2017-10-10

Så blir jättekontoret i Solna - DN.SE
En utskrift från Dagens Nyheter, 2017-10-10 17:01
Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/sa-blir-jattekontoret-i-solna/

STHLM

Så blir jättekontoret i Solna
Publicerad 2014-11-04

Foto: Foto: A Ripellino arkitekter

Bygglovet är klart ör SEB:s nya jättekontor i Solna.
Bankkvarteret med 4 500 arbetsplatser har delats upp
i ﬂera sinsemellan olika byggnader som det går att
promenera mellan ör att inte banken ska bli en stor
sluten kloss mitt i Arenastaden.
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Om drygt tre år genomförs den gigantiska operationen att flytta 4 500 arbetsplatser från
centrala Stockholm och Rissne till Arenastaden. SEB:s nya kontorskvarter blir den största
arbetsplatsen i Arenastaden och bankkomplexets huvudentré kommer att ligga alldeles intill
bron till Solna station. Entrétorgets läge och kontorskvarterets storlek – som sex, sju
Hötorgsskrapor – har ställt stora krav på arkitektur och konstruktioner.
– Det går inte att bygga ett enda stort hus på en 200 meter lång tomt. Våra huvudtankar är
att bryta upp volymerna i flera byggnader och bygga som en stad i staden och inte ett hus
utanför staden, säger arkitekten Alessandro Ripellino. Han ritade SE-bankens bågformade
hus i Rissne som kan ses som ett hus utanför staden för 25 år sedan.
Skillnaden mot det nya kvarteret är mycket stor. Där dominerade slutenhet, arbetsplatser
i små rum och väldiga garage. I Solna blir det mycket färre garage, mycket cykelparkeringar
och öppna arbetslandskap med många mötesplatser.
– Banker har höga krav på säkerhet. Men vi försöker kombinera de här kraven med att
kvarteret ska kännas öppet och att byggnaderna ska var intressanta, säger Alessandro
Ripellino.
I bankkvarteret kommer det att finnas flera restauranger och kaféer. Bankpersonalen får
också nästan krypavstånd till shoppinggallerian Mall of Scandinavia.
I går blev det klart att gallerian kommer att få 22 restauranger så risken för akut svält i
trakten av Nationalarenan i Solna lär vara undanröjd.

Anders Sundström
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