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Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att en ny byggnad, Tekniska Nämndhuset Söder-
staden, ska planeras för exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkon-
toret, miljöförvaltningen och fastighetskontoret inom del av fastigheten Arenan 9 
(Söderstadion).

Våren 2013 bjöd Fastighetskontoret in till en prekvalificering för att välja ut fem 
arkitektkontor att delta i en inbjuden tävling om det nya Tekniska Nämndhuset 
Söderstaden. 36 arkitektkontor/team visade intresse för att delta i tävlingen. I 
december 2013 hade fem arkitektkontor valts ut till tävlingen. Kontoren lämnade 
in sina förslag i april 2014.

Juryn har nu genomfört sitt arbete och utsett förslaget Drivhus av Urban Design 
och Selgas Cano till vinnare i tävlingen. Juryn rekommenderar att detta förslag 
ligger till grund för vidare bearbetning och genomförande av projektet. 

Tävlingen
Mål och syfte
Tävlingsuppgiften samt målet med projekttävlingen var att ta fram ett byggnads-
förslag för Tekniska Nämndhuset Söderstaden utifrån tävlingsprogrammet. I 
tävlingsuppgiften ingick också att göra en översiktlig volymstudie av angränsande 
bostadsbebyggelse med goda boendekvaliteter väster om Tekniska Nämndhuset 
Söderstaden.

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 för vidare 
bearbetning och utförande om kontrakt att färdigprojektera byggnaden.
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Arrangören
Tävlingen arrangeras av Stockholms stad genom Fastighetskontoret i samråd med 
Sveriges Arkitekter.

Tävlingsform
Tävlingen är en inbjuden projekttävling.

Deltagarrätt
Tävlingen var öppen endast för de fem inbjudna team som blev utvalda genom 
ett öppet kvalificeringsförfarande.

De fem inbjudna teamen var:
• Dorte Mandrup Arkitekter A/S, Nyréns Arkitektkontor, Hosper Sweden AB och 

Mandaworks AB
• Berg CF Møller, Marianne Levinsen Landskab ApS, Transsolar, Sweco och Tyréns
• BIG, Strategisk arkitektur, SLA, Akt II, Tyréns, Recource Vision 
• 3xN, Tema och Ramböll Sverige AB
• Urban Design, Selgas Cano, Land arkitektur och Sweco 

Juryn
Tävlingsförslagen har bedömts 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
• Pontus Werlinder, chefsarkitekt, Fastighetskontoret

Juryn har tillkallat sakkunnig expertis som rådgivare:
• Vida, Ventures in design and architecture
• Mitekgruppen AB
• Bengt Dahlgren AB

Juryn har informerat och inhämtat synpunkter från projektets styrgrupp (bestå-
ende av förvaltningscheferna från Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, 
Exploateringskontoret, Trafikkontoret och Miljöförvaltningen) som under juryarbe-
tet har fungerat som referensgrupp till juryn.

Juryns sekretariat har bestått av:
• Per Magnius, fastighetsutvecklare, Fastighetskontoret
• Katarina O Cofaigh, ansvarig arkitektur- och professionsfrågor, Sveriges Arki-

tekter

Tävlingsfunktionär var:
• Ali Eroglu, handläggare, Fastighetskontoret
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Startmöte
Den 14 januari 2014 hölls ett startmöte på Tekniska Nämndhuset som även 
innefattade besök på platsen för tävlingen. Juryn och samtliga tävlande deltog i 
startmötet. 

Inlämning
Vid tävlingstidens slut den 14 april hade samtliga tävlande lämnat in förslag som 
godkändes av juryn för bedömning. 

Bedömning
Juryn har gjort en helhetsbedömning av förslagen utifrån de kriterier som angavs 
i tävlingsprogrammet:
• Hur väl förslaget, när det gäller hela området och Tekniska Nämndhuset speci-

fikt, tillför arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga kvaliteter till stadsdelen
• Hur väl byggnaden uttrycker visionen 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 har gjort en rimlighetsbedömning.)
• Vilken potential byggnaden har att genomföras utan onödiga störningar av 

trafiken på Nynäsvägen
• Förvaltningen av byggnaden bedömdes utifrån möjligheterna att kunna 

erbjuda hyresgäster olika lokal- och arbetsplatslösningar samt att drift- och un-
derhållsarbete i byggnaden är enkelt och rationellt och kan genomföras med 
små störningar för sittande hyresgäster

• Ekonomin har analyserats utifrån redovisade nyckeltal. Tävlingsförslagen skulle 
uppvisa en kvot LOA/BTA om 0,7. Ytor inom BTA för fastighetsteknik eller kon-
struktioner fick inte vara underdimensionerande
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Juryns bedömning

Generella ställningstaganden
Tekniska Nämndhuset i Söderstaden kommer att vara en betydelsefull byggnad 
för staden på många sätt. Den ska inte bara vara en arbets- och mötesplats för 
de människor som ska delta i stadens planering och byggande, den ska också 
vara en plats där stockholmarna känner sig välkomna att delta i dessa processer.  
Nya Tekniska Nämndhuset ska visa att staden kan vara en förebild för ett hållbart 
urbant stadsbyggande. Det är viktigt att den nya byggnaden signalerar de värden 
som uttrycks i visionerna för Söderstaden och Tekniska Nämndhuset. 

Projektet är i ett mycket tidigt skede. Detta innebär att tävlingsförslagen har 
utformats och bedömts med vetskap om att projektering och detaljplanepro-
cess kommer att påverka den slutgiltiga utformningen. Den fortsatta processen 
kommer att inledas med att upphandlad arkitekt tillsammans med byggherren, 
hyresgästerna – och i senare skede – tekniska konsulter upprättar mer omfattande 
och kompletta program och underlag. Det har varit viktigt för juryn att analysera 
och identifiera bärande kvaliteter och idéer i vart och ett av förslagen som utifrån 
kriterierna ger förutsättningar för att projektet ska kunna uppnå de mål som for-
mulerades i tävlingsprogrammet. 

Tidplan: 
2014–2016  Detaljplanearbete
2016 Genomförandebeslut
2016 Detaljplan laga kraft
2016 Byggstart 
2018–2019 Inflyttning 

Visionen
Visionen för Tekniska Nämndhuset Söderstaden är att den ska vara en ny offentlig 
byggnad som ska vara öppen och välkomnande för medborgarna och näringsli-
vet. Byggnaden ska präglas av demokratiska värderingar som öppenhet, tillgäng-
lighet, 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 ska vara 
en förebild för urbant hållbart byggande.

För att åstadkomma en öppenhet som ger stöd till de demokratiska samtalen som 
efterfrågades i programmet är byggnadens entré och funktionernas organisering 
på de nedre planen mycket viktigt. Det är inbjudande om man enkelt kan ta del 
av utställningar och uppleva det arbete som utförs i huset. Det är också bra om 
det är möjligt att passera genom byggnaden utan att ha något särskilt ärende.  
För att det ska vara möjligt att ordna olika typer av aktiviteter i byggnaden är 
det en fördel om de publika lokalerna har en sådan generalitet och öppenhet att 
funktionerna kan förändras över tiden.  

Byggnadens uttryck har betydelse för hur väl den uppfyller visionen att inbjuda 
till kreativitet och liv och att vara en förebild för urbant hållbart byggande. Det 
stärker visionen om byggnaden blir en destination i sig som välkomnar till besök. 
Samtliga förslag har potential att uppfylla höga målsättningar för ett urbant 
hållbart byggande. Det är en kvalitet om byggnaden i sin gestaltning uttrycker 
innovation och nyskapande byggande. Det visar att staden själv kan vara en före-
bild när det gäller att pröva och genomföra nyskapande arkitektur som tar tillvara 
resurser i ett långsiktigt perspektiv.
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Det är mycket viktigt för att uppfylla målen om öppenhet och tillgänglighet att 
det finns en relation mellan de publika rummen i byggnaden och gångstråken 
och de offentliga rummen utanför byggnaden. Genom att lägga rum som inte är 
publika mot fasaden, t ex mötesrum, skapas avstånd och barriärer.

Stadsbyggnad
År 2030 är Söderstaden en förlängning av stenstaden, samtidigt som den egna 
identiteten och profilen vårdas. Söderstaden – Stockholms självklara evene-
mangs- och nöjesknutpunkt – sjuder av urbant liv där boende och besökare 
flanerar, kopplar av och umgås längs med stadsgatorna.

Området är en knutpunkt för flera transportslag med gångavstånd från Gull-
marsplans, Globens och Skärmarbrinks knutpunkter för kollektivtrafik. Ytterligare 
kollektivtrafik planeras till området liksom en överdäckning av Nynäsvägen. Detta 
innebär att platsen kommer att vara lätt tillgänglig från alla håll, främst för gå-
ende och cyklister. Det goda kollektivtrafikläget är en förutsättning för att kunna 
skapa urbana kvaliteter på platsen. 

Projektet Tekniska Nämndhuset kommer att sätta tonen för utvecklingen av hela 
Söderstaden. Det har varit viktigt för juryn att finna ett förslag som kan inspirera 
övriga aktörer i det fortsatta planeringsarbetet av stadsdelen. 

Juryn har konstaterat att det har varit svårt för de tävlande att hantera balansen 
mellan Tekniska Nämndhusets volym, behovet av offentliga rum och önskemå-
let om hög exploateringsgrad för bostadsbebyggelse på ett övertygande sätt. 
Tekniska Nämndhuset och bostadsbebyggelsen har endast i ett förslag hanterats 
som en helhet med potential för ökning av antal bostäder för att uppnå program-
kraven. 

Den efterfrågade högre exploateringen av bostäder kommer att innebära att 
byggnadshöjderna på bostadsbebyggelsen måste öka. Enligt juryn är det inte 
möjligt med ett större fotavtryck på marken. I den fortsatta processen behöver 
bostäderna utredas vidare mot de begränsningar som angavs i programmet och 
platsens förutsättningar, vilket juryn bedömer är möjligt. 

Byggnadens funktioner 
Hyresgästerna är stadens tjänstemän med många olika kvalificerade kompeten-
ser för Stockholms planering, byggande, förvaltning, miljöarbete och offentliga 
rum. 

Tekniska Nämndhuset ska planeras som en helhet för 1 800 arbetsplatser. Tjäns-
temannaorganisationen omfattar idag cirka 1 350 platser. De övriga 450 arbets-
platserna utgör framtida expansionsmöjlighet för stadens tjänstemannaorganisa-
tion eller möjlighet till extern uthyrning. 

Det nya Tekniska Nämndhuset ska stödja olika organisationsmodeller och arbets-
sätt. I tävlingsuppgiften ingick att tydligt visa på möjligheter att snabbt kunna 
omorganisera verksamheten i nya projektgrupper, enheter, avdelningar eller 
förvaltningar. Lokalerna ska möjliggöra allt från aktivitetsbaserade arbetsplatser, 
öppna kontorslandskap, grupprum till cellkontor. 

Byggnadslösningen ska omfatta förvaltningskontor, mötesrum, konferensrum, 
mat- och friskvårdslokaler samt parkeringsmöjligheter och förvaltningarnas speci-
allokaler.

Samtliga tävlande har volymmässigt planerat byggnaden för det antal arbets-
platser och funktioner som efterfrågades i tävlingsprogrammet. I vissa förslag har 
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mötesdelarna samlats en våning upp i byggnaden. Detta innebär att de publika 
lokalerna i entrévåningen som regel blir mer generösa och får en mer generell 
utformning som kan ge stöd till olika aktiviteter och funktioner över tid. Juryns 
bedömning är att det är möjligt att placera den halvoffentliga mötesdelen högre 
upp i byggnaden om den har god kontakt med entrén. Det är betydelsefullt att 
det finns plats för personer som har planerade möten i byggnaden att kunna 
vistas i den för eget arbete eller egna möten i samband med besök. 

Förslagen har i de flesta fall breda våningsplan vilket svarar mot programmets 
önskan om effektivitet och möjlighet att organisera arbetsplatserna på många 
olika sätt. I det fotsatta arbetet vill juryn påpeka vikten av en balans mellan bredd 
och dagsljusbelysta arbetsplatser. 

Arkitekturen i det nya Tekniska Nämnhuset ska ge möjlighet att förvalta och 
stödja den öppenhet och tolerans som det demokratiska samhället efterfrågar. 
Normala krav på säkerhetszonering i generella kontorsbyggnader har i bedöm-
ningsarbetet ställts mot önskemål om en öppen byggnad som rymmer möjlighet 
till olika avgränsning, samarbete och arbetssätt.

Juryn har uppskattat de förslag som visat att de efterfrågade expansionsytorna är 
lätt avskiljbara men ingår i den strukturella helheten. 

Samtliga funktioner i nya Tekniska Nämndhuset ska vara tillgängliga för funktions-
hindrade som ska besöka eller arbeta hos stadens förvaltningar. Juryn bedömer 
att det finns möjligheter i samtliga förslag att ordna god tillgänglighet och orien-
terbarhet.

I alla stadens projekt så ska hänsyn tas till barnperspektivet. Alla barn ska känna 
sig välkomna, kunna orientera sig i byggnaden, röra sig säkert och kunna delta i 
utvecklingen av det framtida Stockholm. Det finns potential att praktiskt ordna 
de funktioner för barnen som efterfrågades i programmet i samtliga förslag. 
Däremot ger förslagens skala och uttryck olika stöd för att byggnaden ska verka 
inbjudande även för barnen. 

Fastighetsnämnden avser att upphandla konst enligt Stockholms enprocentsre-
gel. Juryn vill understryka att det är viktigt att konsten integreras i projektet från 
början i samråd med arkitekt och beställare. Möjlighet att integrera konst har 
bedömts som likvärdig i alla förslag och har därför inte varit utslagsgivande för 
bedömningen.  

Hållbarhet i en urban miljö
Byggnaden ska planeras för att vara klimatneutral, kretsloppsanpassad och en 
förebild för ett urbant hållbart byggande och vara såväl socialt som ekologiskt 
hållbar. Ambitionen är att högsta möjliga miljöklassning ska kunna uppnås. Metod 
för beräkningar och uppföljningar av den totala energiåtgången eller miljöklass-
ning är inte bestämd.

Juryn har gjort rimlighetsbedömningar av förslagens potential att nå hög miljö-
klassning och energieffektivitet. Vid denna bedömning har byggnadernas yteffek-
tivitet, volym och geometri varit av vikt. Materialval, energiförsörjningssystem och 
liknande är faktorer som det är möjligt att justera under projekteringens gång. 
Samtliga förslag hanterar hållbarhetsaspekterna på ett seriöst och trovärdigt sätt. 
Några av förslagen synliggör hur byggnaden fungerar tekniskt och energimäs-
sigt och gör det till en del av upplevelsen av byggnaden, vilket juryn bedömer är 
positivt.  
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Nynäsvägen (väg 73) 
Själva uppförandet av byggnaden ska kunna ske utan onödiga störningar för 
trafiken på Nynäsvägen, evenemang i området eller för de närboende.

Tävlingsförslaget skulle förhålla sig till den trafik med farligt gods som idag sker 
på Nynäsvägen. Byggnadens fasad ska utformas med hänsyn tagen till transpor-
ter med farligt gods på Nynäsvägen, då det inte är bestämt när i tiden överdäck-
ningen ska eller kan ske. 

Juryn bedömer att med den kunskap som nu finns om de krav som kan ställas på 
byggnaden med hänsyn till trasporter av farligt gods på Nynäsvägen har samt-
liga förslag likvärdig potential att uppfylla kraven. Samtliga förslag har såvitt som 
kan bedömas i nuläget möjligheter att byggas utan att störningar sker på Nynäs-
vägen. 

Förvaltningen av byggnaden
Byggherren uppför byggnaden utifrån perspektivet att äga byggnaden under 
hela dess livslängd. Byggnaden ska planeras för en funktionell och teknisk livs-
längd om minst 120 år. 

Byggnaden ska vara utformad funktionellt och tekniskt för ett rationellt och kost-
nadseffektivt drift- och underhållsarbete utan att störa sittande hyresgäster samt 
att byggherren hela tiden snabbt och rationellt kan erbjuda lokallösningar anpas-
sade till hyresgästernas aktuella behov.

För att kunna göra de ekonomiska bedömningarna ombads de tävlande redovisa 
vissa nyckeltal som har kontrollerats i juryarbetet. En överslagmässig investerings-
analys har gjorts. Tävlingsförslagen skulle uppvisa en kvot LOA/BTA om 0,7. Juryn 
har gjort bedömningen att det finns potential att i samtliga förslag uppnå den 
efterfrågade effektiviteten och ytorna i en fortsatt projekteringsprocess. 

Beräkningarna visar att samtliga förslag har potential att uppnå effektivitetsmå-
len och att det inte finns några utslagsgivande skillnader mellan förslagen i detta 
skede när det gäller ekonomi och förvaltning. I den fortsatta utvecklingsprocessen 
kommer det att vara viktigt att väga långsiktiga investeringar mot förvaltnings-
kostnaderna. 
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Juryns beslut
Juryn beslöt enhälligt vid sitt möte den 3 maj 2014 att utse förslaget Drivhus av 
Urban Design och Selga Scano till vinnare av tävlingen och rekommenderar det 
för vidare bearbetning och genomförande. 

Juryn beslöt att tilldela förslaget Solkilen av BIG, Strategisk arkitektur och SLA ett 
hedersomnämnande. 

Juan Copovi-Mena

Gert Wingårdh

Anna Rolf

Karolina Keyzer

Pia Krensler

Pontus Werlinder
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Individuella bedömningar
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VINNARE

DRIVHUS

Urban Design & Selgas Cano: Arki-
tekt SAR/MSA Erik Jarlöv, José Selgas, 
arkitekt SAR/MSA Helena Glantz, Jesús 
Azpeitia, Lucia Cano

Land arkitektur: Landskapsarkitekt 
LAR/MSA Anders Kling, Rebecka Rosén, 
Therese Lemos

Sweco: Konstruktör, Thomas Nord
Energi- och miljöteknik, Will Sibia

Övriga medverkande: Arkitekt MSA 
Johanna Fager, arkitekt MSA Alexander 
Stålhandske, arkitekt SAR/MSA Meri Ser-
ra, Barbara Bardin, Paolo Tringali, Alicia 
Cervera, Maria Levene, Victor Jimenez
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Drivhus förmedlar en stark 
vision om ett nytt sätt att 
bygga hållbart i staden som är 
attraktivt, spännande och in-
spirerande, både för stockhol-
marna och för dem som kom-
mer att arbeta i byggnaden. 

Förslaget hanterar hela plat-
sen på ett mycket skickligt sätt 
och är en helhetslösning som 
både relaterar till omgivning-
ens stora skala och skapar en 
levande stadsmiljö för män-
niskorna. 

Med en stark vision och ett 
helhetskoncept finns potential 
för att Stockholms stad kom-
mer att få en ny förvaltnings-
byggnad av mycket hög arki-
tektonisk klass.

Stadsmässiga kvaliteter
Genom att ta ett helhetsgrepp som 
inkluderar bostadsbebyggelsen och 
Tekniska Nämndhuset har förslagsstäl-
larna skapat en komposition som gör 
att projektet relaterar till de storskaliga 
byggnaderna i omgivningen, som Glo-
ben, på ett självklart sätt. Samtidigt har 
de offentliga rummen i projektet skapats 
med utgångspunkt från den mänskliga 
skalan. Torget inbjuder till vistelse och 
kommer att upplevas som en skyddad 
oas. Kommunikationsstråken är väl 
definierade och det finns många sätt att 
både ta sig till byggnaden och röra sig 
genom området. De rundade formerna 
ger en naturlig distans till de omgivande 
byggnaderna på ett bra sätt. 

Drivhus är det enda förslag som på ett 
innovativt och trovärdigt sätt hanterat 
bostadsbebyggelser. Juryn bedömer att 
det finns goda möjligheter att utreda 
ökat antal lägenheter utan att förlora 
förslagets kvaliteter. Förslagsställaren 
anger själv möjligheten att addera yt-
terligare bostäder till projektet. 

Visionen
Förslaget gestaltar stadens vision om 
det nya Tekniska Nämndhuset på ett 
övertygande sätt. Byggnaden inbjuder 



14

till att tjänstemän och besökare gör 
huset till sitt eget, på det sättet kommer 
byggnaden att ge stöd till kreativa pro-
cesser och möten. Förslaget uppmuntrar 
till variation och förändring över tiden, 
vilket kommer att locka såväl vuxna som 
barn. 

Buffertzonen som omsluter byggnaden 
kommer att växla i uttryck efter årstid 
och beroende på hur byggnaden an-
vänds, vilket bidrar till ett levande intryck 
som kan förändras över tid. 

Juryn bedömer att det starka gestalt-
ningsgreppet och kompositionen tål 
utveckling och förändring, både under 
projektets utvecklingsfas och under 
byggnadens livstid, vilket ger förtroende 
för den fortsatta processen. 

Funktioner
Byggnaden är mycket rationell med sina 
utbredda, mjukt formade våningsplan 
på ett okonventionellt sätt. Till synes är 
byggnaden fritt formad men en närmare 
analys av byggnadens plangeometri 
visar att det finns många möjligheter att 
arrangera byggnadens funktioner på 
olika sätt med höga kvaliteter. Bakom 
den varierade husbredden, de utspridda 
hisspaketen finns en tanke kring hur 
byggnaden ska kunna ge stöd till många 
olika sätt att arbeta och röra sig. Det 
kommer att vara lätt att organisera 
arbetet i olika typer av projekt och rum 
för olika typer av möten. Arbetsplat-
serna behöver studeras ytterligare men 
i grunden finns goda förutsättningar för 
en utveckling.

I byggnaden finns entréer i flera plan 
och man kan ta olika vägar genom 
huset, vilket stöder möjligheterna till mö-
ten. För att skapa så mycket offentlig yta 
som möjligt runt om byggnaden har man 
låtit byggnaden vara liten i bottenvå-
ningen för att sedan bli större högre upp. 
Organisation och uppdelning i publika 
och halvpublika delar av byggnaden 
behöver studeras vidare. 

Den attraktiva halvpublika zonen mel-
lan arbetsplatser och allmänna utrym-
men inbjuder till vistelse och möten 
för de som arbetar i och besöker nya 
Tekniska Nämndhuset.

Hållbarhet
Den tekniska lösningen är okonventionell 
och i detta skede svårbedömd. Samti-
digt som det finns en lockelse i att pröva 
lösningar för att visa nya möjligheter. 
Juryn har bedömt projektets grundidé 
som uthållig för den projektutveckling 
som kommer att ske i kommande skeden. 
Särskilt fasadlösningen med den halvt 
klimatiserade gröna zonen som omsluter 
byggnaden har prövats i juryarbetet. 
Buffertzonen har många kvaliteter som 
bör värnas; där finns ytor som inte är 
programmerade, grönskan kan skapas 
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på olika sätt till och med genom att 
tas i anspråk av hyresgäster som odlar 
där. Juryn har bedömt att den tekniska 
lösningen av fasaden är utvecklingsbar 
i material och teknik utan att kompro-
missa med projektets grundidé. 

Förvaltning
Det finns goda möjligheter att använda 
och dela upp byggnaden på olika sätt 
för uthyrning.
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Hedersomnämnande 

SOLKILEN
BIG: Bjarke Ingels, Andreas Pedersen, 
Christin Svensson, Eivor Davidsen, Hung 
Kai Liao, Jan Magasanik, Mathias Holm-
berg, Laura Wätte, Maria Beyer Skydt, 
Hsiao Rou Huang, Camilla Luise de An-
drade Stadler, Tore Banke, Andrea Scalco

STRATEGISK ARKITEKTUR: Michael 
Dudley, Camilla Levin

SLA: Mette Skjold, Malan í Jákupsstovu, 
Kristoffer Holm Pedersen

AKT II Ltd: Rob Partridge, Valentina 
Galmozzi, Andrew Brame

TYRÉNS: Petra Kjellgren, Robert Rehn, 
Henrik Stellnert, Ylva Norén

RESOURCE VISION: John Manoochehri 

Med utgångspunkt från so-
lens vandring över himlen har 
förslagsställarna på ett tydligt 
och bestämt sätt skapat en 
karaktärsfull byggnad med 
många kvaliteter. 
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Stadsmässiga kvaliteter
Byggnaden är orienterad efter väder-
strecken som bygger på en idé om att 
utnyttja solljuset i så hög utsträckning 
som möjligt. 

Globen och Skärmarbrink kommer att 
bli viktiga anslutningspunkter eftersom 
den tydliga huvudentrén är placerad 
i söder. Entrén skulle dock behöva en 
platsbildning, vilket skulle kräva ian-
språktagande av granntomten. Förslags-
ställaren visar att det går att bygga fler 
bostäder än i vinnande förslag. Juryn 
bedömer dock att de riskerar att bli 
mörka med trånga gårdar. Logistiken i 
det offentliga rummet och barriäreffek-
ten till följd av den långa garagerampen 
medför att det är svårt att röra sig runt 
byggnaden. 

Solkilen annonserar sig tydligt mot 
staden med sin slanka norrfasad som 
även erbjuder en tilltalande utsiktsplats. 
Byggnaden är trovärdigt utformad i rela-
tion till Globen. Fasadens något konven-
tionella utformning har inte övertygat 
juryn. 

Visionen
De stora landskapslika våningsplanen 
inne i husen är generösa och ger goda 
möjligheter till möten och kreativa ar-
betsplatser.  Den triangulära formen ger 
en struktur som gör det svårt att inte-
grera de övre våningarna i en ohierar-
kisk helhet. Genom att det gröna taket 
är tillgängligt bjuder byggnaden på en 
plats med utsikt till allmänheten.  

Funktioner
Entrévåningarna är öppna och spännan-
de och kan användas för många olika 
funktioner under alla tider på dygnet. 
Att de publika lokalerna syns från gatan 
tillför kvaliteter till omgivningen. Det är 
inte helt självklart hur alla kan röra sig 
likvärdigt vertikalt från utställning, till 
reception och sedan vidare till mötes-
rummen, men det kan lösas. 

Möjligheterna att hålla möten av olika 
slag är väl tillgodosett. Logistiken och ar-
betsmiljön är lösta på ett trovärdigt sätt. 
Det finns risk att en större andel cellkon-
tor kommer att ge mörka arbetsplatser. 

Hållbarhet
Det finns goda möjligheter att nå höga 
krav på hållbarhet.
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CAMPUS TNH
Berg C.F. Møller
Ansvarig: Arkitekt SAR/MSA Mårten 
Leringe.

Ansvarig partner: Mads Mandrup 
Hansen. Medverkande arkitekter: Rutger 
Sjögrim, Ulrike Marie Steen, Danyal Tay-
lan, Elsa Wifstrand, Vladimir Ondejcik

Marianne Levinsen Landskab ApS : 
Marianne Levinsen 

TRANSSOLAR Energietechnik GmbH: 
Stefan Holst 

Sweco Structure AB: Egil Bartos, Lars-
Olof Mattsson 

Tyréns AB : Kristina Glitterstam

Förslaget innebär en rationell, 
effektiv och mycket gedigen 
kontorslösning. Det svarar 
dock dåligt mot visionen när 
det gäller att vara en kreativ 
och öppen byggnad som ska 
vara en förebild för ett urbant 
hållbart byggande. 
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Stadsmässiga kvaliteter
I detta projekt har förslagsställaren inte 
lyckats uppnå de efterfrågade urbana 
kvaliteterna. Byggnaden skärmar av 
Nynäsvägen på ett effektivt sätt men de 
stadsrum som därmed skapas är odefi-
nierade. Bostadshusen är fritt placerade 
och bidrar inte till helheten på ett trovär-
digt sätt. Byggnaden har stora skuggan-
de överhäng mot gångstråken vilket ger 
trista gångstråk. Det storskaliga rastret 
mot Nynäsvägen tillför varken mening 
eller funktion och kommer att göra det 
svårt att addera bebyggelse när Nynäs-
vägen byggs över.

Visionen
Byggnaden representerar en generell ar-
kitektur som inte är specifik för Tekniska 
Nämndhuset i Söderstaden. Juryn har 
sökt något i förslaget som kommer att 
uttrycka den specifika verksamheten el-
ler väcka nyfikenhet. Juryn har funnit det 
svårt att förbise förslagets starka likheter 
med det nuvarande Tekniska Nämndhu-
set på Kungsholmen. 

Funktioner
Det är möjligt att komma in i byggnaden 
från flera håll även om entréerna inte 
uppfattas som öppna och inbjudande. 
Man kommer in i ett stort, ljust och öppet 
rum där alla publika funktioner finns. Ju-
ryn bedömer att detta rum lätt kommer 
att upplevas som ödsligt.

Byggnadens arbetslokaler har orga-
niserats på ett väl beprövat sätt och det 
är möjligt att dela upp kontoren både i 
öppnare landskap och i cellkontor. Dock 
innebär denna typ av lösning att man 
i stor utsträckning kommer att röra sig 
i korridorer och att avstånden mellan 
olika funktioner kommer att upplevas 
som långa. Byggnaden ger inte stöd till 
nya arbetssätt och en friare organisering 
av verksamheten.

Uthyrningsbara ytor finns på de mind-
re översta våningarna. 

Hållbarhet
Byggnaden bedöms ha potential att 
uppfylla krav på miljöklassning även 
om det inte manifesteras i byggnadens 
gestaltning.

Förvaltning
Från ett förvaltarperspektiv är byggna-
den mycket rationell och effektiv. 
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MÖTET
Förslagsställare

3XN A/S: Kim Herforth Nielsen, Jan 
Ammundsen, Bo Boje Larsen, Audun 
Opdal, Jeanette Hansen, Marie Pers-
son, Christian Harald Hommelhoff Brink, 
Juras Lasovsky

Grafik: Bodil Nordstrøm

Tema: Landskapsarkitekt LAR/MSA 
Emelie Arnoldsson, landskapsarkitekt 
LAR/MSA Cecilia Jarlöv
Ramböll Sverige AB: Per Hammar-
ström, Bjarke Curtz Jansen

Byggnadens stjärnform ut-
lovar en ljus och funktionell 
byggnad med nära samband 
mellan de olika funktionerna. 
Det finns många goda ansat-
ser i projektet som inte för-
verkligats.
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Stadsmässiga kvaliteter
Byggnaden är relativt låg och utmärker 
sig inte i stadsrummet som en offentlig 
byggnad bör göra. Stjärnformen skapar 
mindre halvöppna gårdar som skulle 
ha kunnat ge ett tillskott till platsen. Det 
finns lite plats över för bostäderna och 
de är tätt placerade på ett sätt som 
inte tillför de offentliga rummen några 
kvaliteter. 

Visionen
Det finns en ambition i förslaget att ska-
pa en öppen och transparent byggnad 
som är lätt att komma till och med ett 
centralt rum runt vilket alla verksamhe-
ter orienterar sig. Men byggnaden är så 
organiserad att det är lättare att skapa 
gränser mot de publika rummen än att 
öppna upp byggnaden och göra den 
välkomnande, tillgänglig och likställig. 

Funktioner
Det finns gott om utrymme för utställ-
ningar och möten och de ytorna är 
samlade på två plan.

Den finns en principiell struktur i 
projektet som är intressant men som 
förslagsställarna inte utnyttjat till dess 
fulla potential. Arbetsplatserna är ljusa 
och effektiva. Dock avskärmar hiss och 
schakt kontakten med de gemensamma 
rummen mot ljusgården. 

Projektet innehåller flera långa ramper 
utan vilplan och trappor i de publika de-
larna som är organiserade på ett sådant 
sätt att alla inte kommer kunna röra sig 
huset på ett likvärdigt sätt. 

Hållbarhet
Förslaget är trovärdigt när det gäller att 
uppnå hög miljöklassning. 
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ÖPPET HUS
Dorte Mandrup Arkitekter A/S
Dorte Mandrup, Marianne Hansen, 
Kristoffer Nejsum, Teresa Blasco, Eva 
Hrubanova, Andreé Agi, Carey Moran, 
Ben Ahearn, Miguel Zaralugui Lopez, 
Joe Duffin, Vera Bannwart
Nyréns Arkitektkontor: Arkitekt SAR/
MSA Erik Hovlin, arkitekt SAR/MSA Ola 
Nilsson, arkitekt SAR/MSA Måns Kärne-
kull
HOSPER Sweden AB : Arkitekt SAR/
MSA Patrick Verhoeven, Maria Gregorio
Mandaworks AB: Landskapsarkitekt 
LAR/MSA Martin Arfalk, Danny Bridson

Förslaget är ytterligare en 
solitär som adderas till de 
byggnader som finns längs 
Nynäsvägen. Den kompakta 
byggnaden innebär att det 
kommer att vara svårt att 
åstadkomma fullvärdiga ar-
betsplatser i hela byggnaden. 

Stadsmässiga kvaliteter
Inget helhetsgrepp har tagits för att 
uppnå stadsbyggnadsmässiga kvaliteter 
i projektet. Bostadsbebyggelsen är inte 
integrerad i kompositionen och det finns 
inga sammanhållna offentliga rum eller 
torg. Inga publika lokaler annonserar sig 
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mot det diagonala stråket från Gullmars-
plan vilket gör att byggnaden kommer 
att upplevas avvisande från nära håll.

Byggnadens gröna terrasser och 
skevade form gör att den trots sin 
massiva karaktär upplevs som spän-
nande från håll. Byggnaden lutar ut 
över Nynäsvägen vilket ger en karaktär 
som bara fungerar så länge vägen inte 
är överbyggd. De övre våningsplanen 
uttrycker visionen om ett hållbart urbant 
byggande på ett bra och vackert sätt, 
medan bottenvåningen framstår som 
obearbetad och ointressant.

Förslaget innehåller en låg exploatering 
av bostäder och juryn ser ingen potential 
att öka denna inom förslagets koncept. 

Visionen
Det är en kvalitet att det är lätt att kom-
ma in i byggnaden och fritt röra sig ge-
nom den. Väl inne i byggnaden uttrycker 
förslaget en informell känsla vilket kan 
ge stöd till en livfull användning. 

I programmet uttrycktes en önskan om 
att även taket skulle ha en relation till 
platsen. I detta fall har förslagsställarna 
löst detta genom att arrangera en utvän-
dig rulltrappa som lyfter allmänheten 
upp på taket för utblick över staden. 

Funktioner
Det finns entréer i alla fyra väderstreck 
med receptionen i själva hjärtat av 
byggnaden. Utställningsytor finns i de 
generösa diagonala stråken som dock 
kan vara svåra att få överblick över. 

I byggnadens nedre våning finns alla 
publika och halvpublika funktioner sam-
lade på ett väl fungerande sätt. Mötes-
rummen är uppdelade i olika enheter 
vilket ger möjligheter att ge dem olika 
säkerhetsklassning. Högre upp i bygg-
naden är konstorfunktioner uppdelade i 
grupper som bedöms vara lagom stora.

Projektet har en intressant idé för hur 
man skapar kontakt mellan arbetsgrup-
per inom våningsplanet. Det är dock 
tveksamt om den kompakta byggnaden 
med dess relativt små och diagonala 
ljusschakt har potential att uppnå önsk-
värd dagsljusbelysning. En högre andel 
cellkontor kommer ytterligare försämra 
dagsljuskvaliteterna och överblicken. 

Hållbarhet
Byggnaden har potential att nå upp till 
de höga hållbarhetskraven. 

Förvaltning
Byggnaden bedöms vara svår att an-
passa till annan hyresgäst även om det 
går att dela upp kontorsplanen på flera 
olika sätt. I övrigt kan den användas och 
anpassas på ett rationellt sätt över tiden. 
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