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Sjövikstorget i Årstadal vinner Stenpriset 2015 
 
Sweco Arkitekter tilldelas arkitekturpriset Stenpriset 2015 för deras arbete med Sjövikstorget i 
stadsdelen Årstadal i södra Stockholm. Stenpriset delas ut i morgon vid en ceremoni i 
Stockholm.  
 
– Sjövikstorget niger, tackar och ler. Vi är jätteglada över att få Stenpriset. Ett torg är en offentlig plats 
som vi alla äger och brukar tillsammans, en viktig plats där stadskulturen utvecklas. Förr 20 år sedan 
var de flesta torg parkeringsplatser. I dag är de platser för möten mellan människor och inte bilar, 
säger Thorbjörn Andersson vid Sweco Arkitekter, som mottar priset på plats tillsammans med kollegan 
PeGe Hillinge. 
 
Stenpriset är ett arkitekturpris som delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där 
natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt. Vinnarna får bland annat ta emot en 
prisstatyett formgiven av konstnären Bertil Vallien.  
 
– Sweco Arkitekter är värdiga vinnare av Stenpriset 2015. De har skapat en levande och modern 
mötesplats av yppersta klass där naturstenen spelar en central roll och harmoniskt samspelar med 
övriga material, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund. 
 
I sin motivering har juryn tagit fasta på att Sjövikstorget präglas av lekfullhet, kreativitet och omsorg. 
Torget utgör en inbjudande helhet och dess stenarbeten präglas av idérikedom, omsorgsfullhet och 
hantverksskicklighet. Arkitekterna lyckas också ge stenen en förbindande effekt till övriga material och 
lyfter fram dessa. 
 
I juryn för Stenpriset 2015 ingick: 

 Kurt Johansson, professor vid SLU Alnarp och expert på natursten 

 Alex van de Beld, arkitekt, ALB Surroundings, Onix (Årets Arkitekt i Nederländerna 2010) 

 Staffan Strindberg, arkitekt, Strindberg Arkitekter (vinnare av Stenpriset 2014 för utformningen 

av Krematoriet i Kalmar)  

 Kai Marklin, ordförande, Sveriges Stenindustriförbund 

 
För vinnarmotiveringen i fulltext, se nedan.  
 
Länk till pressbilder: http://www.sten.se/press/pressbilder/ (”Stenpriset 2015, Sjövikstorget”. Tre bilder) 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Kai Marklin, ordförande, Sveriges Stenindustriförbund 
Tel: 070-953 64 20 
 
Thorbjörn Andersson, arkitekt, Sweco Arkitekter 
Tel: 073-412 92 36 
 
Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, förädlar, monterar och 
importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom offentlig och privat sektor. Medlemmarna 
omsätter cirka 1,3 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 200 personer. Se www.sten.se  
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Motivering – Stenpriset 2015 till Sjövikstorget, Årstadal 

Sjövikstorget, Årstadal – lekfull plats för spontana möten  
 
Genom lekfullhet, kreativitet och omsorg om varje detalj skapas 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. Trädens volym i torgets västra del förändrar rummets form, sätter tonen 
och öppnar torget mot vattnet. Torgytans svaga lutning är ett grepp som accentueras av de horisontella 
gräsytorna i platsens övre ”trädgårdsrum”. Lutningen stärker rörelsen mot vattenspelet och för vidare mot vattnet 
och kajens utskjutande armar där de besökande visar att de tagit platsen i besittning och pluggat bultskallarna 
med kapsyler. Vattenspelets varierade stenbearbetningar lockar till lek och ömsinta taktila upplevelser, också för 
vuxna fötter. De stora stenblocken som bildar konstverket ”Tidsmaskin” kontrasterar mot den lagda naturstenen 
men understryker samtidigt torgets referenser till den klassiska trädgårdens element. 
 
Sjövikstorget i Årstadal strax söder om centrala Stockholm hör till stadens nyaste stadsdelar. Omvandlingen från 
industrimark har gett stockholmarna tillgång till ett nytt vattennära bostadsområde. Torget ligger i nordsydlig 
riktning och innebär en särskild utmaning. På ett kreativt och lekfullt sätt har detta lösts genom att förlänga torget 
med trädäck som sträcker sig ut i Årstaviken och bildar platsens flytande gräns. Den stenlagda muren som omger 
torget utgör en elegant referens till områdets historia och en definitiv gränsdragning mot gatan. Hela torget utgör 
en inbjudande helhet och dess stenarbeten präglas av idérikedom, omsorgsfullhet och hantverksskicklighet där 
stenen också får en förbindande effekt till övriga material och lyfter fram dessa. Den successiva rörelsen mot 
kajkanten innehåller ett väl avvägt antal händelser och upplevelsevariation och en inbjudan till besökaren om 
medskapande.  
 
Landskapsarkitekter: Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge, Sweco Arkitekter  
Konstnär: Jan Svenungsson 
Byggherre: Stockholms stad genom Lena Wohlström 
Stenleverantörer: Naturstenskompaniet, Hallindens Granit och Minera  
Stenentreprenörer: Zaar Granit och SH Bygg 

 

 
 
  
 


