
de stora stenblock som bildar konstverket 
Tidsmaskin och tillför torget ytterligare en 
dimension.
Arkitekt: Thorbjörn Andersson. 
Landskapsarkitekt: Bo Tallhage, Gröna 
Rummet.
Byggherre: Stockholms stad.
Stenleverantör: Naturstenskompaniet, 
svensk och kinesisk granit.

Final-
trion
Sjövikstorget, Villa Palmgren och 

Ulls hus. Tre sinsemellan olika 
projekt har kvalificerat sig till Sten

prisets finalomgång. 
— Jag kan redan nu säga att blir ett 

tufft beslut att utse vinnaren den här 
gången. Åsikterna och preferenserna ser 
lite olika ut hos jurymedlemmarna, pre
cis som det ska vara, säger Kai Marklin 
i juryn.

Vinnaren presenteras i årets sista Sten.   

ÅrEtS jury:
Kurt johansson, professor vid SLU 
Alnarp och expert på natursten.
Alex van de Beld, arkitekt,  ALB 
 Sur roundings, Onix.
Staffan Strindberg, arkitekt vid Strind
berg Arkitekter som tilldelades Sten
priset 2014 för Krematoriet i Kalmar.
Kai Marklin, ordförande, Sveriges Sten
industriförbund.

foto: åke e:son lindman
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3.   Villa 
Palmgren
tidLöS ModErniSM MEd 
 KonSEKvEnt MiniMALiSM 

Motivering: Med stor skicklighet har en 
krävande grundidé omsatts i ett estetiskt 
tilltalande byggnadsverk där kalksten och 
granit intar en framträdande plats. Naturste
nen skapar tillsammans med ett fåtal andra 
utvalda material en helhet präglad av ren
het och exakthet. Verket är kompromisslöst 
i sin reduktion av materialval och strävan 
att skapa rena öppna ytor. Hantverksskick
ligheten lyser igenom i stenarbetena och 
de generösa fönsterlösningarna öppnar 
spännande möjligheter för årstidernas ljus 
att spegla verkets olika stendetaljer. Bygg
naden samspelar väl med den utvändiga 
muren och klippan som huset vilar på. 
Muren tar upp klippans struktur och färg 
och skapar en harmonisk helhet med huset. 
Arkitekter: John Pawson (ansvarig), Johan 
Paju (landskapsarkitekt).
uppdragsgivare: Maths Palmgren.
Stenleverantör: Naturstenskompaniet,  
in och utvändig kalksten. VE Sten, granit.
Stenentreprenör: Valter Eklund.
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