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Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att en ny byggnad, Tekniska 

Nämndhuset Söderstaden, ska planeras för exploateringskontoret, 

stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och 

fastighetskontoret inom del av fastigheten Arenan 9 

(Söderstadion) som ersättning för lokalerna i Tekniska 

Nämndhuset Kungsholmen.  

 

Visionen för Tekniska Nämndhuset Söderstaden är en ny 

offentlig byggnad som kommer att vara öppen och välkomnande 

för medborgarna och näringslivet. Byggnaden ska präglas av 

demokratiska värderingar som öppenhet, tillgänglighet, 

likställighet och mångfald. En levande, kreativ och mänsklig 

byggnad som är en naturlig mötesplats och arbetsplats för 

information, samtal och beslut om stadens planering, byggande 

och förvaltning samt miljöer. Byggnaden är en förebild för urbant 

hållbart byggande. 

 

 
Tävlingsområdet med grått ur BILAGA 4 

 

Inom ramarna för lagen om offentlig upphandling och 

projekttävling så kommer fastighetsnämnden genom dess 

fastighetskontor (byggherren), att förhandla med 

upphovsrättsinnehavaren, till det förslag som juryn 

rekommenderat till vidare bearbetning och utförande, om 

kontrakt att färdigprojektera byggnaden. 

 

Tävlingsuppgiften samt målet med projekttävlingen är ett 

byggnadsförslag för Tekniska Nämndhuset Söderstaden utifrån 

tävlingsprogrammet.  
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Tekniska Nämndhuset Söderstaden ska planeras som helhet för 

1 800 arbetsplatser. Tjänstemannaorganisationerna omfattar ca 

1 350 arbetsplatser. Tävlingsförslaget ska visa på funktionella 

lokaler för beskrivna hyresgäster. 

 

Fastighetsnämndens totala investeringsram för Tekniska 

Nämndhuset Söderstaden omfattar totalt ca 1 600 mnkr varav 400 

mnkr är marken. Omfattningen är ca 45 000 m
2
 BTA. Inflyttning 

planeras till aug 2018. 

 

I tävlingsuppgiften ingår även att föreslå översiktlig volymstudie 

över angränsande bostadsbebyggelse. Om möjligt så är 

inriktningen för bostadsbebyggelsen mellan 350-450 bostäder. 

Dessa bostäder ska placeras precis väster om Tekniska 

Nämndhuset Söderstaden. 

 

Tidsplan för projekttävlingen: 

 Tävlingsprogrammet offentliggörs 2013-12-12 

 Startmöte för deltagare 2014-01-14 

 Slutdatum för tävlingsfrågor 2014-02-12 

 Inlämning av tävlingsförslag 2014-04-14 

 Juryns beslut offentliggörs 2014-06-14 

 

Juryn kommer att utse det vinnande tävlingsbidraget med 

utgångspunkt i förutsättningar som framgår av detta 

tävlingsprogram samt i information som ges under startmötet och 

eventuella kompletteringar under frågeperioden.  
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Bakgrund 
Stockholms stads lokalförsörjning 
I Stockholms stads budget för 2013 är stockholmarna 

utgångspunkten. Stockholmarna ska erbjudas högklassig service, 

kvalitet och valfrihet. Särskilt fokus ligger på att hållbart planera 

för den växande staden genom fler bostäder och jobb, 

internationellt konkurrenskraftig utbildning samt en bättre och 

effektivare infrastruktur. 

 

De tre inriktningsmålen för stadens budget är: 

 Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad 

för boende, företagande och besök. 

 Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras. 

 Stadens verksamheter är kostnadseffektiva. 

 

I budget för 2012 gavs stadsledningskontoret tillsammans med 

Stockholms Stadshus AB i uppdrag att ta fram en strategisk 

lokalförsörjningsplan för stadens administrativa lokaler samt 

samordna den stadsövergripande lokalplaneringen.  

 

I stadsledningskontorets utredning fastslogs att lokaler är stadens 

näst största enskilda kostnadspost. Lokalkostnaden för stadens 

totalt ca 140 000 m
2
 lokalarea för administrativa lokaler, omfattar 

årligen ca 280 mnkr. Stadsledningskontorets utredning visar att 

stadens lokalförsörjning inte är optimal och kostnadseffektiv. 

Kontoret föreslog därför i sitt utlåtande att verksamheterna ska 

ges i uppdrag att genomföra en besparing om 10 procent av 

lokalkostnaderna.  

 

Vidare konstaterades att stadens verksamheter kan etableras på 

andra platser än i innerstaden. Inte bara för att ge lägre 

lokalkostnader utan även för att skapa arbetsplatser i stadsdelar 

med få arbetstillfällen. Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-06, 

RI Dnr 308-1345/2012, om effektivisering i enlighet med 

stadsledningskontorets utredning. 

  

Fastighetskontoret gavs i uppdrag av stadsledningskontoret under 

2012 att utreda och bedöma framtiden för Tekniska nämndhuset 

Kungsholmen som administrativ lokal. Detta skulle ske i samråd 

med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret 

och miljöförvaltningen. 
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Utredning Tekniska Nämndhuset Kungsholmen 
Fastigheterna Klamparen 7, 8 och 11 är ett byggnadskomplex 

som kallas för Tekniska Nämndhuset. Fastigheterna ägs och 

förvaltas av fastighetsnämnden.  

 

 
Bild: Tekniska nämndhuset Kungsholmen 

 

Tekniska Nämndhuset Kungsholmen har alltsedan det uppfördes 

i början av 1960-talet varit en självklar lokalisering av 

administrativa verksamheter för stadens planering, byggande och 

förvaltning. Här har genom åren otaliga möten hållits mellan 

privatpersoner, företag och tjänstemän. Sedan början av 1960-

talet har staden vuxit, nya regelverk har ersatt gamla, 

verksamheter utvecklats, informationstekniken revolutionerats, 

människors vanor och värderingar förändrats. 

 

Det är av strategisk betydelse för stadens planering, byggande 

och förvaltning med fortsatt samlokalisering av de funktioner 

som idag finns inom exploateringskontoret, 

stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och 

fastighetskontoret.  

 

Tekniska Nämndhuset Kungsholmen är inte längre en lämplig 

lokalisering varken funktionellt, ekonomiskt eller miljömässigt 

för exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret 

och miljöförvaltningen. 

 

Tekniska Nämndhuset Kungsholmen speglar interiört fortfarande 

det 1960-talets värderingar av en modern arbetsplats. Ett stort 
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myndighetskomplex byggt enligt cellkorridorsprincipen för fasta 

kontorsarbetsplatser.  

 

Verksamheter och organisationer var hierarkiska och mindre 

jämlika, organisationsförändringarna var färre och långsammare, 

information lagrades på papper, telefonerna var fasta och posten 

delades ut enligt tidtabell. Energiförbrukningen handlade om en 

ekonomisk avvägning mellan investering och driftskostnad. 

Husen blev smala. 

 

Idag är organisationer och verksamheter platta och mer jämlika, 

organisationsförändringarna många och snabba, informationen är 

digital och överallt, telefonerna mobila och e-posten kommer 

direkt och dit man vill. 

 

Den moderna kontorsbyggnaden har därför öppna och 

sammanhängande ytor för flexibilitet, rörelse och överblick. 

Lokalytorna kan snabbt och kostnadseffektivt sektioneras med 

modulväggar för att skapa avskildhet och mötesplatser där det 

behövs och när det efterfrågas av verksamheterna.  

 

Ytorna tillåter individuell anpassning av arbetsplatser i landskap, 

grupprum och cellkontor. Yttertaken är gröna och ytterfasaderna 

är tekniska skal som hanterar byggnadens ljus och klimat 

optimalt. Energiförbrukning handlar idag om globalt ansvar. 

Husen blir breda. 
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Lokaliseringsutredning Söderstaden 
Fastighetskontoret genomförde tillsammans med 

stadsledningskontoret under 2012 en lokaliseringsutredning. 

Utredningen utgick från de tre inriktningsmålen i stadens budget. 

Utifrån dessa studerades alternativa lägen utifrån olika 

perspektiv, exempelvis möjlighet till service och tillgänglighet 

för medborgare och näringsliv, bidrag till arbetstillfällen och 

arbetsplatser lokalt, attraktivitet som kommunal arbetsplats, 

miljö- och fastighetsekonomiska perspektiv, 

genomförandemöjlighet och projektrisker.   

 

Urvalsprocessen utgick från ett brett sökområde som begränsades 

till stadens utvecklingsområden definierad i stadens 

översiktsplan. Dessa var västra Kungsholmen, Hagastaden, Norra 

Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, Söderstaden, Årstafältet, 

Telefonplan, Liljeholmen, Ulvsunda och Alvik. 

 

Söderstaden framkom under utredningen som den lämpligaste 

lokaliseringen, som utan att ta i anspråk mark lämplig för 

bostadsändamål möjliggör ytterligare nya bostäder inom 

fastigheten Arenan 9.  

 

En lokalisering i Söderstaden kommer att tillföra 1 800 

arbetsplatser med inledningsvis ca 1 300 fasta offentliga 

arbetstillfällen. Detta är ett välkommet tillskott till söderort som 

relativt innerstaden och även relativt västerort (med närhet till 

Kista och Solna) har få större arbetsplatser inom tjänstesektorn. 

En omlokalisering från Kungsholmen till Johanneshov innebär att 

60 procent av nuvarande berörda tjänstemän skulle få geografiskt 

närmare till sin arbetsplats (utrett av personalstrategisk 

avdelningen på stadsledningskontoret). En kortare resväg innebär 

förutom tidsbesparingar också positiva miljöeffekter.  

 

Gullmarsplan bedöms som kommunens demografiska mittpunkt. 

Detta ligger till grund för besluten att till området även lokalisera 

stadens infrastruktur för stora evenemang. Hovet, Ericsson Globe 

Arena och nya Tele 2 Arena finns här. Detta medför att utifrån 

förvaltningarnas serviceuppdrag mot medborgare och näringsliv 

är läget och resvägarna kända.  

 

Till området finns redan en mycket väl utbyggd infrastruktur. Det 

är en knutpunkt för flera transportslag. Läget är mitt emellan och 

med gångavstånd från Gullmarsplan (buss-, tunnelbane- och 

tvärbanestation), Globen (tunnelbane- och tvärbanestation) och 
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Skärmarbrink (tunnelbanestation). Läget är även precis där 

Stockholms nord-syd-axel (Nynäsvägen, Söderleden, Centralbron 

och Klarastrandsleden) korsar öst-väst-gående Södra Länken. 

Genomförandet av vision Söderstaden kopplat till 

översiktsplanen Promenadstaden kommer innebära att lägets 

infrastruktur för cykel och gående kommer att byggas ut och 

förbättras vilket innebär bättre kopplingar mot omkringliggande 

stadsdelar.  
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Stadsbyggnadsvision Söderstaden 
Vision Söderstaden beslutades av kommunfullmäktige i juni 

2010. 

 

År 2030 är Söderstaden en förlängning av stenstaden, samtidigt 

som den egna identiteten och profilen vårdas. Söderstaden – 

Stockholms självklara evenemangs- och nöjesknutpunkt – sjuder 

av urbant liv där boende och besökare flanerar, kopplar av och 

umgås längs med stadsgatorna. Bland de nya arbetsplatserna och 

bostäderna är shopping- och restaurangstråk insprängda som 

bidrar till att göra Söderstaden till en stadsdel för hela livet. 

 

 
Vision Götgatans förlängning söderut 

 

Stockholms stads ambition är att Söderstaden år 2030 ska vara en 

stadsdel med upplevelser och nöjen i världsklass. Här samsas 

idrotts- och kulturevenemang med etableringar inom handel och 

service. Söderstaden ska också vara en mångsidig och 

upplevelserik storstad 2030.  

 

Mer konkret innebär Vision Söderstaden att: 

 Transportleder görs om till levande miljöer med butiker och 

nöjen i gatuplan 

 Nya parker och grönområden tillkommer 

 Gator som gör det lätt att hitta 
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 Prioritering av gång- och cykelvägar – det ska vara mer 

attraktivt att promenera och cykla än att använda bilen för 

vardagsresor 

 Förbättrade möjligheter för Gullmarsplan som knutpunkt för 

kollektivtrafik 

 Nya kontor och bostäder i attraktivt cityläge där Söderstadion 

finns idag 

 Bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som 

ger området dess särskilda karaktär 

 Planering från början av servicefunktioner som förskolor, 

lekparker och bibliotek 

 Tusentals nya bostäder 

 

Söderstaden består av ett antal olika delområden med olika 

karaktärer och genomförandetider. Se bild nedan. 

 

 
Söderstaden delområden 

 

Arenaområdet med Ericsson Globe, Hovet, Tele2 Arena, Tolv 

Stockholm och hotell är ett unikt område för evenemang och 

upplevelser.  

 

Slakthusområdet är en del av Söderstaden som genomgår en 

stadsomvandling från ett tungt industriområde till en blandad och 
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tät stadsdel. De kulturhistoriskt intressanta byggnaderna ska 

bevaras och utvecklas. Området beräknas inrymma 2500 till 3000 

nya bostäder. Nya torg och parker planeras. I områdets södra del 

planeras för ett större handelsområde. För närvarande pågår 

programarbete och programsamråd planeras till våren 2014.  

 

Delområdet Södra Skanstull har en inriktning mot sport och 

rekreation. Utredningar pågår för att se om det finns möjligheter 

till förtätning med nya kontor och bostäder. Programsamråd 

planeras till 2014. 

 

Planeringsinriktningen för delområdet Gullmarsplan-Nynäsvägen 

är en tät och integrerad stadsdel med Nynäsvägen överdäckad 

och Gullmarsplan ombyggd. En vision är att förlänga Götgatan 

söderut och koppla samman Södermalm med Söderstaden genom 

ett levande stadstråk. Visionen möjliggör tusentals bostäder och 

arbetsplatser. 
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Beslutad inriktning 
Kommunfullmäktige har beslutat att en ny byggnad, Tekniska 

nämndhuset Söderstaden, ska planeras för exploateringskontoret, 

stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och 

fastighetskontoret inom del av fastigheten Arenan 9 

(Söderstadion) som ersättning för lokalerna i Tekniska 

nämndhuset Kungsholmen. Fastighetsnämnden genom 

fastighetskontoret har fått i uppdrag att utveckla förslag till 

kontorsbebyggelse inom del av fastigheten Arenan 9 och 

återkomma med ett genomförandebeslut.   

 

Tekniska nämndhuset Söderstaden möjliggör bostadsbebyggelse 

på kvarvarande del av fastigheten Arenan 9. Kommunfullmäktige 

har beslutat att ge Stadshus AB genom SGA Fastigheter 

tillsammans med exploateringsnämnden genom 

exploateringskontoret i uppdrag att utveckla förslag till 

bostadsbebyggelse i samråd med fastighetskontoret. 

 

Beslutad inriktning för bostadsbebyggelsen är mellan 350-450 

bostäder.  
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Beskrivning av byggherren 
Stockholms stad 
Stockholm är ett av landets kulturella, mediala, ekonomiska och 

politiska centrum. Stockholm utgör även Nordens 

befolkningsmässigt största tätort.  

 

Stockholms stad (Stockholms kommun) har ca 0,9 miljoner 

invånare, tätorten Stockholm ca 1,4 miljoner och ca 2,1 miljoner 

bor i Storstockholm. Stockholm är centralort i Mälardalsregionen 

med en folkmängd på ca 3 miljoner.  

 

Stockholm är den stad i Sverige som besöks av flest 

internationella gäster med över 1 miljon utländska besökare varje 

år. 

 

Stockholms stad är en av Sveriges största fastighetsägare och 

äger ca 70 procent av marken inom kommungränsen. 

 

Övergripande ansvar för stadens mark har exploateringsnämnden 

genom exploateringskontoret.  

 

Stadsdelsförvaltningarna har ansvaret för drift- och underhåll av 

parker. Större parkinvesteringar och parkupprustningar sker i 

samverkan med trafikkontoret. Undantaget är investeringar på 

parkmark kopplat till exploateringsprocessen där 

exploateringskontoret har ansvaret.  

 

Trafikkontoret ansvarar för gatunäten samt kommuncentrala 

parker såsom Kungsträdgården, Humlegården, Berzelii Park, 

Norra Bantorget, Strömparterren och Årstafältet liksom för 

stadens gatuträd.  

 

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för planeringen av Stockholm, 

på översiktsnivå och i detalj, där parker och grönområden ingår. 

 

Familjebostäder, Svenska bostäder och Stockholmshem är 

stadens allmännyttiga bostadsbolag.  

 

Sisab ansvarar för många av stadens skolfastigheter och Micasa 

för flera äldreboenden.  

 

Ett flertal andra verksamheter ansvarar för fastigheter med 

anläggningar för samhällsnyttor såsom Stockholm vattens 
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anläggningar för vattenförsörjning och vattenrening och 

Stockholms hamnars infrastrukturer för sjötransporter. 

 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden genom dess fastighetskontor förvaltar och 

utvecklar ett unikt fastighetsbestånd viktigt för Stockholms 

invånare, företagare och besökare.  

 

Fastighetsbeståndet består av allt från större kontorsbyggnader, 

offentliga lokaler, idrottshallar, saluhallar, salutorg, 

partihandelsområden, brandstationer, slott och herrgårdar, 

konstnärsateljéer, villor och torp. 

 

Fastighetskontorets strävar efter att skapa värden och attraktiva 

miljöer som lämnar positiva avtryck. 

 

Förvaltningen i siffror (ca år 2012) 

 Omsättning 1 300 mnkr 

 Bokförda värden 6 300 mnkr 

 Antal fastigheter 800 st 

 Lokal areor 1 025 000 m
2
 

 Markareal 9 000 ha 

 Byggnader 1 600 st 

 Bostadsrätter 300 st 

 Torgplatser 150 st 

 Avtal 3 750 st 

 

Byggherrens byggnader 
BILAGA 1 beskriver ett av urval av fastighetskontorets olika 

byggnader. Dessa redovisas i tävlingsprogrammet för att visa på 

fastighetskontorets ansvar och tradition att tillhandahålla 

fastigheter till nytta och nöje för stadens medborgare, näringsliv 

och kulturliv samt visa på att arkitekttävlingar har varit en ofta 

förkommande metod för att starta och intellektuellt injektera ett 

projekt med en bredd av idéer. Redovisningen visar också att 

staden framhäver arkitektens betydelse och roll för 

byggnadsverket. 
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Hyresgästerna 
Beskrivning av hyresgästerna 
Hyresgästerna är stadens tjänstemän med många olika 

kvalificerade kompetenser för Stockholms planering, byggande 

och drift samt miljöer. Deras arbete är att skapa förutsättningar, 

sätta begränsningar och ge service för individens, företagens och 

stadens gemensamma framgång. Hyresgästerna är en del av 

samhällets demokratiska processer. Tjänstemännen är rådgivande 

inför och verkställande av beslut fattade i parlamentariskt 

sammansatta demokratisk församlingar.  

 

Stockholms stad, såväl som hela regionen, växer kraftigt och 

tillsammans med den demokratiska styrningen gör detta att 

tjänstemannaorganisationerna hela tiden måste anpassas efter 

aktuella behov, stadens utveckling och nya politiska beslut på 

såväl kommunal, statlig samt EU-nivå. Den lokal som 

fastighetskontoret tillhandahåller de administrativa 

förvaltningarna måsta därför vara flexibel och ständigt 

anpassningsbar för att snabbt kunna möta förändrade 

organisationsstrukturer och verksamhetsbehov. 

 

En del av tävlingsuppgiften handlar om att visa på en byggnad 

som stödjer en demokratiskt styrd utveckling och förvaltning av 

Stockholm i en öppen demokrati.  

 

Fastighetskontoret vet idag inte hur de administrativa 

förvaltningarna kommer att vara organiserade vid deras 

inflyttning i byggnaden om ca fem år. Fastighetskontoret utgår 

dock ifrån att det inte kommer att vara organiserade som idag. 

Det är dock sannolikt att förvaltningarnas olika 

specialistkompetenser i form av individer, enheter och kanske 

avdelningar kommer att finnas kvar, men i andra organiseringar 

och storlekar. 

               

För beskrivning av hyresgästernas verksamheter och organisering 

idag se vidare BILAGA 2. 
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Behov av arbetsplatser 
 

Byggnadens ska som helhet planeras för 1 800 arbetsplatser.  

 

Tävlingsuppgiften ska redovisa väl sammanhängande kontor om 

1350 arbetsplatser för staden tjänstemän och som om de vore en 

hyresgäst.  

 

Tävlingsuppgiften ska inom de 1 350 arbetsplatserna redovisa 

möjligheten att placera ut exploateringskontoret, 

fastighetskontoret, miljöförvaltningen, trafikkontoret och 

stadsbyggnadskontoret utifrån dagens organisering och antal 

arbetsplatser. Se BILAGA 2 och BILAGA 3. 

 

Tävlingsförslaget ska också tydligt visa på möjligheterna för de 

olika specialistkompetenserna att snabbt kunna omorganiseras i 

nya projektgrupper, enheter, avdelningar eller till och med 

förvaltningar.  Detta för att kreativt och effektivt kunna möta de 

ständigt förändrade uppdragen i en växande stad och i en öppen 

demokrati. 

 

Övriga 450 arbetsplatser utgör expansionsmöjligheter för stadens 

tjänstemannaorganisationer. Tävlingsuppgiften ska visa på hur 

dessa arbetsplatser både är möjliga att snabbt integrera till de       

1 350 eller koppla ifrån och hyra ut till externa kommersiella 

hyresgäster. Minsta uthyrningsbara yta ska vara 1 000 m
2
 LOA i 

ett plan.    
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Hyresgästernas speciallokaler 
Hyresgästernas speciallokaler som tävlingsförslaget ska redovisa 

är: 

 Stadsbyggnadsexpeditionen och dess arkiv om ca 400 m
2
 

LOA 

 Stadsbyggnadskontorets modellverkstad och modellarkiv 

ca 300 m
2
 LOA 

 Fastighetskontorets tryckeri ca 300 m
2
 LOA 

 Stadsbyggnadskontorets verkstad och förråd för 

stadsmätning ca 100 m
2
 LOA (inkl. omklädning och 

dusch) 

 Miljöförvaltningens laboratorium och kylrum ca 100 m
2
 

LOA 

 SLB (miljöförvaltningen) verkstad och serverhall ca 200 

m
2
 LOA (inkl. omklädning och dusch)    

 

Detaljerade lokalprogram för ovan nämnda lokaler och ytterligare 

speciallokaler kommer att tas fram efter tävlingen tillsammans 

med hyresgästerna. Informationen ovan är dock tillräcklig 

vägledning utifrån ytbehovet för tävlingen. 
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Vision och program 
Detta kapitel beskriver byggherrens vision och inledande 

program. Upphandlad arkitekt kommer tillsammans med 

byggherren, hyresgästerna och - i senare skede - upphandlade 

tekniska konsulter att upprätta mer omfattande och kompletta 

program. Det gäller underlag för förfrågningsunderlaget, 

upphandling av en totalentreprenad och vidare projektering av 

Tekniska Nämndhuset Söderstaden. 

 

Vision 
Tekniska Nämndhuset Söderstaden är en ny offentlig byggnad 

som kommer att vara öppen och välkomnande för medborgarna 

och näringslivet. Byggnaden ska präglas av demokratiska 

värderingar som öppenhet, tillgänglighet, likställighet och 

mångfald. En levande, kreativ och mänsklig byggnad som är en 

naturlig mötesplats och arbetsplats för information, samtal och 

beslut om stadens planering, byggande och förvaltning samt 

miljöer. Byggnaden är en förebild för urbant hållbart byggande. 
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Omgivningen 
Offentliga rummet 

Tävlingsförslaget ska belysa byggnadens samspel med det 

omgivande offentliga rummet. Byggnadens entrégolv inomhus 

samt takplan ska samverka med omgivande golvet utomhus.  

 

Byggnaden ska förhålla sig till omgivande och allmänna 

mötesplatser utomhus, belysning, grönstruktur, möblering samt 

materialval så att en intressant arkitektoniskt och stadsmässig 

helhet och förankring av byggnaden uppnås.  

 

Tävlingsförslaget ska visa på idéer för angöringsvägar till 

byggnaden för gående och fordon som cykel, taxi, bil samt för 

färdtjänst, räddningstjänst, kollektivtrafik, renhållningsfordon 

och sophämtning samt godstransporter med tillhörande yttre eller 

inre uppställningsplatser.  
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Detaljplan 

Det finns idag ingen detaljplan som medger byggrätt för 

genomförande av Tekniska Nämndhuset Söderstaden. Tävlingens 

resultat kommer utifrån juryns ställningstaganden att utgöra 

grund för en ny detaljplan.  

 

Detaljplanen för kontorskvarteret planeras även att omfatta 

angränsande bostadskvarter. Parallellt med tävlingen kommer 

exploateringskontoret att markanvisa bostadskvarteren till minst 

två byggherrar. 

 

Det vinnande tävlingsförslaget kan komma att bearbetas 

beroende på beslut inom detaljplaneprocessen samt för 

anpassning för framtida överdäckning av Nynäsvägen. 

 

Tekniska Nämndhuset Söderstaden ska vara ett berikande inslag i 

stadsbilden, återspegla Stockholms stads översiktsplan 

Promenadstaden, Arkitektur Stockholm och visionen för 

Söderstaden.  

 

Bostadsbebyggelsen 

I tävlingsuppgiften ingår att föreslå översiktlig volymstudie över 

angränsande bostadsbebyggelse. Om möjligt så är inriktningen 

för bostadsbebyggelsen mellan 350-450 bostäder. Dessa bostäder 

ska placeras på marken precis väster om Tekniska Nämndhuset 

Söderstaden. En lägenhet motsvarar varje föreslagen 100 m
2
 ljus 

BTA. Se vidare kapitel Tävlingsuppgift. 
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Nynäsvägen (väg 73) och farligt gods 

Nynäsvägen är idag en trafikled för farligt gods fram till 

Gullmarsplan och vidare ned mot kraftvärmeverket i Hammarby 

Sjöstad. Vägen är även del av ett regionalt omledningsvägnät för 

bland annat Söderledstunneln.  

 

Enligt Länsstyrelsen i Stockholm och Trafikverkets riktlinjer så 

är skyddsavståndet i Stockholms tätort för kontorsbebyggelse 25 

meter samt 75 meter för bostadsbebyggelse från trafikled för 

farligt gods. Även om skyddsavstånden uppnås så kan det ändå 

behövas särskild dimensionering av byggnadskonstruktionerna 

som vetter mot trafikled med farligt gods. 

 

Staden har nyligen genomfört detaljplaner för kontorsbebyggelse 

i direkt anslutning till farligt gods leden E4/E18. Detta genom 

dimensionering, utförande och gestaltning av fasader, 

byggnadsstommar eller överdäckningar för att klara olyckslaster 

från farligt gods.  

 

Tävlingsförslaget ska förhålla sig till den trafik med farligt gods 

som idag sker på Nynäsvägen, då det inte är bestämt när i tiden 

överdäckningen ska eller kan ske.  

 

Exakt dimensionering och tekniska lösningar för 

omhändertagande av olyckslaster från trafik med farligt gods ska 

lösas efter tävlingen inom ramen för detaljplanearbetet. 

 

Framtida anpassning till överdäckning 

Stadens långsiktiga vision är att överdäcka Nynäsvägen och 

förlänga Götgatan söderut som stadsgata. 

 

Tävlingsförslaget ska visa på möjligheter att flytta på 

huvudentréer och andra angöringsfunktioner från lägen som är 

lämpliga innan överdäckning, till lämpliga lägen efter 

överdäckning. 
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Allmänna krav 
Lagar och regler 

Byggnaden ska planeras och uppföras i enlighet med svensk 

lagstiftning med tillhörande myndighetsföreskrifter och regelverk 

samt EU-krav.   

 

Lokalareor 

Tekniska Nämndhuset Söderstaden ska planeras för 1 800 

arbetsplatser. Det ska finnas ett antal våningsplan med över 300 

arbetsplatser per plan. Förvaltningarna som tillsammans omfattar 

ca 1350 arbetsplatser ska kunna både öka och minska sina 

lokalareor utifrån behov, förändrade arbetsuppgifter och 

utvecklade verksamheter. Tävlingsförslaget ska visa på 

funktionella och flexibla lokaler för beskrivna hyresgäster.   

 

Samtliga förvaltningars lokaleffektivitet planeras mot ca 17,5 m
2
 

LOA samt ca 25 m
2
 BTA per arbetsplats, vilket utgår från 

Arbetsmiljöverkets riktvärde. Totalt ger detta en byggnadsvolym 

om ca 45 000 m
2
 BTA. 

 

Fri rumshöjd mellan golv och innertak ska vara så att 

rumshöjderna upplevs som generösa. Minst 2,7 m i öppna kontor. 

 

Tekniska Nämndhuset Söderstaden ska generellt planeras för 

maximal flexibilitet så att byggnaden snabbt och 

kostnadseffektivt kan anpassas efter verksamheternas behov.  

 

Lokallösningarna ska möjliggöra både arbetsuppgiftsanpassade 

och individuella platslösningar, i allt från aktivitetsbaserade 

arbetsplatser, öppna kontorslandskap, grupprum till cellkontor. 

 

Byggnadslösningen ska omfatta förvaltningskontor, 

byggnadsgemensamma mötesrum, konferensrum, mat- och 

friskvårdslokaler samt parkeringsmöjligheter och 

förvaltningarnas speciallokaler.  

 

Det ska finnas möjlighet att tillgodose kommersiella hyresgästers 

(ca 450 arbetsplatser) funktions- och säkerhetskrav oberoende av 

förvaltningarnas kontorsutrymme. Minsta uthyrbara enhet för 

kommersiella hyresgäster ska vara ca 1 000 m
2 

LOA i ett plan. 

 

Säkerhet och zoner 

Stockholm som ett öppet, tolerant och demokratiskt samhälle 

medför också en sårbarhet från intressen som vill se en annan 
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samhällsordning eller bara förstöra och stjäla. Inom 

förvaltningarna finns flera olika verksamheter som omfattas av 

sekretess vad gäller rikets, stadens och företags samt enskilda 

individers säkerhet och integritet. Stadens nya 

förvaltningsbyggnad ska därför säkerhetsmässigt vara anpassad 

för, eller kunna anpassas för, olika hotbilder. 

 

Byggnaden ska kunna delas in i ett lämpligt antal säkerhetszoner. 

Den logistiska principen ska vara att man passerar in och ut 

genom säkerhetszoner i zonernas säkerhetsordningar. Byggnaden 

ska för olika hotbilder kunna stängas zon för zon varför de 

logistiska lösningarna i byggnaden måste medge att 

kontrollpunkter och spärrar finns mellan varje zon. 

 

 

 

 

 

 

 

Exakta gränsdragningar och behörigheter för säkerhetszonerna 

ingår inte i tävlingsuppgiften. Tävlingsförslaget ska dock visa på 

att de logistiska principerna är omhändertagna så att juryn kan 

utvärdera möjligheterna att säkra byggnaden för olika typer av 

hotbilder mot verksamheterna eller individerna, arbetande såväl 

som besökande, i byggnaden.  

 

Parallellt med arkitekttävlingen kommer en risk- och 

sårbarhetsanalys att genomföras. Beroende på resultatet kan 

vidare projektering kring delar av byggnaden, som eventuellt ska 

säkerhetsklassas, innebära att projekterande konsulter kan 

komma att utsättas för säkerhetsprövning både avseende företag 

och individer.  

 

  

Yttre zon Säkerhetszoner 1 Säkerhetszoner 2 Säkerhetszoner 3 Allmänna zoner 

In 

Ut 
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Tillgänglighet 

Tekniska Nämndhuset Söderstaden ska vara tillgängligt för alla. 

Samtliga ytor ska vara tillgängliga för rörelsehindrade personer 

som ska besöka eller arbeta hos stadens förvaltningar.  

 

Lokalytorna ska inte vara särskiljande utifrån individens 

rörelseförmåga, utan så likvärdiga som möjligt för alla 

medborgare. En person som behöver rullstol ska så långt det är 

möjligt kunna röra sig på samma vis i byggnaden som de som 

inte behöver rullstol.  

 

Barnperspektivet 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 

investeringsprojekt så ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 

Byggherrens arbete för barn utgår från FNs barnkonvention. Se 

http://unicef.se/barnkonventionen  

 

Barnperspektivet ska vara omhändertaget i byggnaden så att barn 

känner sig välkomna, kan orientera sig i byggnaden, röra sig 

säkert och få möjligheter att kunna delta i utvecklingen av 

barnens framtida Stockholm och få lära sig att vara en del av 

demokratin.  

 

Det ska finnas möjligheter till pedagogiska verksamheter eller 

aktiviteter kring demokrati, samhällsbyggnad och miljöarbete på 

lämpliga platser i byggnaden. Det ska finnas minst en mötesplats 

anpassad för barn. I anslutning till detta även wc anpassat för 

barn.  

 

De som arbetar eller besöker huset ska känna sig välkomna även 

tillsammans med sina barn. Tillgängliga och säkra platser (ca 5-

10) för uppställning av barnvagnar ska finnas vid byggnadens 

entréer för besökare.   

   

  

http://unicef.se/barnkonventionen
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Konstens plats 

Fastighetsnämnden har beslutat att ca 1 procent av 

investeringsbeloppet ska avsättas till upphandling av konst. 

Stockholm Konst kommer efter genomförd tävling och i vidare 

projektering att upphandla konst till Tekniska Nämndhuset 

Söderstaden. Detta görs i samråd med fastighetskontoret samt 

ansvarig arkitekt för det vinnande arkitektförslaget.  

 

Tävlingsförslaget ska belysa områden eller platser i byggnaden 

som är bra arenor för konstnärligt innehåll och för 

kommunikation. 

 

Byggnadsteknik 

Byggherren uppför byggnaden utifrån perspektivet att äga 

byggnaden under hela dess livslängd. 

 

Byggnaden ska därför planeras för en funktionell och teknisk 

livslängd om minst 120 år. Detta ska vara den minsta tekniska 

livslängden för byggnadsstommen (exempelvis vertikala och 

horisontella bärverk i golv, tak, grundläggning och vissa väggar). 

Övriga fysiska beståndsdelar (för vatten, avlopp, el, klimat, 

hissar, innerväggar, undertak, golv, tätskikt, ytskikt, många 

väggar etc.) bedöms reinvesteras en eller flera gånger under 

byggnadens livstid.  

 

Bygganden ska uppföras på sådant vis att byggnadens olika 

beståndsdelar rationellt, energi- och kostnadseffektivt går att 

sköta, byta ut och återvinna.  

 

Själva uppförandet av byggnaden ska kunna ske utan onödiga 

störningar för trafiken på Nynäsvägen, evenemang i området 

samt för de närboende.  

 

Byggnadens fasad ska utformas med hänsyn tagen till transporter 

med farligt gods på Nynäsvägen. 

 

Byggnaden, efter dess tekniska livslängd, ska vara möjlig att på 

ett rationellt, energi- och kostnadseffektivt vis kunna demonteras 

utan inbyggda miljöskulder och de fysiska beståndsdelarna ska 

kunna returneras till naturens kretslopp.  
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Förebild i hållbart byggande 

Byggnaden ska planeras för att vara klimatneutral, 

kretsloppsanpassad och en förebild för ett urbant hållbart 

byggande. En byggnad såväl socialt som ekologiskt hållbar.  

 

Samtliga fysiska beståndsdelar ska vara kretsloppsanpassade, 

hälsosamma och socialt ansvarsfullt tillverkade.  

 

Byggnaden ska planeras för både enskilda miljöfordon och 

miljövänlig bilpool. Väderskyddade cykelparkeringar ska 

kompletteras med trygga och attraktiva omklädningsmöjligheter. 

 

Byggnaden kommer att miljöklassas. Ambitionen är högsta 

möjliga klassningar. Ett eller flera av klassningssystem 

BREEAM, LEED, GreenBuilding, Miljöbyggnad eller liknande 

kommer att tillämpas vid planering och genomförande samt 

förvaltning av byggnaden.   

 

Energi 

Byggnadens totala energiåtgång under hela dess livslängd ska 

vara så låg som möjligt. Detta för såväl kretsloppsuttag, 

tillverkning, montering, underhåll, demontering och 

kretsloppsreturnering av fysiska beståndsdelar likväl som för 

energiåtgång för drift av klimat, hissrörelser och belysning etc. 

 

Metod för beräkningar och uppföljningar av den totala 

energiåtgången eller energiåtgång för enskilda byggnadssystem 

är inte bestämd för tävlingen, varför endast en 

rimlighetsbedömning görs i utvärderingsarbetet. 

 

Om inget annat föreslås kommer Sveby programmet att ligga till 

grund för beräkningar och uppföljningar under projekteringen 

och vidare. Målvärde för energiprestandan är då max 45 kWh/m2 

Atemp. Energiprestandan mäts som ”nettoenergi” d.v.s. den 

energi som tillförs till byggnaden för värme, tappvarmvatten, 

komfortkyla och fastighetsenergi. 

 

Tävlingsförslaget ska redovisa en byggnadslösning som medger 

att byggnaden kan förses med energitekniska system för 

energieffektivitet, hushållning, lagring av energi samt utvinning 

och återvinning av energi. Systemen ska vara enkla och 

driftsäkra. 
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Förvaltning 

Byggnaden ska vara utformad funktionellt och tekniskt för ett 

rationellt och kostnadseffektivt drift- och underhållsarbete utan 

att störa sittande hyresgäster.  

 

Särskild vikt i tävlingsuppgiften läggs vid att påvisa 

möjligheterna till flexibilitet i uthyrningsbara ytor samt 

möjligheterna att transformera ytor i olika rumsstorlekar och 

former så att byggherren hela tiden snabbt och rationellt kan 

erbjuda lokallösningar anpassade till hyresgästernas aktuella 

behov. Detta utan att störa övriga hyresgäster. De tävlande får 

gärna visa på möjligheter att uppnå detta genom modulväggar, 

vikväggar, växtväggar, draperier eller andra förslag metoder. 

 

Ekonomi 

Byggnaden ska vara ekonomiskt hållbar sett över hela sin 

livslängd. Investeringen ska ligga inom de av 

kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramarna.   

 

Fastighetsnämndens totala investeringskostnad bedöms till totalt 

ca 1 600 mnkr (varav 400 mnkr för marken) till en omfattning om 

ca 45 000 m
2
 BTA. 

 

Tävlingsförslagen ska uppvisa en kvot LOA/BTA om 0,7. Ytor 

inom BTA för fastighetsteknik eller konstruktioner får inte vara 

underdimensionerande. Digitalt material ska lämnas in så att 

LOA och BTA ytor kan kontrollräknas. Areorna LOA och BTA 

kommer att beräknas enligt mätregel Svensk Standard 

SS021054:2009. 

 

Byggherren kommer att genomföra en överslagmässig 

investeringsanalys som rådgivning till juryn.  
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Specifika krav 
Nyckeltal 

Följande fördelning är inte styrande programkrav utan är tänkta 

som initialt stöd för de tävlande. Det ingår i tävlingsuppgiften att 

föreslå en fördelning av olika ytor och att redovisa antal 

arbetsplatser, mötesplatser, pausplatser etcetera som kan uppnås. 

 

Tabeller ska redovisas över tävlingsförslagets olika ytor, mängder 

och storheter såsom nedan. 

 
Arbetsplatser 1 1350 450 1800 

 
 

Nedan ca m
2
 LOA 

Kontorsarbetsplatser 
    

Nedan fördelning ger snitt 7,4 per m
2
 LOA arbetsplats/er  7,4 9990 3330 13320 

20 % Cellkontor om ca 9 m
2
 LOA per arbetsplats  

(ger ca 1 m
2
 LOA mötesyta per arbetsplats) 9 2430 810 3240 

80 % Öppna- eller aktivitetsbaserade kontor om ca 7 m
2 
LOA per arbetsplats. 

 (ger ca 3 m
2
 LOA mötesyta per arbetsplats) 7 7560 2520 10080 

Kontorslogistik 
    

Korridorer, entréer, kapprum, klädskåp, lounger m.m. 3,6 4860 1620 6480 

Kontorsteknik 
    

Serverrum, kopiator, printer, kontorsförråd, källsortering m.m. 0,7 945 315 1260 

Hygienutrymmen 
    

1 WC/15 arbetsplatser., 1 HWC per toalettgrupp, 
 1 vilrum/100 arbetsplatser m.fl. eller tillräcklig mängd 1,2 1620 540 2160 

Personalrum 
    

Ca 2 m
2
 LOA per arbetsplats fördelas som ungefär som nedan 2 2700 900 3600 

10 % Hyresgästspecifika.  Mindre pausstationer med kaffe, vatten, 
utslagsvask m.m. 0,2 270 90 360 

30 % Gemensamt lunchrum. Bemannas av hyresvärden. Större och 
gemensamma paus- och matplatser, micro, kaffe, vatten, utslagsvask, kyl, 
frys, diskmaskin, WC+HWC m.m. 0,6 810 270 1080 

40 % Friskvård. Bemannas av hyresvärden. Motion, styrka, gruppträning, 
innebandy m.m. 0,8 1080 360 1440 

20 % Dusch och omklädning, relax för cykelpendling och för friskvård, 
WC+HWC m.m. Bemannas av hyresvärden. 0,4 540 180 720 

Mötesrum 
    

Fördelning cellkontor och öppna kontor ger 2,6 m2 LOA mötesyta i snitt per 
arbetsplats 2,6 3510 1170 4680 

20 % Hyresgästspecifika. Fördelas mellan telefonrum för 1 pers, samtalsrum 
för 2 pers, mindre möten för 2-4 personer m.fl. 0,52 702 234 936 

80 % Gemensam konferensdel. Bemannas av hyresvärden. Fördelas mellan 
mötesrum 5-15 personers, nämndsalar 20-30 personers, en aula 300 m.fl., 
WC+HWC, kaffe, vatten, utslagsvask m.m. 2,08 2808 936 3744 

Nyckeltal LOA per arbetsplats/er 17,5 23625 7875 31500 

 

 
Nedan ca m

2
 BTA 

Fastighetslogistik 
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Hissar, trappor, korridorer, entréer, 8 WC + 2HWC besökande m.m., 
reception, städrum, miljörum, post- och godshantering,  2,5 3375 1125 4500 

Fastighetsteknik 
    

Klimat, ventilation, energi, telekommunikation m.m. 
50 % ovan mark och 50 % under mark beroende av tekniska val. Under 
mark ska det även finnas förråd för fastighetens behov som även kan hyras 
ut till hyresgäster 3 4050 1350 5400 

Fastighetskonstruktioner 
    

Bärande element, ytterväggar, schakt m.m. 2 2700 900 3600 

Nyckeltal fastighetsytor samt övriga ytor per arbetsplats/er 7,5 10125 3375 13500 

 
 

Summor ca m
2
 BTA 

Nyckeltal summa BTA per arbetsplats/er 25 33750 11250 45000 

 
Övrigt 

    
Förvaltningarnas speciallokaler (inryms inom 1350 arb.platser) 

    
Expedition, modellverkstad, tryckeri, laboratorium, kylrum, verkstäder, förråd, 
WC+HWC. Ca m

2 
LOA 

   
1400 

Bilparkering (inryms inom BTA för fast.log, konstruktion och teknik) 
    

1/20 arbetsplatser. 80P 2,5x5m samt 10 RHP 3,5x5m. Ca m2 BYA 
   

2700 

Cykelparkering (inryms inom BTA för fast.log, konstruktion och teknik) 
    

1/5 arbetsplatser. 360 st väderskyddade i anslutning till dusch och 
omklädning. Ca m

2
 BYA 

 
  

 
540 

Nyttjande av tak 
    

Pausytor, friskvård. Ca m
2
 BYA    >1000 
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Föregående tabell ger följande fördelning: 

 

 

För 1800 arbetsplatser ca m
2
 LOA 

Kontorsarbetsplatser 13320 

Kontorslogistik 6480 

Mötesrum 4680 

Personalrum 3600 

Hygienutrymmen 2160 

Kontorsteknik 1260 

Förvaltningarnas speciallokaler 1400 

 ca m
2
 BTA 

Fastighetsteknik 5400 

Fastighetslogistik 4500 

Fastighetskonstruktioner 3600 

 ca m
2
 BTA 

Bilparkering 2700 

Cykelparkering 540 
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Entréer och allmänna zoner 

Huset ska möta besökarna till de tekniska förvaltningarna med en 

inbjudande entré som är lätt att orientera sig i och har integrerade 

utställnings- och informationsytor. Här kan besökarna vända sig 

till receptionen och/eller på annat sätt skaffa information om sina 

ärenden.  

 

De ”öppna” verksamheterna och servicefunktionerna som t.ex. 

stadsbyggnadskontoret erbjuder medborgarna ska finnas i 

direktanslutning till entrédelarna av byggnaden. Den zonen i 

huset ska utformas för att erbjuda möjligheter till spontana 

möten, mindre sammanträden och platser med möjlighet för eget 

arbete.  

 

I anslutning till den första välkomnande zonen ska ett mötestorg 

finnas med mötesrum i varierande storlekar och en större aula (ca 

300 personer). Den zonen ska kunna nås från entré utan att 

besökare kommer in i förvaltningarnas kontorslokaler. 

 

Bottenvåningen ska vara inbjudande och öppen mot sin 

omgivning. Möjligheter till kaféer, restaurang ska presenteras.  

 

Bottenvåningens alla olika funktioner ska vara flexibel på så sätt 

att de fungerar både tiden före och efter en överdäckning av 

Nynäsvägen  
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Mötesplatser 

Byggnaden är en mycket viktig mötesplats. En viktig del av 

tävlingsuppgiften är att visa på funktionella och flexibla 

mötesplatser som stödjer alla de olika typer av möten som kan 

tänkas ske mellan medborgare, företagare, politiker och 

tjänstemän i en demokratisk och öppen anda. 

 

Byggnaden ska i markplanet kunna fungera som ett torg, ett 

stadsrum, för planerade och spontan möten. Detta på sådant vis 

att byggnaden även fungerar som arbetsplats och är säker.  

 

Inga mellanstora eller stora mötes rum ska planeras in i 

kontorsdelarna av byggnaden. Där ska endast mötesplatser finnas 

för telefonsamtal 1-2 personer, tysta rum 1-2 personer, och 

mindre möten för 2-4 personer. Alla andra typer av möten ska ske 

i byggnadens centrala mötesrum.  

 

Tävlingsuppgiften omfattar att hitta byggnadens centrala 

mötesplats i byggnaden och att komma med ett förslag på flexibel 

mötesrumsindelning så att den blir en naturlig mötesplats för dem 

som arbetar i huset och för dem som besöker huset.  

 

Möjligheter ska finnas att skapa en större mötesplats för ca 300 

personer, exempelvis för större medborgarmöten eller 

förvaltningsmöten. 
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Arbetsplatser 

Antalet arbetsplatser per våningsplan i byggnaden ska 

eftersträvas att vara så många som möjligt inom programmets 

övriga ramar. Tävlingsområdet är anpassat för att medge över 

300 arbetsplatser per våningsplan. Detta bör minst eftersträvas 

för flera våningar. 

 

Arbetet efter tävlingen kommer bland annat att vara att 

tillsammans med hyresgästerna forma deras arbetsplatser. 

Hyresgästerna efterfrågar idag både cellkontor, grupprum och 

öppna kontorslandskap till aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

Därvid är verksamheternas operativa krav avgörande för 

respektive förvaltnings lokaler.   

 

Fastighetskontoret vet idag inte vad hyresgästerna kommer att 

efterfråga. För tävlingen är det ett bra utgångsläge då en viktig 

del i tävlingsuppgiften är att innovativt och utvecklande föreslå 

ett flexibelt och transformerbart kontor som likt ett intelligent 

verktyg kan anpassas till hyresgästernas aktuella 

verksamhetsbehov och organisationer. 

 

Som vägledning ska tävlingsuppgiften utgå från en byggnad som 

har ca 20 procent cellkontor och ca 80 procent öppna kontor.  

Cellkontoret ska vara ca 8 till 10 m
2
 LOA och förutom en 

kontorsarbetsplats även omfatta en mindre mötesplats, 2 

personer. I de öppna kontorslandskapen är en arbetsplats ca 6 till 

8 m
2
 LOA.  

 

Vissa förvaltningar kan komma att efterfråga i huvudsak 

cellkontor, men inom ramen för genomsnittslokalytan. 

Tävlingsredovisningen ska visa hur cellkontoren enkelt kan 

omvandlas till öppna kontor. De mindre arbetsplatserna i 

kontorslandskapen ska kunna omvandlas till mindre cellkontor 

(utan mindre mötesplatser). 

 

Eftersom önskemålen om lokalernas utformning kommer att 

växla över tiden är flexibilitet av helt avgörande betydelse för 

projektet. Syftet är att så långt som möjligt kunna tillgodose 

respektive förvaltnings önskemål vid varje tidpunkt. 
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Friskvård 

I bygganden ska det finnas ytor för friskvård. Exempelvis gym, 

gruppträning och dans. Tillhörande omklädningsrum ska även 

vara öppna för omklädning och relax för cykelpendlande 

tjänstemän. 

 

Lunch och mat 

I bygganden ska det finnas större hyresgästgemensamma ytor för 

medhavd lunch/mat. En yta ska vara avskild och ventilerad för 

dagsförvaring och uppvärmning av medhavd mat/lunch samt 

försedd med utslag och diskningsmöjligheter samt kaffestationer 

och automater med lunch, frukt, snacks etc. 

 

Gemensamma ytorna för lunch och mat ska flexibelt kunna 

användas för hyresgästerna kvällsarrangemang som exempelvis 

föreningsmöten, fester, afterwork. I tävlingen ska även ett mindre 

kök redovisas.  

 

Våtrum 

Tävlingsförslaget ska redovisa en tillräcklig mängd wc och 

hygienutrymmen (dusch, vilrum) för byggnadstypen och 

verksamheterna. Viktigt att visa på funktionalitet, likabehandling 

och trygghet. Särskild vikt för byggherren är att våtrummen går 

rationellt att städa. 

 

Gods och miljöstation 

I tävlingsuppgiften ingår att visa på rationell gods- och 

postmottagning samt miljöstation (källsortering) och 

sophantering med goda arbetsmiljöer. 
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Tak och grönkompensation 

Byggandens tak ska förutom traditionell användning för tekniska 

installationer, som för ventilation och kyla, användas för 

grönkompensation och energiproduktion samt för paus och 

rekreation.  

 

Grönkompensationen ska ske genom att tillåta att breddgradens 

flora och fauna slår sig ner och leva på byggnadens tak i skrevor 

och nischer såsom det vore på en naturlig blåsig hög punkt i 

landskapet. Taket ska utformas så att detta kan ske och det ges 

möjligheter till en naturlig artrikedom. 

 

Taket ska även kunna användas som paus och utkiksyta. Om 

möjligt även för friskvård. Taket ska vara öppet för allmänheten 

att besöka. Dock måste allmänheten av säkerhetsskäl passera 

genom någon kontroll. 

 

Parkeringsplatser 

I tävlingsuppgiften ingår att visa på parkeringsmöjligheterna. 

Bilparkering utgår från 1P per 20 arbetsplatser för hela 

byggnaden. Vilket ger 80P á 2,5x5m samt 10 RHP á 3,5x5 m.  

 

I arbete med detaljplanen så kan dessa komma att förändras 

beroende på vilken p-norm myndigheterna föreskriver 

byggherren.  

 

Cykelparkering 

Cykelparkering utgår 1P per 5 arbetsplatser. Vilket ger för 1800 

arbetsplatser ett behov om minst 360 cykelparkeringar.  

 

Cykelparkeringarna ska vara väderskyddade samt i anslutning till 

trygga dusch- och omklädningsytor. Cykelpendling ska vara 

enkelt och attraktivt. Det ska finnas möjligheter att komma till 

byggnaden med cykel från flera riktningar. Det ska även finnas 

cykelpump (tryckluft) och verktyg för att göra enklare åtgärder 

av sin cykel, exempelvis spänna åt cykelbromsen och justera 

lysen.  
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Tävlingsuppgift 
Mål och syfte 
Tävlingsuppgiften samt målet med projekttävlingen är ett 

byggnadsförslag för Tekniska Nämndhuset Söderstaden utifrån 

tävlingsprogrammet.  

 

Byggnadsförslaget ska medge möjligheter att uppföra bostäder 

med goda boendekvaliteter väster om Tekniska Nämndhuset 

Söderstaden. I tävlingsuppgiften ingår att föreslå översiktlig 

volymstudie över angränsande bostadsbebyggelse.  

 

Inom ramarna för lagen om offentlig upphandling och 

projekttävling så kommer fastighetsnämnden genom dess 

fastighetskontor (byggherren) att förhandla med 

upphovsrättsinnehavaren, till det förslag som juryn 

rekommenderat till vidare bearbetning och utförande, om 

kontrakt att färdigprojektera byggnaden. 

 

Området för bostäder 
Området för bostäder är den del av nedan markerat område som inte 

kommer att upptas av Tekniska Nämndhuset Söderstaden 

 

 
 

Om möjligt så är inriktningen för bostadsbebyggelsen mellan 

350-450 bostäder. En lägenhet motsvarar varje föreslagen 100 m
2
 

ljus BTA. 
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Tävlingsområdet för Tekniska Nämndhuset 
Söderstaden 
Tävlingsområdet är markerat i nedan bild med grått. Tomten är 

prövad och uppfyller programmets krav utan att höjden överstiger 

+73 m. Se vidare BILAGA 4. 

 

 
Tävlingsområde ur BILAGA 4 

 

Det är möjligt att föreslå alternativa förslag till placering utanför 

tävlingsområdet samt alternativa höjder för Tekniska 

Nämndhuset Söderstaden, men inte utanför området för bostäder. 

En högre byggnad än +73 m kommer att innebära att vyn från 

Södermalm mot Globen kommer att påverkas.  

 

Globen är ett landmärke och omtyckt av många stockholmare och 

besökare. Så att föreslå en delvis högre byggnad än ca +73 m 

innebär att stor hänsyn måste tas till att arkitektoniskt och 

stadsbildsmässigt bevara eller förstärka vyn från Södermalm mot 

Globen. Särskilt vyerna från Medborgarplatsen och Götgatan 

söderut. 

 

Tävlingsområdet utgör bullerskydd för bostadsbebyggelsen och 

är placerad endast ca 15 m från Nynäsvägen. Detta kommer att 

kräva dispens från Trafikverket och Länsstyrelsen i Stockholms 

Län samt att byggnaden är dimensionerad för att hantera 

olyckslaster från farligt gods.   

 

Placeringen medger att blivande byggnad kan angöras från 

samtliga sidor med fordon. Detta är viktigt för tillgängligheten 
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och säkerheten. Placeringen medför även att byggnation och 

underhållsåtgärder går att genomföra rationellt och utan att 

trafiken störs på Nynäsvägen.  

 

Vidare möjliggör placeringen i såväl plan som höjd en framtida 

överdäckning av Nynäsvägen, vilket bland annat medger att entré 

och logistikfunktioner kan lösas på ett bra vis både för tiden före 

och efter en eventuell framtida överdäckning.  

 

Bilden visar på möjligheten till 45 000 m
2
 BTA inom 

tävlingsområdet. Se vidare BILAGA 5.  

 
Bild ur BILAGA 5 
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Redovisning 
Hela tävlingsområdet inklusive bostäder och Teknisk 

Nämndhuset Söderstaden:  

 Situationsplan i skala 1:400 som redovisar idéer för 

markutformning och höjder, byggnadshöjder, relation till 

omgivande områden och principiell lösning för 

infrastrukturen (bil-, cykel och gångtrafik).  

 Uppskattat antal bostäder samt total yta BTA bostäder. 

 Perspektiv från strategiskt viktiga stadsvyer. 

 

Tekniska Nämndhuset Söderstaden:  

 Planlösningar, skala 1:400, inklusive principer för hur 

byggnadens angöring och entréfunktioner fungerar med och 

utan överdäckning av Nynäsvägen. 

 Sektioner, skala 1:400. 

 Fasader, skala 1:400, med angivande av material och färg.  

 Redovisning av typkontorsplan som redovisar möjligheterna 

till olika användningar, t ex uthyrning och olika typer av 

kontorslösningar. 

 Entréplanet, skala 1:200. 

 Principiella tekniska lösningar av fasaden särskilt avseende 

fasaden mot Nynäsvägen utan överdäckning. 

 Perspektiv som visar entréförhållanden och entréplan. 

 

Redovisningen även innehålla beskrivningar av:  

o Byggnadens möjligheter att tillföra arkitektoniska- 

och stadsbyggnadsmässiga värden till platsen, 

stadsdelen och för Tekniska Nämndhuset 

Söderstadens verksamheter.  

o Säkerhet och zonering.  

o Principiella tekniska lösningar och förslagets potential 

för att uppfylla högt ställda krav på hållbarhet 

(ekologisk, social och hälsa) i ett livscykelperspektiv. 

o Genomförande med hänsyn till små störningar av 

trafiken på Nynäsvägen.  

o Nyckeltal gällande ytor i enlighet med 

nyckeltalstabell. Digitalt material ska lämnas in så att 

LOA och BTA ytor kan kontrollräknas. Areorna LOA 

och BTA kommer att beräknas enligt mätregel Svensk 

Standard SS021054:2009. 
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Tävlingstekniska bestämmelser 
Arrangören 
Tävlingen arrangeras av Stockholms stad genom 

fastighetskontoret i samråd med Sveriges Arkitekter. 

 

Beställare 
Stockholms stad 

Fastighetskontoret 

Box 8312 

104 20 Stockholm 

Org. nr. 212 000 - 0142 

 

Tävlingsform 
Tävlingen är en inbjuden projekttävling 

 

Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen endast för de fem inbjudna team som har 

blivit utvalda genom ett öppet kvalificeringsförfarande. 

 

De fem inbjudna teamen är: 

 Dorte Mandrup/Nyrens/Hosper 

 Berg FC Möller 

 BIG/Strategisk arkitektur/SLA 

 3xN, Tema 

 Urban design, Selgascano 

 

  



 

Fastighetskontoret 
 

Tävlingsprogram 

 Dnr 2.6.1–224/2013 

 Sida 46 (77) 

Utvecklingsavdelningen 

 

  

 

 

Tävlingsprogram för projekttävling Tekniska Nämndhuset Söderstaden 
 

Tävlingsspråk 
Tävlingsförslagen ska vara utförda på svenska. 

 

Juryn 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 

 Juan Copovi-Mena, ordförande, Fastighetskontoret, 

 Gert Wingårdh, representant, Sveriges Arkitekter, 

 Anna Rolf, representant, Sveriges Arkitekter, 

 Karolina Keyzer, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, 

 Pia Krensler, stadsträdgårdsmästare, Trafikkontoret och 

 Pontus Werlinder, chefsarkitekt, Fastighetskontoret. 

 

Juryn har rätt att tillkalla sakkunnig expertis som rådgivare.  

 

Juryns sekretariat består av: 

 Per Magnius, projektledare, Fastighetskontoret och 

 Katarina O Cofaigh, ansvarig arkitektur- och 

professionsfrågor, Sveriges Arkitekter. 

 

Tävlingsfunktionär är: 

 Ali Eroglu, handläggare, Fastighetskontoret. 

 

Startmöte 
Startmöte är den 2014-01-14, kl. 09:00-12:00, Fleminggatan 4, 

Stockholm. 

 

Tävlingsfrågor 
Tävlingsfrågor kan ställas till tävlingsfunktionären genom e-post 

mellan 2014-01-14 och 2014-02-12. E-post: 

TNhusettavling@stockholm.se  

 

Juryns svar kommer att tilldelas via e-post till alla 

tävlingsdeltagare. 

 

  

mailto:TNhusettavling@stockholm.se
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Programhandlingar 
 Tävlingsprogram projekttävling Tekniska Nämndhuset 

Söderstaden 

 BILAGA 1 - Byggherrens byggnader 

 BILAGA 2 - Beskrivning av hyresgästerna 

 BILAGA 3 - Hyresgästers antal arbetsplatser idag 

 BILAGA 4 - Tävlingsområde 

 BILAGA 5 - Prövning av tävlingsområde och program 

 Digitala underlag .dwg 

 Foton med GPS-koordinater. 

 

Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade 

ritningar och övriga handlingar skall i nedre högra hörnet vara 

försedda med ett motto. 

 

Tävlingsförslaget ska vara monterat på styvt underlag i liggande 

A1-format, och får omfatta högst 6 planscher.  

 

Fastighetskontoret kommer att bygga enkla vitfärgade modeller 

av tävlingsförslagen i skala 1:400 för volymstudier i stadens 

modell över tävlingsområdet. Underlag för 3d print (i .stl format) 

eller ritningsunderlag för traditionellt modellbyggande ska 

lämnas. 

 

Därutöver skall ett USB-minne med planscherna lämnas i .pdf-

format. 

 

OBS de digitala PDF-filerna får sammanlagt ha en storlek på 

högst 20 MB och ska vara rensat från all spårbar information som 

kan röja anonymiteten. 

 

Eventuella handlingar utöver dessa kommer att tas undan från 

bedömning och utställning. 
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Inlämning 
Tävlingsbidragen ska vara inlämnade via post- eller budbefordran 

senast 2014-04-14 till nedanstående adress. Bidragen kan lämnas 

direkt till fastighetskontoret senast samma dag under 

kontorstiden. Tävlingsförslag som inkommer till 

tävlingsfunktionären mer än tre dagar efter inlämningsdatum 

kommer inte att tas upp till bedömning. 

 

Adress: 

Fastighetskontoret 

Projekttävling Teknisk Nämndhuset Söderstaden 

Hantverkargatan 2 

104 20 Stockholm 

 

Tävlingsförslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt 

kuvert, märkt med ”namnsedel” samt förslagets motto på utsidan. 

Kuvertet ska innehålla namn, adress och övriga kontaktuppgifter 

och förslagets motto. Av namnsedeln ska framgå ansvarig 

arkitekt samt övriga medarbetare och konsulter. 

 

OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran (bud 

eller post) ska kvitto utvisande inlämningsdag samt förslagets 

motto samtidigt översändas separat till tävlingsfunktionären. 

 

På detta kvitto ska även anges ett telefonnummer där kontakt kan 

nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet i fall att 

tävlingsförslaget inte kommit fram. 

 

Tävlingsarvode 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet 

med detta program erhåller ett arvode om 300 000 kr exkl. moms. 

Arvode utbetalas mot faktura sedan juryn godkänt respektive 

förslag. 

 

Tidplan för tävlingen 
 Tävlingsprogrammet offentliggörs 2013-12-12 

 Startmöte för de tävlande 2014-01-14 

 Slutdatum för tävlingsfrågor 2014-02-12 

 Inlämning av tävlingsförslag 2014-04-14 

 Juryns beslut offentliggörs 2014-06-14 

 

Bedömning 
Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av förslagen i 

enlighet med följande kriterier: 
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 Hur väl förslaget, när det gäller hela området och Tekniska 

nämndhuset specifikt, tillför arkitektoniska och 

stadsbyggnadsmässiga kvaliteter till stadsdelen. 

 Hur väl byggnaden uttrycker visionen
1
 för Tekniska 

Nämndhuset Söderstaden. 

 Hur väl byggnaden uppfyller kraven på att byggnaden ska 

kunna användas för de olika funktioner som anges i 

programmet och hur de kan förändras över tid.  

 Vilken potential byggnaden har att uppfylla höga krav på 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i en urban miljö. 

(Juryn kommer att göra en rimlighetsbedömning.) 

 Vilken potential bygganden har att genomföras utan onödiga 

störningar av trafiken på Nynäsvägen 

 Förvaltningen av bygganden kommer att bedömas utifrån 

möjligheter att kunna erbjuda hyresgäster olika lokal- och 

arbetsplatslösningar samt att drift- och underhållsarbete i 

byggnaden ska vara enkelt och rationellt samt kunna 

genomföras med små störningar för sittande hyresgäster.  

 Ekonomin kommer att analyseras utifrån redovisningar enligt 

ovan samt redovisade nyckeltal. Tävlingsförslagen ska 

uppvisa en kvot LOA/BTA om 0,7. Ytor inom BTA för 

fastighetsteknik eller konstruktioner får inte vara 

underdimensionerande.
2
 

 

Jurymedlemmar, sekretariatet samt tävlingsfunktionär har 

tystnadsplikt under bedömningstiden. 

 

Juryn ska utesluta förslag från bedömning som: 

 Inte är inlämnade i tid. 

 Inte uppfyller krav på anonymitet. 

 Saknar betydande delar av begärd redovisning. 

 

Resultatet meddelas de tävlande individuellt innan 

offentliggörandet. 

 

  

                                                 
1
 Se stycket Vision 

2
 Se stycket Nyckeltal 
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Utställning av tävlingsbidragen 
Tävlingsförslagen kommer efter bedömningstiden att ställas ut i 

Tekniska Nämndhuset Kungsholmen. 

 

Sveriges Arkitekter och Stockholms stad äger rätt att publicera 

samtliga tävlingsförslag på sina hemsidor. 

 

All publicering av tävlingsförslagen efter avslutad tävling 

kommer att ske med angivande av upphovsmannens namn. 

 

Äganderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till inlämnade 

tävlingsförslag 

 

Upphovsrätt och nyttjanderätt 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller 

nyttjanderätten till sina förslag. Direkt utnyttjande av förslag, helt 

eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 

förslagsställaren. 
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Upphandling genom projekttävling 
Projektet kommer att genomföras under förutsättning att politiska 

beslut fattas härom. 

 

Inom ramarna för LOU och projekttävling så kommer 

fastighetsnämnden genom dess fastighetskontor (byggherren), att 

förhandla med upphovsrättsinnehavaren, till det förslag som 

juryn rekommenderat till vidare bearbetning eller utförande, om 

vidare kontrakt att färdigprojektera byggnaden.  

 

Som kontraktsunderlag så kommer fastighetskontoret att utifrån 

det vinnande tävlingsförslaget att upprätta administrativa 

föreskrifter som ansluter till AMA AF Konsult 10.  

För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för 

Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 

2009, tills annat meddelas av beställaren. 

 

Fastighetsprojektet inleds med att upphandla arkitekttjänster genom 

LOU förfarandet projekttävling. Projektledningstjänster och 

teknikkonsulttjänster kommer att upphandlas genom LOU 

förfarandet öppen upphandling.  

 

Om fastighetsprojektet inte har påbörjas inom två år från 2014-06-

14 och kontrakt inte har tecknats med företaget bakom det vinnande 

förslaget så kommer ett arvode om 600 000 kr exkl. moms att utgå 

till företaget bakom det vinnande förslaget efter 2016-06-14. 

 

Projektets planerade genomförande är med styrd totalentreprenad 

genom öppen upphandling. Beställaren kommer att styra 

entreprenören avseende val av arkitekt och för beställaren andra val 

som kräver mer precisering än funktionsbeskrivning.        

 

  



 

Fastighetskontoret 
 

Tävlingsprogram 

 Dnr 2.6.1–224/2013 

 Sida 52 (77) 

Utvecklingsavdelningen 

 

  

 

 

Tävlingsprogram för projekttävling Tekniska Nämndhuset Söderstaden 
 

Returnering av förslag 
Inlämnade förslag kommer inte att returneras till 

förslagsställarna. 

 

Prövning av byggherrens tävlingsprogram 
Byggherren har på begäran av Sveriges Arkitekter prövat 

tävlingsprogrammet hos ett arkitektkontor utanför tävlingen. De 

har funnit att programkraven är rimliga, vägledande och 

genomförbara. Se vidare BILAGA 5. 

 

Godkännande av byggherrens tävlingsprogram 
Tävlingsprogrammet är upprättat av byggherren i samråd med 

Sveriges Arkitekter i enlighet med byggsektorn gemensamma 

”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 

ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält 1998”. 

 

Reglerna gäller om inte programmet anger annat. Reglerna är 

godkända av juryns ledamöter samt Sveriges Arkitekters 

tävlingsnämnd. 
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BILAGA 1 - Byggherrens byggnader 
Källmaterialet är från Stockholms stad, Stadsmuseum, 

Stockholmskällan samt Wikipedia. Bilder om inte annat anges är 

från öppna källor. 

 

Stadshuset 
Stadshuset är förutom arbetsplats för stadens politiska ledning 

också ett av Stockholms populära turistmål. I början av 1900-talet 

ökade den kommunala administrationen i omfattning. Samtidigt 

uppstod ett behov av att sammanföra stadens centrala förvaltning 

i gemensamma lokaler.  

 

Den 27 mars 1911 beslutade stadsfullmäktige att uppföra ett 

stadshus i kvarteret Eldkvarnen på Kungsholmen. Arkitekt var 

Ragnar Östberg. Stadshuset invigdes den 23 juni 1923.  

 

 
Stadshuset 

 

Ragnar Östberg lär ha inspirerats av Dogepalatsets volym och 

arkader mot vattnet samt Markuskyrkans kampanil i Venedig. 

Stadshusets yttre och inre bär även influenser av bland annat 

italiensk arkitektur, nordisk gotik och islamisk konst, som 

Östberg sammanvävde till sin alldeles egen stil där även det 

specialtillverkade, mörkröda murteglet spelade en viktig roll. 

Efter invigningen mottogs byggnaden med ovationer av 

allmänheten och Östbergs arkitektkollegor, men det förekom 

även kritik om att husets arkitektur var omodern.  
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Medborgarhuset 
Forsgrenska medborgarhuset som invigdes december 1939 

rymmer bland annat samlingssalar, simhall, gymnastiksal, 

stadsdelsbibliotek inklusive barn- och ungdomsteater samt 

studiecirkelrum. Carl Robert Forsgrén (1838-1901) var 

grosshandlare och en stor donator. Den, efter honom kallade, 

Forsgrenska fonden som förvaltas av Stockholms 

kommunfullmäktige bidrog med medel vid uppförandet av 

Medborgarhuset.  

 

 
Medborgarhuset 

 

År 1930 utlyste Stockholms stad en allmän arkitekttävling om ett 

medborgarhus på Södermalm. Tävlingsunderlaget innehöll 

många svårlösta komponenter. Förutom det norrvända läget 

skulle den nya byggnaden innehålla hörsalar, bibliotek, 

gymnastiksal och simhall.  

 

Arkitekt Karl Martin Westerberg fick förstapris; han löste 

uppgiften genom att dela upp komplexet i tre huskroppar. Hans 

förslag skilde sig även genom en klassicistisk arkitektur i en tid 

då funktionalismen hade gjort sitt intåg i Sverige.  

 

Westerbergs medborgarhus blev en monumental byggnad med 

två stora fritrappor vända mot Medborgarplatsen. Fasaden är 

klädd med gult tegel och genombruten med vertikala fönsterband. 

Arkitektkollegerna kritiserade Westerbergs byggnad och menade 

att den stora byggnaden skulle skugga torget. 
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Kulturhuset 
Kulturhuset uppstod ur sin tids idéströmningar. Under 1950- och 

60-talen präglades Stockholm av rivningar och stadsförnyelse. 

Det nya city dominerades av affärskvarter och trafiksystem, men 

kulturen skulle också få plats.  

 

Stockholms stad och Sveriges riksbank utlyste en arkitekttävling. 

År 1966 vann Peter Celsing tävlingen om kulturhus, teater och 

riksbank vid Sergels torg. Namnet Kulturhuset myntades i 

Celsings vinnande förslag, samtidigt som idén om kulturhus 

växte fram över Europa i ett försök att vidga kulturbegreppet. 

 

 
Kulturhuset 

 

Kulturhuset är tänkt som en öppen hylla i flera plan, hängande 

mot en väldig betongvägg. Peter Celsings vision var ett 

lättillgängligt hus, ”ett slags kulturens vardagsrum” med odelade, 

fria ytor och öppen kommunikation mellan planen och där 

betongväggen kan fungera som en stor bildskärm. Tack vare 

glasväggen är det fri insyn från och fri utblick mot Sergels torg 

och Hötorgscity.  

 

Kulturhuset skulle bli en institutionsbyggnad med ”gatans 

stämning och verkstadens möjligheter”. Så formulerade sig 

arbetsgruppen som planerade Kulturhusets verksamhet. I spetsen 

fanns dåvarande Moderna Museets chef Pontus Hultén, som 

några år senare förverkligade kulturcentret Centre Pompidou i 

Paris. 
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Stadsbiblioteket 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse överlämnade år 1918 en 

donation på 1 miljon kronor till Stockholms stad för upprättande 

av ett stadsbibliotek. Biblioteket invigdes den 31 mars 1928.  

 

 
Stadsbiblioteket. Bild www.stockholmskallan.se  

 

Stockholm stad hade tillsatt en stadsbibliotekskommitté, där 

Gunnar Asplund kom med 1918. Från början arbetade Asplund 

med stadsplanen för området kring Observatorielunden. Under en 

studieresa till USA fick han klart för sig hur han skulle lägga upp 

huvuddragen för biblioteket med en centralhall för utlåning, 

omgiven av mindre läsrum och ljusgårdar. 

 

Asplunds skapandeprocess för Stockholms stadsbibliotek föll i en 

stilmässig brytningstid inom arkitekturen i Sverige. Asplunds 

tidiga skisser för byggnaden visar fortfarande en mer traditionell 

klassicism. När biblioteket efter tio års arbete i mars 1928 stod 

klart hade den blivit till ett av de främsta exempel för svenskt 

tjugotalsklassicism, en stilriktning som övriga världen kallade 

“Swedish grace”.  

 

Byggnaden kom att bli förebild för andra biblioteksbyggnader i 

Sverige, bland annat Örebro stadsbibliotek och konserthus. 

 

Det skulle även bli Asplunds sista storverk i denna stil; de 

basarliknande längorna vid bibliotekets entré mot Sveavägen från 

1928 har redan klara funktionalistiska drag och två år senare, på 

Stockholmsutställningen 1930, hade Asplund helt gått över till 

funktionalismen. 

http://www.stockholmskallan.se/
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Liljevalchs konsthall 
Liljevalchs konsthall invigdes år 1916 med syfte att göra konst 

mera lättillgänglig för alla. Konsthallen finansierades med arvet 

från industrimannen Carl Fredrik Liljevalch. 

 

En arkitekttävling utlystes år 1913 och juryn valde arkitekten 

Carl Bergstens förslag. 

 

Den första utställningen i samband med invigningen i mars år 

1916 visade verk av Carl Larsson, Anders Zorn och Bruno 

Liljefors och blev en succé. Till skillnad från Nationalmuseum 

visade Liljevalchs främst samtida, och även mer okända och 

mindre erkända, konstnärer. 

 

Liljevalchs konsthall är en mönstergill gestaltad 

utställningsbyggnad, inspirerad av samtida tysk galleriteknik. 

Liljevalchs är inspirerad av antika sydeuropeiska palats och villor 

samt av 1900-talets nya byggnadsteknik med armerad betong, 

men även inslag av glas och metall samt detaljer av trä ger 

byggnaden dess karaktär.  

 

Den sparsmakade inredningen och byggnadens smäckra, 

moderna konstruktion av armerad betong gör att konsthallen är 

en representant för övergången från nationalromantiken till 

tjugotalsklassicism.  

 

 
Liljevalchs konsthall 

 

Fastighetskontoret planerar just för en utbyggnad och renovering 

av konsthallen. Utbyggnaden är ute på arkitekttävling. 
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Sturehovs slott  
Sturehovs slott anses vara en av vårt lands bäst bevarade 

gustavianska anläggningar. Slottet ligger i Norsborg, uppfördes 

efter ritningar av C F Adelcrantz. Huvudbyggnaden stod färdig 

1781. De båda träflyglarna är äldre. Egendomen köptes 1899 av 

Stockholms stad och används av staden för representation och 

konferenser 

 

 
Sturehovs slott 

Börshuset 
Börshuset, Stortorget Gamla stan, uppfördes 1773-1778 i 

klassicistisk stil efter ritningar av Erik Palmstedt. Stockholms 

stad lät genom borgerskapet uppföra byggnaden för att tillgodose 

behovet av lokaler för affärsmännens börshandel. Till stor del 

finansierades bygget genom den s.k. börstolagen, en av riksdagen 

beslutad extratull.  

 

 
Fasadritning på Börshuset, Stortorget, Gamla stan. Med Gustaf 

den III sigill från 1773. Bild från www.stockholmskallan.se 

 

http://www.stockholmskallan.se/
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Årsta Partihallar och Slakthusområdet 
Årsta Partihallar "det gröna färskvaruskafferiet" är knutpunkten i 

distributionsnätet för hundratals företag som arbetar med frukt, 

grönsaker, blommor, fisk och andra färskvaror. Nästan all frukt 

och alla grönsaker som konsumeras i storstockholmsområdet 

passerar partihallsområdet i Årsta.  

 

Årsta Partihallar invigdes av Gustav VI Adolf den 18 november 

1962. Till Årstas då nybyggda och för sin tid funktionella och 

effektiva lokaler flyttade de trångbodda partihandlarna från 

Klarakvarterens partihallar i city. 

 

Slakthusområdet är norra Europas största partihandelsområde för 

kött, fläsk och charkuteriprodukter. strax söder om Stockholms 

city. Cirka 70 procent av de kött-, fläsk- och charkuteriprodukter 

som konsumeras i Stockholm distribueras via Slakthusområdet.  

 

 
Slakthusområdet 

 

Fastighetskontoret är dominerande fastighetsägare inom 

Slakthusområdet. Slakthusområdet invigdes 1912 av Gustav V. 

Arkitekt till det offentliga slakthuset med sina trettiotal 

byggnader var Gustaf Wickman.  

 

De flesta byggnaderna från den tiden finns kvar än idag men är 

renoverade och inrymmer bland annat stycknings- och 

charkuterianläggningar med hög standard. 

 

Som ett led i utvecklingen att säkra stadens framtida 

matförsörjning planerar fastighetskontoret nu för att flytta 

livsmedelsindustrierna från Slakthusområdet till ett nytt 

livsmedelscentrum i Larsboda. 
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Östermalms saluhall, Hötorgshallen och 
Söderhallarna 
Fastighetskontoret förvaltar stadens tre saluhallar Östermalms 

saluhall, Hötorgshallen och Söderhallarna. Det är tre välkända 

varumärken med olika arkitektur, koncept och innehåll och har 

tillkommit under olika epoker. 

Söderhallarna vid Medborgarplatsen på Södermalm invigdes den 

25 september 1992. Arkitekt är Bo Kessel.  

År 1882 byggdes den första saluhallen på Hötorget mitt i 

Stockholm. Det var en byggnad i gjutjärn i en klassisk 

saluhallsstil ritad av Axel Fredrik Nyström. Saluhallen revs 1954 

eftersom den ansågs dragig och otidsenlig. 

Den nya Hötorgshallen byggdes på 1950-talet under citys 

rivnings- och nydaningsperiod. Arkitekt var David Helldén. 

Saluhallen togs i bruk 1958 men invigdes först året därpå av 

Gustav VI Adolf i samband med Hötorgscitys invigning. 

Östermalms saluhall på Östermalmstorg är ett anrikt mattempel 

från 1888. Byggnaden uppfördes på rekordtiden sex månader och 

arkitekter var Gustaf Clason och Kasper Sahlin. Arkitekturen 

kännetecknas av en hög pelarkonstruktion i gjutjärn omgivet av 

en medeltida tegelborg. 

 

Östermalms saluhall 

Fastighetskontoret planerar just för en större ombyggnation och 

renovering. 
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Samverkanscentralen och stadens brandstationer 
Vid årsskiftet 2008/2009 fick fastighetsnämnden ansvaret för 

förvaltning och drift av nio brandstationer Johannes, Katarina, 

Östermalm, Kungsholmen, Brännkyrka, Farsta, Hägersten, Kista 

och Vällingby. 

 

 
Samverkanscentralen (PARK1).  

Bild: Fastighetskontoret/White Arkitekter AB 

 

Fastighetskontoret planerar just nu för en ny brandstation och 

samverkanscentral för räddningstjänsten och trafikledningscentral 

för hela regionens infrastruktur, kallad Park 1, på Kungsholmen. 

Arkitekt är Linda Thiel, White Arkitekter AB. 
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BILAGA 2 – Beskrivning av hyresgästerna 
Exploateringskontoret 
Exploateringskontoret är exploateringsnämndens verkställande 

organ. 

 

Exploateringsnämnden har ett samlat ansvar för markförvaltning 

och bostadsexploatering samt det renodlade ansvaret för att 

genomföra de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm.  

 

Nämnden ska förvalta och utveckla kvartersmark, gator, parker 

och naturområden som ägs av staden. Det ska göras på sådant sätt 

att staden är attraktiv att bo i, att näringslivet erbjuds goda villkor 

och att ekologiska hänsyn tas vid planering och utförande. 

Verksamheten ska präglas av miljötänkande enligt Agenda 21 

och Miljöprogram 2000. 

 
 

Inom exploateringskontoret finns stadens specialistfunktion för 

miljö-, park-, trafik- och anläggningsfrågor i 

exploateringsprocessen.  

 

Administrativa avdelningen 

Avdelningen ansvarar för personal- och IT-samordning inom 

kontoret. Avdelningen handlägger och ansvarar för vissa 

förvaltningsövergripande utredningar och remissvar med mera.  

Inom avdelningen finns också ekonomienheten som svarar för 

ekonomisk planering, uppföljning, ledning och samordning av 

budget- och bokslutsarbete 

 

Arkiv och registratur 

Arkiv- och registraturenheten svarar för registrering, förvaring 

och vård av kontorets handlingar samt håller handlingarna 

tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen. Arkiv- och 
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registraturenheten har även hand om och ansvarar för 

trafikkontorets arkiv. 

 

I arkivet förvaras handlingar från exploateringskontorets 

verksamhet samt från tidigare förvaltningars verksamheter (se 

nedan). Uppskattningsvis förvaras 4 500 hyllmeter handlingar, 

cirka 300 000 fotografier samt uppskattningsvis en halv miljon 

ritningar. 

 

Arkivet har tillgång till flera arkivlokaler, varav en arkivlokal 

delvis har gjorts om till klimatarkiv för att på bästa möjliga sätt 

skall kunna ta hand om och förvara äldre bilder och negativ.   

 

Avdelningen projektutveckling 

Exploateringskontorets avdelning för projektutveckling svarar 

för markexploatering och byggnadsverksamhet i staden. 

 

Kommunikationsavdelningen 

Avdelningen svarar för intern och extern 

kommunikation/information, är ett stöd åt 

exploateringsprojekten, förvaltningschefen och nämnden. 

 

Mark och värdering 

Avdelningen är stadens specialistfunktion för fastighetsvärdering 

och företagsevakuering med mera. Svarar för den löpande 

markförvaltningen och utarbetar riktlinjer för kontorets arbete 

med upplåtelser, avgäldsbestämning, köp och försäljning av 

fastigheter. 

 

Miljö och teknik 

Avdelningen är stadens specialistfunktion för miljö-, park, trafik- 

och anläggningsfrågor kopplat till exploateringsprocessen.  

Svarar också för program, projektering, upphandling och 

genomförande av entreprenader i större miljö- och parkprojekt 

samt lämnar intäktsfinansierad experthjälp till 

stadsdelsförvaltningarna. 

 

Stora projekt 

Svarar för stadens fyra största markexploaterings- och 

byggnadsverksamhetsprojekt.  

 Hammarby Sjöstad 

 Norra Djurgårdsstaden 

 Slussen  

 Hagastaden (f.d. Norra station)  
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Fastighetskontoret 
Fastighetskontoret är fastighetsnämndens verkställande organ. 

Nuvarande lokaler inryms idag till övervägande del i inom 

kvarteret Pilträdet intill Stadshuset. 

 

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av Stockholms 

stads förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och 

kulturbyggnader samt stadens partihandelsområden. 

 

Fastighetsnämnden ansvarar även för förvaltningen av fastigheter 

utanför kommungränsen (även upplåtelser med hyresrätt och 

arrenden samt köp och försäljning av bostadsrätt), frågor om 

förvärv och överlåtelse av fastigheter, lokalförsörjningen till 

övriga nämnder i Stockholms stad, upplåtelser av torgplatser, att 

främja tillförseln av färskvaror och andra livsförnödenheter till 

Stockholm samt främja partihandeln med sådana förnödenheter. 

 

 
Fastighetskontoret är organiserat i en kommunikationsstab och 

fyra avdelningar: 

 

Kommunikationsstab  

Kommunikationsstaben har det övergripande ansvaret för 

fastighetskontorets strategiska och operativa 

kommunikationsarbete. Kommunikationsstabens huvuduppgift är 

att biträda förvaltningschefen i strategiska och operativa frågor 

inom kommunikationsområdet. 
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Administrativa avdelningen 

Administrativa avdelningen är en proaktiv resurs som levererar 

tydliga och värdeskapande verktyg och processer i en aktiv 

dialog med övriga delen av kontoret. Administrativa avdelningen 

ansvarar för förvaltningsövergripande frågor inom följande 

områden och funktioner: Arkiv och registratur, HR, IT, CAD, 

Juridik, samordning av kontorets verksamhetsplanering och 

uppföljning, intern kontroll, strategiskt säkerhetsarbete, kontorets 

lokalfrågor och ekonomiadministration. Juridikfunktionen ger 

juridisk rådgivning, biträder vid förhandlingar och företräder 

kontoret i rättsprocesser. 

 

Fastighetsavdelningen 

Avdelningen ansvarar för förvaltningen av fastighetsnämndens 

fastigheter och byggnader inom Stockholm kommuns gränser och 

mark utanför kommungränsen. Avdelningen förvaltar också 

bostadsrätter för stadsdelarnas särskilda boende, ansvarar för 

uthyrningar av lokaler åt privata förskolor och ansvarar för 

upplåtelser av torgplatser, gatumarknader och ser till att 

salutorgen utvecklas. Avdelningen förvaltar också på uppdrag 

fastigheter och byggnader som ägs av exploateringskontoret. 

 

Utvecklingsavdelningen 

Avdelningens huvuduppgift är att förädla/förändra kontorets 

fastighetsbestånd i syfte att generera en högre långsiktig 

avkastning och skapa förutsättningar att nå fram till vision 2030 – 

Ett Stockholm i världsklass. Avdelningen har ansvar för att driva 

utvecklingsprojekt, samordna stadsövergripande 

utvecklingsprojekt, köp och försäljning av fastigheter, koordinera 

affärsplaner, utveckling av koncept, kunddialog, utredningar, 

miljö- och kvalitetsarbete och gestaltnings- och bevarandefrågor. 

Arbetet sker på uppdrag av ägaren, fastighetsförvaltningen och 

utifrån det egna kompetensområdet i relation till slutkund. 

 

Projektavdelningen 

Avdelningens huvuduppgifter är att genomföra underhålls- och 

investeringsprojekt samt att ansvara för kontorets projektstyrning. 

Projektavdelningen svarar även för kontorets 

upphandlingskompetens och stöder kontoret i 

upphandlingsfrågor samt genomför även operativt 

upphandlingar. 
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Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen är miljö- och hälsoskyddsnämndens 

verkställande organ. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för 

miljöfrågorna i Stockholms stad 

 
Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en 

frisk och hälsosam miljö. Våra arbetsområden är mycket 

varierade. Det kan röra sig om så vitt skilda frågor som 

inomhusmiljö, trafikbuller, vattenfrågor, kemikalier, mathygien 

eller luftföroreningar. 

 

Miljöförvaltningen är den myndighet som ansvarar för miljön i 

Stockholms stad, både utomhus och inomhus. Förvaltningen 

arbetar aktivt för att du som stockholmare ska bo i en frisk och 

hälsosam miljö. Detta kan gälla allt från trafikbuller till 

vattenfrågor, kemikalier, luftkvalitet och hygien. 

 

Förvaltningen har tillsyn och övervakning som sin huvuduppgift. 

Det har blivit allt viktigare att knyta samman dessa och på så sätt 

skapa en dialog med aktörerna. Det kan till exempel handla om 

att samordna tillsyn, utbildning och information i riktade 

kampanjer. 

 

Miljöförvaltningen är uppdelad på ett flertal avdelningar, som 

arbetar med specifika frågor.  

 

Miljöanalys och SLB-analys 

Enheterna Miljöanalys och SLB-analys har i uppgift att bidra 

med underlag för att skapa en hållbar utveckling i Stockholm. 

Naturens resurser i form av luft, mark, vatten och biologisk 
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mångfald ska skyddas och förvaltas väl så att livsmiljön i 

Stockholm förbättras. 

 

Miljöanalys svarar för samordning av övervakningen av mark, 

vatten, biologisk mångfald samt miljöns inverkan på människors 

hälsa. Mätvärden och analyser från miljöövervakningen finns på 

Miljöbarometern. 

 

SLB-analys ansvarar för övervakning av luftmiljön i Stockholms 

stad. SLB-analys är också operatör för det regionala systemet för 

luftmiljöövervakning på uppdrag av Stockholm och Uppsala läns 

Luftvårdsförbund. Utöver dessa verksamheter tas uppdrag även 

emot av andra beställare. Dessa uppdrag kan både bestå i 

mätningar eller modellberäkningar. SLB-analys deltar även i en 

rad forskningsprojekt. 

 

Hälsoskydd 

Avdelningen för hälsoskydd värnar om stockholmarnas närmiljö 

och hälsa och arbetar med både förebyggande 

informationsinsatser och inspektion på plats. Avdelningen är 

indelad i enheterna är Bostad och miljö, Närmiljö och Offentlig 

miljö. 

 

Avdelningen arbetar med tillsyn över förskolor och skolor, 

badanläggningar, diskotek (höga ljudnivåer), hygienlokaler 

(piercing, tatuering), hotell och andra offentliga lokaler. Tillsyn 

över avfallshanteringen, avlopp, oljecisterner, värmepumpar samt 

köldmedier är andra verksamhetsområden. 

 

Livsmedelskontrollen 

Livsmedelskontrollen kontrollerar de cirka 7000 

livsmedelsverksamheter som finns i Stockholm, till exempel 

restauranger, gatukök, livsmedelsbutiker, livsmedelsproducenter, 

torghandlare och skolkök. 

 

Avdelningen för register över livsmedelsanläggningarna, gör 

godkännandeprövningar vid nyetableringar, gör återkommande 

kontroller av att reglerna för livsmedelshantering följs, tar prover 

på dricksvatten och livsmedel för laboratoriekontroll av såväl 

bakteriehalt som sammansättning, och övervakar 

livsmedelshanteringen vid tillfälliga evenemang. 
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Plan och miljö 

Avdelningen för plan och miljö arbetar för att större hänsyn ska 

tas till miljön och hälsan i staden. Vi ser till att olika 

verksamheter i staden följer miljöbalkens bestämmelser och att 

störningar förebyggs genom att medverka vid planeringen av ny 

bebyggelse och trafiksystem. 

 

Verksamhetsstöd 

Avdelningen sköter förvaltningens administrativa service, IT, 

kommunikation, juridik, registratur och arkiv, kontorsservice, 

personalfrågor och ekonomi. 

 

Verksamhetsstöd arbetar med att stödja och effektivisera 

förvaltningens kärnverksamhet genom att ta fram och 

upprätthålla administrativa rutiner och stödsystem och att utgöra 

internkonsulter inom respektive expertområde. Härifrån leds till 

exempel utvecklingen av e-tjänster, ekonomi-, lednings- och 

ärendehanteringssystem. 
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Stadsbyggnadskontoret 
Stadsbyggnadskontoret är Stadsbyggnadsnämndens verkställande 

organ. 

 

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för stadens verksamhet inom 

områden som rör översiktlig planering, och detaljplanering, 

bygglovgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. 

Stockholm växer. Fram till år 2030 beräknas över en miljon 

invånare att leva och bo här. Därför behöver vi utveckla en mer 

tätbebyggd stad, där olika stadsdelar kopplas samman på ett 

naturligt sätt och gränserna mellan innerstad och ytterstad suddas 

ut. Målet är en arkitektur av hög kvalitet, vackra offentliga 

miljöer och lättillgängliga parker och grönområden. Ett starkt 

miljötänkande ska finnas med i varje bostads- och byggprojekt. 

 

 
 

Förvaltningsledning 

Förvaltningsledningen och staben ger stöd åt 

stadsbyggnadsdirektören samt ansvarar för central information 

och övergripande policyfrågor rörande kontorets verksamhet. 

 

Planavdelningen 

Planavdelningen ansvarar för både översiktlig planering och 

detaljplanering.  

 

Inom avdelningen ansvarar sektionen för strategisk planering för 

övergripande planering inom bostadsförsörjning, trafik, 

grönstrukturfrågor samt leder arbetet med stadens översiktsplan.  

 

De fyra plansektionerna handlägger detaljplanärenden som styr 

lokalisering och utformning av bebyggelse, parker, grönområden, 

infrastruktur med mera men ansvarar också för övergripande 

planprogram för större områden.  
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Planavdelningen har särskilda handläggare, områdesansvariga, 

som är ansvariga för ett eller delar av ett stadsdelsnämndsområde. 

Den områdesansvarige kan svara på frågor om pågående 

detaljplaner och planförfrågningar i sitt område. 

 

Modellsektionen ansvarar för modeller som behövs för planering 

och bygglov. 

 

Bostadsanpassningsavdelningen 

Arbetar med individuell anpassning av bostäder för 

funktionshindrade 

 

Bygglovsavdelningen 

Bygglovsavdelningen ansvarar för bygglov och anmälan i hela 

Stockholms stad. De fyra sektionerna på avdelningen handlägger 

ärenden som rör småhus, flerbostadshus och verksamheter samt 

ansvarar för vår rådgivning om byggandet. Vi handlägger ca 

7000 lov/anmälan om året, besvarar ca 17 000 rådgivningssamtal 

per telefon och har 20 000 besök till stadsbyggnadskontorets 

arkiv. Bygglovsavdelningen är också tillsynsmyndighet för 

olovligt byggande (”svartbyggen”), kontroll av ventilationer 

(OVK) och hissar. 

 

Stadsmätningsavdelningen 

Kartor och lantmäteri i Stockholm sköts av 

stadsbyggnadskontorets stadsmätningsavdelning. Uppgiften är att 

tillgodose behoven inom stadens gränser dels av grundläggande 

geografiska data och följdprodukter från dessa data, dels av 

fastighetsbildningsrättslig och lantmäteriteknisk medverkan i 

stadsbyggnadsprocessen. 
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Trafikkontoret 
Trafikkontoret är Trafik och renhållningsnämndens verkställande 

organ och har ett samlat ansvar för väghållning och 

avfallshantering. 

 

 

 
 

Trafikkontoret arbetar för att Stockholm ska vara en ren, snygg 

och trygg stad att vistas i för både boende och besökare. Det ska 

vara lätt att ta sig fram samtidigt som Stockholm ska vara 

världens mest tillgängliga huvudstad. 

 

För att nå dessa mål inriktas trafikkontorets arbete på städning, 

snöröjning, klottersanering och en effektiv avfallshantering. 

Särskilda resurser läggs på belysning och arbete med att förbättra 

framkomligheten i trafiken.  

 

Genom lång- och kortsiktig planering utvecklas stadsmiljö och 

trafikinfrastruktur för att skapa god säkerhet och framkomlighet. 

 

Administrativa avdelningen 

Avdelningen ansvarar för budget och uppföljning, IT-verksamhet 

och personalfrågor samt för övergripande 

verksamhetsprioritering och controllerfunktion. Avdelningen 

koordinerar också kontorets arbete med verksamhetsprioritering 

och verksamhetsuppföljning. 

 

Anläggningsavdelningen 

Anläggningsavdelningen arbetar med projektledning av 

investeringsprojekt, upphandlings- och kalkylstöd, förvaltning av 

stadens offentliga belysning samt hanterar trafikkontorets 
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energiupphandlingar. Avdelningen ansvarar även för planering, 

projekteringsledning, upphandling, byggledning samt 

genomförande av trafik- och stadsmiljöinvesteringar på torg och 

gatumark inom trafik- och renhållningsnämndens budget. 

Avdelningen genomför också stora projekt som exempelvis 

Nord-Sydaxeln, E18 m.fl., samt sköter uppdragsfinansierade 

gatu- och parkinvesteringar.  

 

Avdelningen för avfall 

Avdelningens arbetsuppgifter består bland annat av upphandling, 

uppföljning, utveckling och kontroll av insamling, transport och 

behandling av: hushållsavfall, grovavfall från 

återvinningscentraler (ÅVC) samt miljöfarligt avfall från ÅVC, 

stationära och mobila miljöstationer samt andra 

mottagningspunkter. Avdelningen ansvarar även för upphandling 

av grovavfallsentreprenörer, för att upprätta Renhållningsordning 

med avfallsplan och föreskrifter, beräkna och upprätta 

avfallstaxa, samt yttrar sig över detaljplaner och bygglov samt 

remisser/motioner. 

 

Kommunikationsavdelningen 

Ansvarar för intern och extern kommunikation gällande 

Trafikkontorets verksamhetsområden. Avdelningen består av en 

informatörsgrupp som arbetar nära verksamhetsavdelningarna. 

 

Stab 

Staben utgör stöd åt förvaltningschefen och ansvarar tillsammans 

med administrativa avdelningen för ILS, samordning och 

sammanvägning i verksamhetsprioriteringen. Staben har kontakt 

med roteln och stadsledningskontor samt sköter administrationen 

av kontorets ledningsgrupp. Därutöver sköter staben allmänna, 

övergripande utredningar, remisser samt utför särskilda projekt. 

 

Stadsmiljö 

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för stadsmiljöns utformning på 

stadens gator och torg. Avdelningen sköter planering, investering 

och förvaltning av kommuncentrala parker och gatuträd, ansvarar 

för vinterväghållning och skötsel av snötippar och sandsilo, 

barmarksrenhållning och beläggningsunderhåll på torg och 

gatumark, samt sköter gestaltning av gator, torg och kajer. 

Avdelningen ansvarar även för stadens årliga blomsterprogram 

för urnor, för bekämpning av almsjuka på träd som står på park- 

och gatumark, förvaltning av bergbranter, samt för julgranar på 

park- och gatumark. 



 

Fastighetskontoret 
 

Tävlingsprogram 

 Dnr 2.6.1–224/2013 

 Sida 73 (77) 

Utvecklingsavdelningen 

 

  

 

 

Tävlingsprogram för projekttävling Tekniska Nämndhuset Söderstaden 
 

 

Tillståndsavdelningen 

Tillståndsavdelningen ansvarar för daglig och löpande 

trafikstyrning för att uppnå en optimal framkomlighet för alla 

trafikslag. Stora delar av avdelningens verksamhet utgör 

myndighetsutövning eftersom avdelningen hanterar tillstånd av 

olika slag. I avdelningens arbetsuppgifter ingår även 

bygglovssamordning och avtalshantering, 

parkeringsövervakning, skadestånd och skadereglering.                     

Vidare ska avdelningen i nära samarbete med 

Trafikplaneringsavdelningen diskutera principiella 

framkomlighetsfrågor, utforma parkeringspolicy m.m. 

 

Avdelningen för trafikplanering 

Avdelningen ansvarar för drift- och underhåll av trafiksignaler 

och andra elektriska trafikanordningar samt för att ta fram 

strategier, implementera dessa och genomföra planeringsskede av 

det som beslutas att bygga. Exempel på uppdrag som avdelningen 

just nu arbetar med är 

 framkomlighetsstrategier, gods-, stomnät-, bil-, cykel-, 

fotgängare, 

 cykelplan, 

 trafiksäkerhetsprogrammet, 

 trafikflödesanalyser och statistik, 

 medverkar i exploateringsprojekt och  

 medverkar i stadens stora infrastrukturprojekt. 
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BILAGA 3 - Hyresgästers antal arbetsplatser 
idag 
Beskrivning av nedan tabell redovisar antalet av arbetsplatser 

idag. Behovet kommer att se annorlunda ut vid inflyttning. 

 

Exploateringskontoret 
 Förvaltningsledning 2 

Administration 10 

Kommunikation 10 

Mark och värdering 26 

Miljö- och teknik 44 

Projektutveckling 48 

Stora projekt 30 

Tillfälliga 20 

 
190 

Fastighetskontoret 
 Förvaltningsledning 2 

Kommunikation 3 

Administrativa avdelningen 28 

Fastighetsavdelning 86 

Utvecklingsavdelning 18 

Projektavdelning 16 

Tillfälliga 10 

 
163 

Miljöförvaltningen 
 Förvaltningsledning 2 

Verksamhetsstöd 19 

Plan och miljö 61 

Livsmedelskontrollen 59 

Hälsoskydd 55 

SLB Analys 13 

Miljöanalys 14 

Tillfälliga 0 

 
223 

Stadsbyggnadskontoret 
 Förvaltningsledning 2 

Stab 12 

Plan 103 

Bygglov 89 

Bostadsanpassning 32 

Stadsmätning 80 

Tillfälliga 0 

 
318 
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Trafikkontoret 

Förvaltningsledning 2 

Stab 8 

Kommunikation 8 

Administration 38 

Trafikplanering 62 

Anläggning 68 

Tillstånd 72 

Stadsmiljö 79 

Avfall 34 

Tillfälliga 14 

 
385 

    

Totalt 1279 
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PRÖVNING AV PROGRAMYTOR FÖR TÄVLINGSBYGGNAD MED FOTAVTRYCK 
APPROX 6000 m² BYA OCH 7 PLAN OVAN MARK, AKTIVERAD TAKYTA, ETT 
SOUTERRAINPLAN SAMT ETT GARAGEPLAN.      

EXTERIÖRA FÖRUTSÄTTNINGAR

DIAGRAMMATISKA ILLUSTRATIONER AV FÖRUTSÄTTNING ENLIGT TÄVLINGSPROGRAM FÖR TEKNISKA NÄMNDHUSET SÖDERSTADEN

ENTRÉ, CYKEL +50,8

+46,0

+47,5

+50,3

+49,5

HÖJD+73,0

GODS, BIL, C
YKEL +46

ENTRÉ, C
YKEL +46

ENTRÉ, CYKEL +47,5
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YKEL +50,8

“FARLIGT GODS”-T
RANSPORTER

INOM OMRÅDET KAN HÖJD
 ÖVERSKRIDAS LOKALT

PLAN 0

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

PLAN 5

PLAN 6

TAKPLAN

PLAN -1
PLAN -2

PLAN -1
/2

TAKPLAN      APPROX YTOR
TAKTRÄDGÅRD     1500 m² 
SOLCELLER     1000 m² 
TAKGYM      500 m² 
PANORAMACAFÉ    200 m² 
HYGIENUTRYMME    100 m² 

PLAN 1 - 6
300 ST KONTORSARBETSPLATSER 2000 m² 
LJUSGÅRD      800 m² 
LOGISTIK/TEKNIK/KONSTRUKTION 700 m²  
INTERAKTIONSSTRÅK   200 m² 
RÖRELSEYTOR KONTOR   900 m² 
MÖTESRUM      800 m² 
PERSONALRUM     200 m² 
HYGIENUTRYMMEN    210 m² 
MEDIARUM     180 m² 

 

PLAN 0 
MÖTESTORG/KONFERENSDEL  3200 m² 
ENTRÉER,UTSTÄLLNING, LOUNGE 1000 m² 
LOGISTIK/TEKNIK/KONSTRUKTION 500 m²  
INTERAKTIONSSTRÅK   100 m² 
20 ST ARBETSPLATSER   150 m² 
RÖRELSEYTOR      70 m²  
MEDIARUM     15 m²  
HYGIENUTRYMMEN (HG)   20 m²  
PERSONALMATSAL, LOUNGE  1080 m² 

 

PLAN -1
FÖRVALTNINGARS SPECIALLOKALER 1500 m² 
HYRBARA FÖRRÅD    500 m² 
PARKERING, GODS, CYKELPARK. 1100 m² 
LOGISTIK/TEKNIK/KONSTRUKTION 600 m²  
ENTRÉER, LOUNGE    200 m² 
UTSTÄLLNING      200 m² 
AULA / MÖTE >150 PERS   600 m² 
OMKLÄDN/DUSCH    500 m² 

PLAN -2
PARKERING     4900 m² 
TEKNIK/KONSTRUKTION   1100 m²  

BILAGA 5 - Prövning av tävlingsområde och program




