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Östermalms Saluhall vinner Årets
Stockholmsbyggnad 2021
När stockholmarna själva fick rösta fram sin favoritbyggnad 2021 föll valet på
nyrenoverade Östermalms Saluhall. I nära samarbete med Stockholms stad
har arkitektkontoret Tengbom återställt ett kulturarv till sin forna glans och
samtidigt skapat en modern mötesplats för alla.
– Att få den här uppskattningen från allmänheten är den finaste tänkbara
bekräftelsen på att vi och alla våra samarbetspartners har lyckats i vår
ambition att bevara och utveckla Östermalms Saluhall för många
generationer framöver. Vi är väldigt stolta och glada, säger Mark Humphreys,
ansvarig arkitekt och kontorschef på Tengbom i Stockholm.

För drygt ett år sedan återinvigdes Östermalms Saluhall efter den mest
omfattande renoveringen sen den stod färdig 1888. Efter mer än ett sekel av
drift och förändringar kan stockholmare nu, för första gången på 130 år,
uppleva hallen som den först var tänkt att se ut. Idag möts besökare av en
handelsplats fylld av ljus, färg och rikt utsmyckade detaljer, återställda
handelsplatser och en stjärnformad planlösning – enligt original men med
modern funktionalitet. Saluhallen har också öppnats upp mot staden genom
nya restauranger längs fasaderna.
– Besökarens upplevelse har varit en central utgångspunkt för hela projektet.
Vi ville skapa känslan av att stiga in i 1800-talet på 2020-talet och samtidigt
göra Östermalms saluhall till en mötesplats som lockar och välkomnar alla,
både stockholmare och gäster från hela världen, säger Mark Humphreys.
Tengbom har tagit ett helhetsgrepp över hela renoveringen. Förutom
bevarandet av saluhallens kulturhistoriska och antikvariska värden har ett
enormt strukturellt arbete gjorts för att säkra byggnaden för framtiden och
möta nya funktions- och hållbarhetskrav. Saluhallen har bland annat
tillgänglighetsanpassats, fått ny teknik och förbättrade flöden. Synliga nya
tillägg i hallen är diskret utformade för att inte dra uppmärksamhet till sig.
Ett nytt sop- och återvinningssystem har minskat antalet lastbilstransporter
till en femtedel. Men upprustningen av Östermalms saluhall representerar
också det kanske allra viktigaste sättet att driva hållbar stadsutveckling idag
och framöver.
– Med klimat- och miljöutmaningarna vi står inför är det viktigare än
någonsin att rusta upp och ge nytt liv till befintliga byggnader så att de
fungerar och är attraktiva för många fler generationer framåt. Att använda
den byggda miljön vi redan har är avgörande för att minska vår
klimatpåverkan, avslutar Mark Humphreys.
Årets Stockholmsbyggnad arrangeras av Stockholms stad. Priset till
Östermalms Saluhall delades ut av juryns ordförande,
stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson, vid en Corona-säkrad ceremoni vid
Stockholms stadshus idag den 15 juni 2021.

Med arkitektur gör vi världen till en bättre plats.
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