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K O M  I N T I L L
Att åka in till stan, att sitta intill, att gå intill värmen. Alla saker vi inte kunnat ta för givet det senaste året. Det har ställt våra 
prioriteringar på ända och när vi inte kunnat ses ute har våra möten flyttats ut i stadsrummet och landskapet. Kom intill 
bygger på att skapa ett rum ute i staden som ger samma känsla som när man var yngre och fick åka in till stan själv, när man 
får sitta tätt intill varandra och prata utan att tänka på avståndet. Rummets främsta kvaliteter är inte kopplade till konsumtion 
även om den finns nära, utan till mötena vi har med varandra.

PROGRAM:

En plats att sitta på som skyddar för regn, stark sol och kyla men samtidigt inte skapar en mörk och otrygg plats. 

Vara en plats för paus som ligger centralt men inte bygger på att köpa sig tillträde.

Bidra med grönska i en del av stadsrummet där det finns i liten utsträckning.  

Vara en plats som inbjuder till spontana möten, kan nyttjas av olika stora grupper i olika åldrar.  

En gestaltning respektfull mot den centrala placeringen som många har en realtion till och den befintliga arkitekturen. 

Ha en stark färg som skapar en identitet och gör platsen lätt att stämma träff vid. 

Nyttjar stadens befintliga årstidsvariationer och satsningarna på dekorationer som redan görs.

Ca 100 m av Regeringsgatan stängs av för biltrafik och på bron 
som går över Kungsgatan görs plats för en gågata för hela året.
Kungsgatan, som  är  en  av Stockholms  större shoppinggator, 
lyses  upp  av  påkostad belysning vintertid och dekoreras även 
på sommaren. I förslaget  skapas en ny plats där man upplever 
dekorationerna som redan byts ut varje årstid. Men den 
uppmuntrar också till skapandet av nya dekorationer med olika 
dimensioner som inte bara ska upplevas underifrån på gatunivå.

I bild syns kungsgatan i vinterskrud och på bron anas de upplysta 
elementen i gestaltningen. 
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stund på vägen 
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Kom intill, sitt intill 
varandra och möts 
när ni åker in till stan 
vid de blåa husen.

Organiskt formade 
bänkar där man 
kan sitta i olika 
konstalationer 

Lägre plantering för 
att inte dölja vyerna.

Träd för ett grönare 
stadsrum

I planen syns den del av Regeringsgatan som gestaltas. Idag är gatan 
bara en bilgata med enstaka cykelparkering. Från bron ser man ut 
över Kungsgatan och Kungstornen, vänder man sig om ser man ner 
mot Stureplan. Mitt i Stockholms innerstad ligger en gata som inte 
används av många, inte ens bilarna nyttjar den. Den omges av service 
men det är långt till närmsta park, närmsta plats att ta en paus utan 
att betala. 
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Utsikten mot kungstornen som visar utsikten och husen som på sommaren ger skugga. 

På hösten blir katsurorna ett färgglatt inslag och skapar en tillfällig färgändring på stråket. De har också sin speciella doft 
som får förbipasserande att stanna till.I bild syns också lektrampolinerna som lämpar sig för en stunds lek. 

Husen är det centrala elementet i gestaltningen. De ger 
olika skydd för olika säsonger och gör det möjligt att sitta 
intill varandra ute, vilket är ett behov som har dykt upp under 
pandemin. Att mötas på dessa skyddade platser leder också 
till oväntade samtal när man delar ytan, frågar om man får 
dela skydd. På vintern finns en värmelampa med timer så 
man kan få värme en stund men inte slösar med energi. I 
regnet sitter man torrt under tak och på sommaren kan man 
sitta i skuggan och ta en paus. Husen är breda nog för att 
kunna ta en paus med sitt barn i barnvagn eller ta sig in med 
rullstolen.Vintervärme Håll dig torr Akta så du inte 

bränner dig!

Vyn mot kungstornen från gatunivå norrut, som ramas in av träden och 
inte skymms av gestaltningsförslaget.


