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arChiteCture 
Climates
Ulrika Karlsson
Climate is defined as the prevailing attitudes, standards, or envi-
ronmental conditions of  a group, during a period or in a certain 
place, such as the physical conditions in the atmosphere. Climate 
change is caused by the interaction between different elements in a 
climate system whose variations, extent and frequency are subject 
to scientific study, measurement and analysis. Based on the un-
derstanding that these systems never allow themselves to be fully 
controlled, an architecture develops that both responds to and 
modifies its fluctuations. 

As contemporary architects – with ubiquitous digital tech-
nologies for information processing, design and fabrication – we 
maintain mathematical control of  each specific data set and co-
ordinate. But how is architectural design engaging these precise 
technologies informed by the processes that we can not control in 
the same way? An architecture that is in contact with, permeated 
by and produces climates has a major impact both on the articula-
tion of  architectural affect as well as conditions of  social space, 
environment, economy, politics and the experience of  architec-
ture, cities and landscapes.

Permeability and energy-efficiency have been considered a 
contradiction, but an hermetically sealed architecture, as Alejan-
dro Zaera Polo has pointed out, is no longer the predominant 
solution. A gradual engagement with the surrounding atmosphere 
produces several important architectural possibilities at different 
micro and macro scales such as the filtering and exchange of  air, 
light, moisture, sound; exchanges between complementary pro-
grams and collective space, architectural and economic possibili-
ties for the program to swell and contract by engaging adjacent 
surfaces and exteriors. During the Diploma days we will see pro-
jects that in different ways address these questions, perhaps, in 
Bruno Latour’s words, through turning “scientific results upside 
down, not to tell a great narrative of  progress, but simply to ex-
plore the nature of  the atmospheres in which we are all collec-
tively attempting to survive.”

s o u rc e : NASA Earth Fact Sheet, http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/
earthfact.html.
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arkitekturklimat
Ulrika Karlsson

Klimat definieras som rådande attityder, normer eller miljöförhål-
landen i en grupp, under en avgränsad tid eller på en viss plats som 
till exempel fysiska förhållanden i atmosfären. Klimatförändringar 
orsakas av samspelet mellan olika delar inom ett klimatsystem vars 
variationer, omfattning och frekvens är föremål för vetenskapliga 
studier, mätningar och analys. Utifrån insikten att dessa system 
aldrig tillfullo låter sig kontrolleras utvecklas en arkitektur som 
både svarar på och modifierar dessa fluktuationer. 

Som arkitekter har vi idag – med de allestädes närvarande 
digitala teknikerna för informationshantering, gestaltning och till-
verkning –  en sådan kontroll att varje data och koordinat har ett 
precist matematiskt värde. Men hur påverkas gestaltningen – som 
använder sig av dessa precisa tekniker – av de klimatprocesser 
som inte på samma sätt låter sig kontrolleras? Kanske får vi en 
arkitektur som på samma gång är i kontakt med, genomströmmas 
av och producerar klimat och som därigenom har en direkt inverkan 
på såväl de arkitektoniska uttryckens affekter som på förutsätt-
ningarna för sociala rum, miljö, ekonomi, politik och upplevelsen 
av arkitektur, städer och landskap.

Permeabilitet och energieffektivitet har länge ansetts stå i 
ett motsatsförhållande men den hermetiskt slutna arkitekturen är, 
som Alejandro Zaera Polo har konstaterat, inte längre den domi-
nerande lösningen. Ett gradvis ökat engagemang med den om-
givande atmosfären ger flera viktiga arkitektoniska möjligheter i 
skala från mikro till makro: filtrering och utbyte av luft, ljus, fukt, 
ljud, utbyte mellan kompletterande program och kollektiva rum; 
arkitektoniskt och ekonomiskt en möjlighet för programmet att 
svälla och krympa genom att engagera angränsande exteriörer el-
ler ytor. Under examensdagarna kommer vi att få se projekt som 
på olika sätt angriper dessa frågor, kanske genom att, med Bruno 
Latours ord, ”vända upp och ned på vetenskapliga resultat, inte 
för att skapa en stor berättelse om framsteg, utan för att utforska 
egenskaperna hos de atmosfärer i vilka vi alla försöker överleva.”
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 Tuesday June 7

j u ry Jadwiga Krupinska, Jonas Elding, 
Lars Raattamaa

Bård Helland, Louise Masreliez,
Katarina Lundeberg

t i m e p ro j e c t/s t u d e n t p ro j e c t/s t u d e n t

9.00 Plåtbyn
Johan Glock

En verkstad – kreativ mötesplats i 
Helsingborg
Madeleine Leijonhufvud

10.00 Mammabarnanstalt Sagsjön
Rebecca Edwards Mannheimer

Unblock
Branko Kovacevic

11.15 Mellan två broar – ett kulturhus i 
Istanbul
Meryem Gulenay 

Brandmurar – stadens 
oidentifierade potential
Hedda Staf

12.15 Romernas hus
Amanda LeCorney 

Skofabriken
Karin Rudnert

14.30 Representationens föreställning
Robert Sandell 

Ett glömt kulturarv  
–får ett nytt liv som konferenshotell
Ninni Byrelid

15.30 Strömsholmens Badbassin
David Greek

Huset som organism
Nanna Hoff

16.45 Återvinningens hus
Fredrik Sjölander

För modet i tiden
Sanna Nilsson

17.45 mellanRUM – Nytt hotell i Falun
Caroline Timbré

Dokumentation av en tävlingsprocess
James Rosén

sChedule
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Wednesday June 8

j u ry Jadwiga Krupinska, Gro Bonesmo, 
Jonas Elding, Lars Raattamaa

Bård Helland, Louise Masreliez, 
Katarina Lundeberg, Lars Raattamaa

t i m e p ro j e c t/s t u d e n t p ro j e c t/s t u d e n t

9.00 Nya operan Stockholm
Patrik Ahlvik

Vanadisbadet – ett nytt inomhusbad i 
Vanadislunden
Tuva Berg 

10.00 Stockholms vattenburna 
kollektivtrafik – vision 2020
Henrik Lindencrona 

Nordiska ambassaden i Budapest
Jacob Gerson

11.15 Rum i park
Malin Westin Sandström

Förskolan samhället
Katrin Haraldsson

12.15 Stadsplanering Gustafsberg              
Johan Meisel

Modemuseum
Emelie Ericson

14.30 Brommaplan Agora
Carl Toråker

Growhouse
Henrik Imberg 

15.30 Vision region
Björn Lundell

Barncenter i Tanzania
Frida Öster & Carolina Wikström 

Thursday June 9

j u ry Jadwiga Krupinska, Klas Ruin, 
Staffan Henriksson, Lars Raattamaa

Bård Helland, Clover Lee, Kivi Sotamaa, 
Lars Raattamaa

t i m e p ro j e c t/s t u d e n t p ro j e c t/s t u d e n t

9.00 Samband – Ett hem för äldre i 
Tollare
Henriette Borseman

Mongrel geometries
Daniele Profeta

10.00 Bakom kulisserna – hem med 
utgångspunkt i teater
Hanna Wistrand

Ornamental hypertrophy 
Valentina Soana 

11.15 Ta plats – Tillbyggnad av Göteborgs 
stadsbibliotek
Piamaria Sundin

Vertical centre of  Contemporary Art
Andrey Adamovich

12.15 När glöden falnat
Kerstin Persson

Järva community center
Faisal Mahmud 

14.30 Tusenbröder – ett landskapshotell
Anna Kåresjö

Responsive Textile Geometries
Nina Aidas

15.30 Duo – ny skola på Hälsingehöjden
Leonora Bjerke

The life of  a bridge
Anne-Charlotte Wiklander

16.45 Ceremoniellt centrum
Emma Ångström

Subversive resilience
Anna Teglund 

17.45 På toppen av berget, ny toppstuga 
och bergstation på Funäsdalsberget
Linn Sylvan

Onfill – Building on top of  the 
Record Years
Elsa Wifstrand
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Friday June 10

j u ry Jadwiga Krupinska, Klas Ruin, 
Staffan Henriksson

Bård Helland, Clover Lee, 
Kivi Sotamaa

t i m e p ro j e c t/s t u d e n t p ro j e c t/s t u d e n t

9.00 Kvinnocenter och Hamam i Rinkeby
Erik Fornander

Turbine – fueled by collective power – 
Notions(s) of  Home(s)  in collective 
housing in Hjorthagen
Elin Persson

10.00 En arkitektonisk tolkning av 
Mot fyren av Virginia Woolf           
Therese Lövgren

Non Stop Kids
Kelda Bryson-Swartz 

11.15 Bostäder vid Bällstaviken – 
flerbostadshus i kvarteret  
Masugnen 5
Elin Mark

Grûs Gott
Cathrin Lange 

12.15 Escuela oasis
Josefin Nilsson

A Culture house of  waste- a strategy 
for making better use our resources
Caroline Ektander

14.30 Hemma hos oss, bostäder för dagens 
familjer
Kajsa Paulsson

Place Lalla Yeddouna
Liisa Gunnarsson

15.30 Brukargenererade bostäder
Jakob Högberg

Between-ness, a community center 
for Niubassage village
Anna Sundman

16.45 Duntarvie slott
Mattias Eriksson

Museum of  the city of  Athens
Ilias Tsavelis

17.45 Danviken senior community
Elisa Ojala

Saturday June 11

j u ry Jadwiga Krupinska, Klas Ruin, 
Staffan Henriksson

Bård Helland, Clover Lee, 
Kivi Sotamaa

t i m e p ro j e c t/s t u d e n t p ro j e c t/s t u d e n t

9.00 Umeå moské
Per Beckman

Vocal college
Anna Bakhlina

10.00 Bostad i Haverdal
Therese Dernbrandt

Hotel Fåfängan
Benjamin Zajaczkowski

11.15 det sublima
Klas Rickard Karlsson

Social housing with possibilities for a 
personal house
Maria Calogerópulos 

12.15 Food and nutrition education 
platform
Evgenya Sidorova

15.30 Evaluation meeting between Jury and supervisors
17.00 Cheers and celebrations
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PLÅTBYN
Plåtbyn är en samling konstnärsbostäder med tillhörande studio 
samt en utställningslokal sammanbyggda för fem Iaspisstipen-
diater med eventuella familjer nordöst om Borgen på Ladugårds-
gärdet. Beroende på vilken fas konstnärens arbete befinner sig i 
verkar studion som relä mellan privat och offentligt. 

Johan Glock
h a n d l e da r e  

Prof. Johan Celsing 
Univ.lekt. Roger Spetz 

s t u d i o 
Avancerad 
gestaltning

MAMMABARNANSTALT 
sagsjön

Mammabarn anstalten är en ny bostadsdel för kvinnliga klienter 
på fängelseanstalten Sagsjön i Lindome utanför Göteborg. Den 
nya byggnaden riktar sig till klienter av den lägsta säkerhetsklassen 
och är anpassad att kunna hantera medföljande barn. 

Rebecca 
Edwards 

Mannheimer
h a n d l e da r e  

Prof. Johan Celsing 
Univ.lekt. Roger Spetz 

s t u d i o 
Avancerad 
gestaltning
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MELLAN TVÅ BROAR: 
ett kulturhus i 
ISTANBUL
De självständiga volymer som utgör kulturhusets permanenta 
program binds samman av en takstruktur, under vilken program-
met är föränderligt och stadens myller och mångfald tillåts ta plats. 
En metafor för alla självständiga minoritetsgrupper som genom 
tiderna vävts ihop och skapat Istanbuls rika kultur.

Meryem 
Gülenay

h a n d l e da r e 
Prof. Johan Celsing 

Univ.lekt. Roger Spetz 
s t u d i o 

Avancerad 
gestaltning

romernas 
hus
Kulturcentret bygger på teman inom romsk kultur; Den cirkulära 
organisationen runt ett centralt utrymme påminner om den starka 
gemenskapen i det romska samhället, takets mjuka geometri och 
ljusinsläpp anknyter till den naturromantiska traditionen och går 
att liknas vid en trädkrona.

Amanda 
LeCorney

h a n d l e da r e  
Prof. Johan Celsing 

Univ.lekt. Roger Spetz 
s t u d i o 

Avancerad 
gestaltning
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representationens 
föreställning
Hur kan ett residens för en statschef  gestaltas? Projektets fråge-
ställningar berör arkitektur och representation och hur man kan 
förhålla sig till det.

Robert 
Sandell

h a n d l e da r e 
Prof. Johan Celsing 

Univ.lekt. Roger Spetz 
s t u d i o 

Avancerad 
gestaltning

strömsholmens 
BADBASSIN
Gestaltning av ett nytt utomhusbad i centrala Norrköping. Hur 
fungerar badet som social mötesplats idag? Det nya badet bidrar 
till att aktivera den bortglömda ön Strömsholmen och framhäva 
vattnets roll i staden.

David 
Greek

t u t o r s 
Prof. Johan Celsing 

Univ.lekt. Roger Spetz 
s t u d i o 

Avancerad 
gestaltning
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Återvinningens 
hus
Projektet handlar om att lyfta fram och informera om det stora 
logistikmaskineriet och processen att återvinna material. Tillsam-
mans med vanadisberget ligger detta som grund för byggnadens 
utformning och är en del av upplevelsen som tar besökaren runt 
på tre plan av utställningsytor samt ett besök i Vanadisberget och 
återvinningscentralen. 

Fredrik 
Sjölander

h a n d l e da r e  
Prof. Johan Celsing 

Univ.lekt. Roger Spetz 
s t u d i o 

Avancerad 
gestaltning

mellanrum 
– NYTT HOTELL I 
falun
Gestaltning av ett kombinerat hotell och vandrarhem i centrala 
Falun. Projektet är ett verklighetsförankrat förslag med grund i 
Stadsbyggnadskontorets utvecklingsplaner.

Caroline 
Timbré

h a n d l e da r e 
Prof. Johan Celsing 

Univ.lekt. Roger Spetz 
s t u d i o 

Avancerad 
gestaltning
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en verkstad
– KREATIV 
mötesplats i 
HELSINGBORG
Syftet med projektet är att ta bort den barriär som finns mellan 
stadsdelarna Norr och Söder i Helsingborg, och att införliva mer 
liv på Söder. Genom att skapa en målpunkt, en ny mötesplats, kan 
det generera och i sin tur kan mer liv skapas i stadsdelen.

Madeleine 
Leijonhufvud

h a n d l e da r e 
Univ.lekt. Leif  Brodersen 

Teres Selberg 
s t u d i o 

Grundläggande 
gestaltning

BRANDMURAR 
– STADENS 
oidentifierade 
potential
Projektet handlar om att undersöka ett outnyttjat element i staden, 
de tomma brandgavlarna och smala tomterna. Att genom en liten 
addition i stadsbilden skapa ett mervärde i en lokal situation och 
samtidigt undersöka möjligheten att på nya sätt exploatera staden.

Hedda 
Staf

h a n d l e da r e  
Univ.lekt. Leif  Brodersen 

Teres Selberg 
s t u d i o 

Grundläggande 
gestaltning
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SKOFABRIKEN

Den gamla skofabriken i Malmö omvandlas till en ny form av bo-
ende för studenter, där de gemensamma utrymmena skapar möj-
lighet till möten. En plats där ljuset och människorna förändrar 
ytorna under dygnets alla timmar.

Karin 
Rudnert

h a n d l e da r e 
Pål Röjgård 

Dick Sandberg 
s t u d i o 

Kontextuella rum

a forgotten 
Cultural heritage 
–REVITALIZED INTO A 
ConferenCe hotel
Military remains can be found almost everywhere Sweden. Most 
of  them were built during the world wars. Today the Swedish 
Property Board (Statens Fastighetsverk, SFV) stands in front of  
an almost impossible task to decide what to do with all military 
structures that are no longer in use. Which ones shall be kept, 
which ones shall be turned into museums and which ones can be 
demolished?

Ninni  
Byrelid

t u t o r s 
Pål Röjgård 

Dick Sandberg 
s t u d i o 

Contextual 
Space
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huset som 
organism
En modell för hållbar samhällsbyggnad med fokus på det be-
fintliga bostadsbeståndet. Målet är att se miljonprogrammet 
som Orangeri. I modellen används sol-el av tredje generationen, 
printsolceller som verkar genom artificiell fotosyntes. 

Nanna 
Hoff

h a n d l e da r e 
Pål Röjgård 

Dick Sandberg 
s t u d i o 

Kontextuella rum

för modet 
i tiden
En medelsvensson, en KTH:are och en kung, oavsett vilka vi är 
kommunicerar vi med våra kläder. Projektet är ett representa-
tionshus för mode där de olika delarna i modeindustrin blir syn-
liga bakom den blanka fasaden.

Sanna 
Nilsson

h a n d l e da r e 
Pål Röjgård 

Dick Sandberg 
s t u d i o 

Kontextuella rum
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dokumentation av 
en tävlingsproCess 
– JøSSINGFJORDS 
STENBROTTSMUSEUM
Avsikten med detta projekt var att utföra en tidsbegränsad arki-
tekturtävling och samtidigt dokumentera arbetsprocessen. Täv-
lingsprogrammet som användes var del av underlaget till Jøssing-
fjords Stenbrottsmuseum i sydvästra Norge.

James 
Rosen

h a n d l e da r e 
Pål Röjgård 

Dick Sandberg 
s t u d i o 

Kontextuella rum

stoCkholms 
VATTENBURNA 
kollektivtrafi 
– VISION 2020
Varför har vi inte en mer utvecklad vattenburen kollektivtrafik i 
Stockholm, vad krävs för att en sådan ska bli verklighet och hur 
kan den komma att se ut. De frågorna är grunden i examensarbe-
tet Stockholms vattenburna kollektivtrafik – Vision 2020.

Henrik 
Lindencrona 

h a n d l e da r e 
 Univ.lekt. Leif  Brodersen 

Teres Selberg 
Andreas Hiller 

s t u d i o 
Grundläggande 

gestaltning
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rum i park

Examensarbetet utvecklar en miljö för barn och ungdomar i olika 
åldersgrupper, där både inne- och uterum är av lika stor vikt. Vi-
dare utvecklar projektet gestaltningen och användningen av en 
befintlig park i Stockholm.

Malin 
Westin 

Sandström
h a n d l e da r e  

Univ.lekt. Leif  Brodersen 
Teres Selberg 

Andreas Hiller 
s t u d i o 

Grundläggande 
gestaltning

stadsplanering 
GUSTAVSBERG
 Den stora utmaningen eller fokuset i detta projekt har varit att ta 
fram de sociala och praktiskt värdefulla egenskaperna en stad har 
samt att bibehålla den fantastiska närheten till naturen i Gustavs-
berg. Jag tänker mig att detta kommer bli huvudskälen till varför 
man vill bo i Gustavsberg.

Johan 
Meisel

h a n d l e da r e 
Univ.lekt. Leif  Brodersen 

Teres Selberg 
Andreas Hiller 

s t u d i o 
Grundläggande 

gestaltning
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vision 
region
En vision av hur Stockholm och Mälardalen tillsammans kan ut-
vecklas till en stark region.

Björn 
Lundell

h a n d l e da r e 
Univ.lekt. Leif  Brodersen 

Teres Selberg 
s t u d i o 

Grundläggande 
gestaltning

Fabian Nyström

h a n d l e da r e  
Univ.lekt. Leif  Brodersen 

Teres Selberg 
s t u d i o 

Grundläggande 
gestaltning

det som plötsligt 
realiseras! 
en studie i 
stadsplanering 
pÅ södermalm
I mitt examensarbete har jag skapat en metod för att synliggöra 
stadens planerade och reella utveckling. Fokus ligger på Stadsde-
len Södermalm i Stockholm.
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VANADISBADET, ETT 
NYTT INOMHUSBAD I 
vanadislunden
Från gårdens badstuga, den årliga tvagningen, societetens mötes-
plats, friskvårdens inrättning och elitsportens tillhåll, det här är 
en tolkning av badhusets betydelse idag i egenskap av mötesplats, 
andningshål, friskvård, motion och lek, och även en byggnads be-
tydelse i sin kontext.

Tuva 
Berg

h a n d l e da r e 
Prof. Sara Grahn  

Maximilian Zinneker 
s t u d i o 
Hållbar 

gestaltning

nordiska 
AMBASSADEN I 
BUDAPEST
Projektet kombinerar fyra nordiska ambassader i en gemensam 
byggnad. Genom att inkludera de respektive exportråden och ge 
plats för kulturevenemang skapas ett nordiskt centrum i staden, 
som ger mervärden för de som vistas i byggnaden och erbjuder 
något för stadens invånare.

Jacob 
Gerson

h a n d l e da r e 
Prof. Sara Grahn 

Maximilian Zinnecker 
s t u d i o 

Hållbar gestaltning
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 förskolan 
samhället 
– ETT SAMHäLLE 
i miniatyr
Man lever, sover, äter, jobbar, sportar, studerar och umgås i ett 
samhälle och så även på en förskola. Förskolan Samhället har en 
central sluttande väg som sträcker sig genom hela byggnaden till 
vilken enheter ansluts. Vägen och enheterna formar en cirkelrö-
relse som omsluter det centrala torget.

Katrin 
Haraldsson

h a n d l e da r e 
Prof. Sara Grahn 

Maximilian Zinnecker 
s t u d i o 

Hållbar gestaltning

modemuseum

En kulturell infill i Stockholms innerstad som fyller behovet av en 
samlad plats för visning av och samtal kring mode.

Emelie 
Ericson

h a n d l e da r e  
Prof. Sara Grahn 

Maximilian Zinnecker 
s t u d i o 

Hållbar gestaltning
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GROWHOUSE

A Growhouse is a house in a greenhouse. It is a prefabricated 
zero-energy house, heated during winter by stored excess heat 
from summer and fall. A Growhouse is a plus-climate house add-
ing qualities to life and living.

Henrik 
Imberg

t u t o r s 
Prof. Sara Grahn  

Maximiliam Zinnecker 
s t u d i o 

Sustainable Design

BARNCENTER 
I TANZANIA

Vi har som examensarbete ritat ett barncenter i norra Tanzania. 
Målet med arbetet har varit att skapa ett center som fungerar helt 
självförsörjande ur både ett ekologiskt och ekonomiskt perspek-
tiv. Centret innehåller en skola, barnhem, bostäder, odlingar och 
djurhållning. 

Carolina 
Wikström  

& Frida Öster
h a n d l e da r e  

Prof. Sara Grahn 
Pål Röjgård 

Dick Sandberg 
Max Zinnecker 

s t u d i o 
Hållbar gestaltning & 

Kontextuella rum
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korpen i 
tantolunden 
– BREDDIDROTT PÅ 
höjden
I skuggan av arenabyggen för elitidrotten, har folkhälsan hamnat. 
Behovet av en samlingspunkt också för breddidrott är stort. Här 
får motionsidrottsföreningen Korpen en naturlig samlingsplats-
plats för möten på såväl som utanför planen. I naturen. Mitt i 
staden.

Sofia 
Bolinder 

h a n d l e da r e 
Prof. Anders Wilhelmson 

s t u d i o 
Gestaltningsprocesser

SAMBAND – ETT HEM 
för äldre i tollare

Projektet handlar om hur man kan man utnyttja de positiva as-
pekterna av att bo tillsammans och skapa ett stimulerande och 
varierande hem för äldre genom att länka samman olika typer av 
mötesplatser, både inom den enskilda målgruppen, för anhöriga 
och över generationsgränserna.

Henrietta 
Borseman

h a n d l e da r e 
Brady Burroughs 

Katarina Bonnevier 
s t u d i o 

kritiska studier
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BAKOM KULISSERNA 
– HEM MED 
utgÅngspunkt i 
teater
Vilken effekt kan teatern ha på ett flerbostadshus? Vilken typ av 
bostäder blir det, kan det ge något som vi inte ser i bostadsbyg-
gandet idag?

Hanna 
Wistrand

h a n d l e da r e 
Katarina Bonnevier 

Brady Burroughs 
s t u d i o 

kritiska studier

ta plats 
TILLBYGGNAD 
AV GöTEBORGS 
STADSBIBLIOTEK
Stanna till i Parken, cykla igenom Passagen eller hitta en plats i 
Väggen där du vill vara. Det här är en tillbyggnad av Göteborgs 
stadsbibliotek som tar plats i staden.

Piamaria 
Sundin

h a n d l e da r e  
Katarina Bonnevier 

Brady Burroughs 
s t u d i o 

kritiska studier
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när glöden falnat

En urban, ekologiskt och socialt hållbar begravningsplats på Årsta 
holmar, med askgravlundar och columbarier i naturskön miljö. 
Idag finns en pågående debatt om vad ön ska vara i framtiden 
Idéer om “stadens Ibiza” finns liksom för Marint centrum eller 
ett naturreservat. Mitt förslag bevarar stora delar av naturen men 
tillgängliggör ändå ön för stadens brukare.

Kerstin 
Persson

h a n d l e da r e  
Bengt Isling  

Johan Paju 
(bihandledare) 

s t u d i o 
kritiska studier

TUSENBRöDER – ETT 
landskapshotell 
gömt i urskogen
I Tivedens små sjöar bor små svarta abborrar. Näringsbristen i  
sjöarna medför att fiskbeståndet inte växer normalt, att abbor-
rarna blir onaturligt små och uppträder i stora stim, sk “tusenbrö-
der”. Tusenbröderna är en del av naturen men ändå något helt 
annat. Precis så är också mitt landskapshotell

Anna 
Kåresjö

h a n d l e da r e 
Johan Paju 

Gustav Appell 
(bihandledare) 

s t u d i o 
Landskapsdesign
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DUO – NY SKOLA PÅ 
hälsingehöjden
En ny grundskola som undersöker arkitekturens roll i lärandet 
och kunskapssamlandet. En idé om en byggnad som inbjuder till 
en flexibel undervisning där teori och praktik möts och skapar en 
kreativ och öppen lärandemiljö. 

Leonora 
Bjerke

h a n d l e da r e 
Univ.lekt. Markus Aerni

Ceremoniellt 
CENTRUM – ETT 
Ceremoniellt 
rum för ett 
sekulariserat 
samhälle
Examensarbetet är ett konfessionslöst centrum för borgerliga, 
religiösa och alternativreligiösa ceremonier som vigslar, begrav-
ningar, namngivningsceremonier och motsvarande konfirmatio-
ner. Här samlas också andra funktioner som kyrkan traditionellt 
tillhandahållit som själavård, bistånd/välgörenhet, rum för still-
het/meditation och gemenskap/samtal.

Emma 
Ångström

h a n d l e da r e  
Univ.lekt. Markus Aerni
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PÅ TOPPEN AV BERGET 
– NY TOPPSTUGA OCH 
BERGSSTATION PÅ 
FUNäSDALSBERGET 
Ett riktmärke på berget från vilken den omgivande fjällvärlden 
breder ut sig. En ny kabinbana som knyter by och berg närmare 
varann och ökar tillgängligheten. Ett hus som lever och förändras 
med årstiderna, formad efter väder och vind.

Linn 
Sylvan 

h a n d l e da r e 
Univ.lekt. Markus Aerni 

Hans Murman  
(bihandledare)

mongrel
geometries
The thesis project wants to research the concept of  Mongrel Ge-
ometries,  the development of  a spatial system that considering 
the processes of  Form Finding  as a design tool and their tight 
relationship with the model of  efficiency and structural optimiza-
tion,  start questioning their problem/solving based procedure 
with the purpose of  understanding which are the potentials of  
these methods to introduce new atmospheric and programmatic 
qualities within the built environment.

Daniele 
Profeta

t u t o r s 
Vis. prof. Marcelyn Gow 

Vis. prof. Ulrika Karlsson  
Jonah Fritzell 
Daniel Norell 

s t u d i o 
Performative 

Design 
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ornamental 
hypertrophy
In the interstitial space, the coexistence of  opposite elements, 
feelings and experiences that are overlapping, intertwining and 
blurring, generates a space that breathes, perspires and froths in 
its blossom.

Valentina 
Soana

t u t o r s 
Vis. prof. Ulrika Karlsson 
Vis. prof. Marcelyn Gow 

Jonah Fritzell 
Daniel Norell 

s t u d i o 
Performative 

Design 

Andrey 
Adamovich

h a n d l e da r e  
Vis. prof. Ulrika Karlsson 
Vis. prof. Marcelyn Gow 

Daniel Norell 
Jonah Fritzell 

s t u d i o 
Performative 

Design

vertiCal Center 
of visual art
The main idea of  my thesis work aimed at the problem of  an 
adaptive reuse of  an existing building. And how am I approaching 
this – is through the idea of  infection.  What if  an existing build-
ing becomes infected by new needs and qualities, and how this 
move could be performed and realized?
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järva Community 
Center
How do we design a contemporary mosque in a multi-cultural 
society? The proposal aims to address the relationship between 
different functions that are needed in the Järva area and the ab-
sence of  a place of  worship for the muslim population in the area.

Faisal 
Mahmud

t u t o r s  
Vis. prof. Ulrika Karlsson 
Vis. prof. Marcelyn Gow 

Daniel Norell 
Jonah Fritzell 

s t u d i o 
Performative 

Design

responsive textile 
geometries
How can principles found in textile behaviour be translated into 
architectural expression? With water as a program in context of  a 
new bath in Vanadislunden, Stockholm, this project studies how a 
rigid material can be perceived as soft and flexible.

Nina 
Aidas

t u t o r s 
Vis. prof. Ulrika Karlsson 
Vis. prof. Marcelyn Gow 

s t u d i o 
Performative 

Design
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the life of 
A BRIDGE

A bridge was once built to serve an important purpose for the 
infrastructure in the city. This bridge gave hope of  a further de-
velopment of  the whole metropolis. Today this bridge is standing 
large, a manifestation of  its unfulfilled purpose. The first thing to 
ask oneself  is “What happened?”, and the second, “What could 
be done?#

Anne- 
Charlotte 

Wiklander
t u t o r  

Prof. Anders Wilhelmson 
s t u d i o 

Design Process 

SUBVERSIVE 
resilienCe
The Subversive Resilience project explores the design potential of  
a building integrated algae farm that mitigates CO2 and outputs 
biomass for valuable end-products. It examines the spatial quali-
ties that emerge from the very specific constraints of  technology 
– as a driver of  architectural form and innovation, and towards a 
more sustainable society.

Anna 
Teglund

t u t o r s 
Jonas Runberger 

Hanif  Kara 
Paul Scott 

Sander Schuur 
s t u d i o 

architectural 
Technology Research
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ONFILL – BUILDING 
on top of the 
reCord years
An elevated residential area on Södermalm, as a case study on 
modular, light weight, prefabricated, volume unit roof  top attach-
ments, placed on top of  Record Years concrete structures in the 
inner city of  Stockholm. 

Elsa 
Wifstrand 

t u t o r s 
Jonas Runberger  

Sander Schuur 
Hanif  Kara 

Paul Scott 
Reuben Brambleby 

Lina Martinsson Achi 
s t u d i o 

Architectures of  
Interdisciplinarity

kvinnoCenter oCh 
HAMAM I RINKEBY
Byggnaden är ett alternativt offentligt rum vid Rinkeby torg. 
Kvinnocentret är kombinerat med ett turkiskt bad och fungerar 
som social mötesplats både för kvinnor som besöker centret och 
för folk i Rinkeby i allmänhet. 

Erik 
Fornander

h a n d l e da r e 
Prof.  anders Wilhelmson 

s t u d i o 
Gestaltningsprocesser
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BOSTäDER VID 
BäLLSTAVIKEN
FLERBOSTADSHUS 
i kvarteret 
masugnen 5
Den östra delen av Ulvsunda Industriområde kommer framöver 
att utvecklas från industri- och handelsområde till bostadsområde. 
Mitt projekt är ett förslag till hur industrifastigheten Masugnen 5 
kan bebyggas med flerbostadshus och offentliga rum längs med 
Bällstaviken. 

Elin 
Mark 

 

h a n d l e da r e 
Prof. Anders Wilhelmson  

s t u d i o 
Gestaltningsprocesser

esCuela oasis 
– SANTA MARTA, 
COLOMBIA
Projektet är en liten skola som syftar till att svara på behoven i ett 
slumområde i norra Colombia. Byggnaden har i stort formats ef-
ter rådande klimat och använder lokala byggmetoder och material 
för ett ökat medverkande från området. 

Josefin 
Nilsson

h a n d l e da r e 
Prof. Anders Wilhelmson 

s t u d i o 
Gestaltningsprocess 
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HEMMA HOS OSS, 
BOSTäDER FöR 
dagens familjer
Dagens bostadsbyggande utgår från den allt mer sällsynta kärn-
familjen. Statistik för olika hushållstyper visar i dag på tendenser 
som avviker från heteronormen.  Min uppgift blir att rita för verk-
ligheten…Mitt arbete har resulterat i 9st specifika lägenheter för 
9 olika familjer. 

Kajsa 
Paulsson 

 
 

h a n d l e da r e 
Prof. Anders Wilhelmson 

s t u d i o 
Gestaltningsprocesser 

BRUKARGENERERADE 
BOSTäDER
Examensarbetet är inspirerat av tyska ”Baugruppen” – fria byg-
grupper – där de boende är beställarna. Arbetet har inriktats på 
metodutveckling för samarbetsformer mellan arkitekt och bestäl-
lare, ledande till ett inkluderande och kollaborativt arkitekturpro-
jekt. Resultatet är ett hus med användarspecifika bostäder.

Jakob 
Högberg 
h a n d l e da r e 

Prof. Anders Wilhelmson 
s t u d i o 

Gestaltningsprocesser 
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TURBINE – FUELED BY 
COLLECTIVE POWER –
NOTION(S) OF HOME(S)
in ColleCtive 
housing in 
hjorthagen
Turbine  investigates Notion(s) of  Home(s) from three perspec-
tives; the individual, the collective and in relation to a neighbour-
hood. This is done through the eyes of  a fictional collective called 
The Turbine, situated in Hjorthagen, Stockholm. 

Elin 
Persson

t u t o r s 
Katarina Bonnevier 

Brady Burroughs 
s t u d i o 
Critical 

Studies Design

NON STOP KIDS, 
an all hour 
kindergarten
Voices and a distant rumbling about becomes clearer, surfacing 
from a heavy sleep. A tyrannosaurus stands on the windowpane, 
looking out over the playground. Time for breakfast and play!

Kelda 
Bryson- 
Swartz

t u t o r s 
Katarina Bonnevier 

Brady Burroughs 
s t u d i o 

Critical studies 
Design
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grüss gott!  
–AN ARCHITECTURAL 
exploration of 
religion in an 
austrian Context 
How can the different religions of  Austria be made visible? 
How can the believers claim space and right in the Austrian 
context? How can architecture contribute to educate about these 
religions?

Cathrin 
Lange

t u t o r s  
Brady Burroughs 

Katarina Bonnevier 
s t u d i o 

Critical studies 
Design 

plaCe lalla 
yeddouna
The project includes a concept for the renewal of  the urban situ-
ation of  Place Lalla Yeddouna in Fez, Marocco, along side with 
the design of  an Artisan’s House. The building at the square will 
fulfil the use of  allowing artisans to work, exhibit, study and teach.

Liisa 
Gunnarsson

t u t o r  
Assoc. prof. Markus Aerni
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BETWEEN-NESS
a Community Center 
FOR NIUBASAGA 
village
This new Community Center for Niubasaga village explores and 
uses architecture as a medium to strengthen cultural and individ-
ual confidence, to support local economies and to foster the eco-
logical balance. Relating the built environment to the sociocultural 
context of  Niubasaga.

Anna 
Sundman

t u t o r s 
Dick Sandberg 

Pål Röjgård 
s t u d i o 

Contextual Space

museum of the City 
of athens
A museum that follows the history of  the city of  Athens by taking 
the visitor underground on a journey through the different histor-
ical levels while creating communal functions on its ground  floor.

Elias 
Tsavelis

t u t o r s 
Pål Röjgård 

Dick Sundberg 
s t u d i o 

Contextual Space
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danviken senior 
Community
New type of  living for the elderly that promotes an active and 
social lifestyle while accommodating the special needs in regards 
to accessibility and safety. 

Elisa 
Ojala

t u t o r s  
Dick Sandberg 

Pål Röjggård 
s t u d i o 

Contextual Space 

umeÅ moské

Ett examensarbete i arkitektur om en moské som en del av den 
nya översiktsplanen för stadsdelen ön i Umeå.

Pelle 
Beckman

h a n d l e da r e  
Prof. Anders Wilhelmson 

s t u d i o 
Gestaltningsprocess
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BOSTAD 
i haverdal
Mitt examensarbete har handlat om att ta in ett sinnligt tankesätt 
och ha det som den viktigaste värderingen vid arbetet med mitt 
projekt. Det faktiska mötet med arkitektur handlar inte bara om 
det vi ser med våra ögon utan det vi upplever genom hela vår 
kropp.

Therese 
Dernbrant

h a n d l e da r e 
Prof. Anders Wilhelmson 

s t u d i o 
Gestaltningsprocesser

DET SUBLIMAKlas Richard 
Karlsson
h a n d l e da r e  

Prof. Anders Wilhelmson  
Univ.lekt. Tor Lindstrand 

s t u d i o 
Gestaltningsprocesser
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voCal College on 
lÅngholmen
What is the space for music and voice? What is the atmosphere 
for music creation and sound experiments ? What if  the music 
college something more than the place for training music skills 
but  instrument by itself.

Anna 
Bakhlina

t u t o r s  
Ori Merom 

Robert Petrén 
s t u d i o 

Practice Based 
Design

hotel 
fÅfängan

Stockholm as a popular tourist destination is missing around 1500 
hotel rooms each year. This Hotel will contribute to change this 
situation. It is located on the rock of  Fåfängan, south-east of  
Slussen, right next to the Vikingline terminal.

Maciej 
Benjamin 

Zajaczkowski
t u t o r s 

Prof. Johan Celsing 
Assoc. prof. Roger Spetz 

s t u d i o  
Advanced 

Design
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soCial housing 
WITH POSSIBILITIES 
FOR A PERSONALIZED 
housing
Mangrullo is a neighbourhood inhabited by people living in very 
precarious houses, surrounded by garbage, almost without infra-
structure, public spaces. My thesis work talks about improvement 
of  life quality and creation not only a shelter but also a place to 
feel proud of.

Maria 
Calogerópulos

t u t o r s 
Björn Ahrenby 

Bojan Boric 
s t u d i o 

Urban Design

Evgeniya 
Sidorova

t u t o r s 
Björn Ahrenby 

Bojan Boric 
s t u d i o 

Urban Design

food and nutrition 
eduCation 
platform
The proposal aims to establish the relationship between the old 
city centre (Hamburg) and the new urban development (Hafen-
City) via successful industrial site (Wholesale market of  fruits and 
vegetables). This enclave should provide new public uses and pos-
sibilities for the nutrition education as a powerful magnet of  tour-
ist and urban activity.
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a Culture house of 
WASTE – A STRATEGY 
FOR MAKING BETTER 
use of our 
resourCes
östberga Recycling Center; one of  five recycling Centers in the 
Municipality of  Stockholm, is too small. An internal referral with-
in the municipality has been published calling for a plan of  action. 
However, due to bad political lobbying in the errand, the future 
of  östberga looks gloomy. The Culture house of  Waste wishes 
to be an answer to the referral, encouraging the Municipality of  
Stockholm to invest in a larger project that can become a positive 
example of  progressive waste management in Sweden and that 
hopefully could stimulate new markets of  waste, as well as draw 
attention to our ever growing waste mounds. 

Caroline 
Ektander

t u t o r 
Assoc. prof. Markus Aerni

en arkitektonisk 
tolkning av MOT 
FyREN  av virginia 
WOOLF
Projektet vill ge en arkitektonisk upplevelse av det som berättas 
om i Mot fyren av Virginia Woolf. En arkitekturinstallation som 
med utgångspunkt från citat ur boken gestaltar människors livs-
mönster och relationer.

Therese 
Lövgren 

h a n d l e da r e 
Prof. Anders Wilhelmson 

s t u d i o 
Gestaltningsprocesser
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BROMMAPLAN AGORA

Hur utvecklar man ett förortscentrum? Ofta blir det en galleria. 
Men kan man göra nått annat? Och fortfarande tjäna pengar på 
det?

Carl 
Toråker

h a n d l e da r e 
Univ.lekt. Leif  Brodersen 

s t u d i o 
Grundläggande 

gestaltning

nya operan 
stoCkholm

Mitt examensarbete är ett förslag till en ny opera i Stockholm vid 
Galärparken på södra Djurgården. Likt en stor båt har den be-
kvämt lagt sig tillrätta mot Strandvägskajen. Det är en opera för 
Stockholm och en nationalopera för Sverige. Med sina 70.000 kvm 
ska operan ska ge bättre plats åt en levande opera-, balett- och kon-
sertverksamhet än vad som ryms inom nuvarande operahuset idag.

Patrik 
Ahlvik

h a n d l e da r e  
Prof. Johan Celsing 

Univ.lekt. Roger Spetz 
s t u d i o 

Avancerad 
gestaltning
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