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Inbjudan 

AB Stockholmshem inbjuder härmed till projekttävling om bostadshus i 
Rosenlundsparken, Södermalm, Stockholm. 
Tävlingen arrangeras i samarbete med Stockholms stad och Sveriges Arkitekter. 
 
Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de främsta aktörerna i 
huvudstadens utbyggnad. Idag är bolaget landets näst största bostadsföretag med ca 
25 000 bostäder och drygt 50 000 hyresgäster.  
 
Visionen är att Stockholmshems verksamhet ska kännetecknas av långsiktighet, hög 
kvalitet och god ekonomi. Inriktningen som hyresvärd är att vara det bästa 
alternativet för bostadshyresgäster i Stockholm.  
Stockholmshem har på ägarens uppdrag höjt ambitionsnivån för bolagets 
nyproduktion. Bolagets nyproduktion ska vara attraktiv och bidra till ökad variation på 
hyresmarknaden.  
Stockholmshem vill stå för hållbara vackra material och goda bostadslösningar.  
 

Syfte 

Syftet med tävlingen är att ta fram förslag till gestaltning av ett nytt bostadshus i park 
som innehåller funktionella, estetiskt tilltalande lägenheter och publik bottenvåning 
utformade med inlevelse.  Bottenvåningen och rummet runt om huset ska utformas 
på ett sätt som inbjuder till vistelse och aktivitet.  
 
Det nya bostadshuset och närmiljön ska bidra till en attraktiv helhet och ska utformas 
så att ett högklassigt inslag i stadsbilden uppnås. Med nyskapande arkitektur av hög 
kvalitet kan byggnaden i sig bli en attraktion i parken och bidra till områdets karaktär 
och identitet. Mycket höga krav på energieffektivitet ska uppfyllas.   
 

 

Bakgrund 

I april 2012 anvisade Exploateringsnämnden mark för bostäder, förskola och 
kommersiella lokaler inom fastigheten Södermalm 9:15 m.fl. till AB Stockholmshem 
och JM AB. 
 
Samtidigt godkände Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning, 
framtagen av Stadsbyggnadskontoret, och beslutade att planarbete skulle påbörjas. 
 
Förutsättningar 

Planförslaget omfattar ca 200 bostäder och sex avdelningar förskola i 
Rosenlundsparken, ordnade som ett större, slutet stadskvarter. I planförslaget 
ingår även en fristående byggnad i parkens norra del, tävlingshuset, med 
möjligheter för en restaurang- eller kaféverksamhet i bottenvåningen. Befintlig 
förskola rivs för att ge plats för nya parkytor. Plats för förskola skapas istället 
tillsammans med bostäder i det nya kvarteret. Swedenborgsgatan förlängs fram 
till Grindsgatan. Det kan stärka det urbana stråket och skapa en bättre nord-
sydlig koppling. 
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AB Stockholmshems del av projektet omfattar ca 130 lägenheter upplåtna med 
hyresrätt, ytor för förskola och kommersiella lokaler. Marken avses upplåtas med 
tomträtt.  JM AB:s del av projektet omfattar ca 70 lägenheter upplåtna med 
bostadsrätt och ytor för förskola. 
 
Stadsbyggnadskontoret konstaterar att planförslaget är av strategisk betydelse för 
hela stadsdelen och eventuellt kan skapa tydligare sammankopplande urbana stråk 
och en park som är mer offentlig, lättskött och tillgänglig, vilket är en viktig grund för 
ett utvecklat stadsliv.  
 
Tävlingsuppgiften 

Tävlingsuppgiften är att gestalta det nya fristående bostadshuset, se illustration sid 7, 
med dess lägenheter och publika lokaler i bottenvåningen. Stor vikt ska läggas på 
utformningen av byggnadens möte med det offentliga rummet, parken och 
angränsande ytor. 
 
Byggnaden ska inrymma större, genomgående lägenheter, med en stark koppling 
mellan insidan och utsidan mot parken. 
 
Tävlingsbyggnaden föreslås få en utformning som framhäver den som solitär i 
kontrast till omkringliggande kvarter.  
 
Parkfasaden ska upplevas utåtriktad och levande men ändå integrerad med 
huskroppen. Bottenvåningen utformas med lokaler som öppnar sig mot 
Swedenborgsgatans förlängda stråk och mot parken. Här skapas möjligheter för en 
större restaurang- eller kaféverksamhet, som under det varma halvåret kan växa ut 
på terrassen mot parken. Idéer och gestaltning som understödjer helhetstanken om 
byggnadens relation till det offentliga rummet önskas. Då dessa anläggningar inte 
uppförs av Stockholmshem garanteras inte fortsatt uppdrag.  
 
 
Arkitektonisk kvalitet  

Stockholmshem eftersträvar en god gestaltning av byggnader och utemiljöer, som 
kombinerar formgivning med funktionella, tekniska, sociala och miljömässiga krav till 
en lyckad helhetslösning. Ett bostadshus med hög arkitektonisk kvalitet är också en 
långsiktigt effektiv byggnad – för såväl de boende, Stockholmshem som samhället.  
 
En god bostad ska vara bekväm, med bra lösta funktioner och full tillgänglighet. Den 
skall också vara hållbar och estetiskt tilltalande. 
 
Material, kulörer, bostadsrummens form, ljusföring, inredning och omsorgsfullt gjorda 
detaljer betyder mycket för hur bostaden upplevs. Fönster och dörrar är viktiga 
detaljer, liksom golv, lister och foder. Eftersom långsiktighet är ett viktigt mål ska i 
första hand hållbara och beprövade material användas. 
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Byggnadshöjd 

Byggnadens höjd ska huvudsakligen inte överskrida byggnadshöjder i 
näromgivningen. Det minsta tillåtna avståndet mellan husets östra fasad och kv. 
Linjalens fasad är 18 m. Mot kv. Ögonmåttet kan detta mått minskas något. 
 

Lägenhetsfördelningar och – storlekar  

Huset ska innehålla genomgående lägenheter om 4 RoK för 5-6 personer.  
Lägenheterna storlek ska vara mellan 75-95 kvm.  
 
Lägenhetskvalitéer  

Kvadratiska rum är tidlösa, vackra och dessutom lättare att möblera än långsmala 
rum och kan lättare anpassas för andra funktioner än det de ursprungligen var tänkta 
för. 
 
Rummens inbördes läge och genomblicksmöjligheter är av stor vikt. Olika sätt att 
röra sig i bostaden skall studeras i utformningen av bostäderna. Det ska finnas en 
tydlighet mellan den privata delen och övriga lägenheten. Minst ett sovrum ska nås 
neutralt. God kontakt mellan vardagsrum och kök skall tillgodoses.  
 

 

Miljö  

Stockholmshem och Stockholms stad har höga krav på miljöstandard och 
energiförbrukning.  
 
Denna byggnad ska uppfylla nivå Silver i Swedish Green Building Council’s 
miljöklassningssystem ”Miljöbyggnad” med skärpningen att energianvändningen 
högst får uppgå till 55 kWh/kvm Atemp per år.  
 
Dessa krav påverkar byggnadsutformningen och innebär begränsningar t.ex. för hur 
planlösningen, fönsterutformning samt solavskärmning kan utformas för att minimera 
övertemperatur och energiförbrukning.  
 
För att de tävlande ska kunna säkra att deras förslag kommer att kunna uppfylla 
dessa för genomförandet avgörande krav kommer konsultfirman Incoord att ställas till 
de tävlandes förfogande under tävlingstiden. 
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Tävlingsområdet 

Rosenlundsparken, tillika planområdet, är belägen centralt på Södermalm mellan 
Magnus Ladulåsgatan i norr och Hallandsgatan i söder.  
 

 
Planområdet. 

   
Flygbild över centrala delar av planområdet sett norrut. 

 
Tävlingsområdet är beläget i Rosenlundsparken och omfattar bostadshuset med 
dess närmaste omgivning (1) och del av parkområdet (2) enligt bilden nedan. 
Tävlingshuset byggnadsarea redovisas schematiskt inom tävlingsområdet, den 
rektangulära formen och placeringen är dock inte bindande. 
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Utöver bostadshuset med omgivning (1) innefattar tävlingsuppgiften även del av 
parken (2) och gatan. Det är viktigt att bostadshuset och dess närmaste omgivning 
samverkar med terrassen, parken och omgivande gaturum och rörelsestråk till en 
fungerande helhet som stöder ett rikt park- och stadsliv. Se bifogad situationsplan för 
exakta avgränsningar för tävlingsområdet.  
 
Tävlingstekniska bestämmelser 

 
Arrangör 
 

Tävlingen arrangeras av AB Stockholmshem i samarbete med Stockholms stad och 
Sveriges Arkitekter. 
 
Tävlingens form 
 

Tävlingen är en inbjuden projekttävling och genomförs i enlighet med Lagen om 
Offentlig Upphandling (LOU). 
 
Deltagarrätt  
 
Tävlingen är öppen endast för nedan angivna team utvalda genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande: 
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 Tegnestuen Vandkunsten a/s, Lendager Arkitekter ApS, Marianne Levinsen 
Landskab ApS och WSP Sverige AB 

 

 Berg / C.F. Møller Architects AB, C.F. Møller Danmark A/S och Tyréns 
 

 Joliark AB och AQ arkitekter AB 
 

 Vera Arkitekter AB och Temagruppen Sverige AB 
 

 Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB och Andersson Jönsson 
Landskapsarkitekter AB 

 
Tävlingsspråk 
 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 
 
Jury 
 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 
 

 Arkitekt SAR/MSA Ingela Lindh, VD Stockholmshem 

 Calle Wikerman, Chef Fastighetsutveckling, Stockholmshem 

 Arkitekt SAR/MSA Karolina Keyzer, Stadsarkitekt Stockholms stad 

 Sara Lundén, Enhetschef Exploateringskontoret Stockholms stad 

 Landskapsarkitekt LAR/MSA Pia Krensler, Stadsträdgårdsmästare 
Stockholms stad 

 Arkitekt SAR/MSA Peter Erséus, utsedd av Sveriges Arkitekter 

 Landskapsarkitekt LAR/MSA Mårten Setterblad, utsedd av Sveriges Arkitekter 
 

Juryn förbehåller sig rätten att tillkalla extern expertis och referensgrupper för sin 
bedömning. 
 

Juryns sekreterare är arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekter. 
 
Tävlingsfunktionär 
 
Emilia Jensen 
Telefon: +46709820215 
E-post: emilia.jensen@extern.stockholmshem.se 
 
 
Programhandlingar 
 

 AB Stockholmshem ”Program för bostadshus Rosenlundsparken” 

 Stockholms stadsbyggnadskontor ”Startpromemoria för planläggning av 
område kring Rosenlundsparken i stadsdelen Södermalm”.* 

 Situationsplan med befintlig bebyggelse/Grundkarta 

 Situationsplan med planerad bebyggelse, Översiktlig 

mailto:emilia.jensen@extern.stockholmshem.se
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 Stockholms exploateringskontor ”Rosenlundsparken – Program för 
upprustning av parken med gatuutformning och trafikanalys – 2013-01-31 ** 

 Mall för ytsammanställning 

 Underlag för 2 perspektivbilder 

 Underlag för flygbild 

 Redovisningsmall 

 Instruktion för hur förslagsställare ska kommunicera med Incoord för analys av 
förslagens energianvändning.*** 

 Mall för beräkning av energianvändning. 
 
* Start-PM innehåller uppdateringar och hänvisningar till tävlingsprogrammet 
”Situationsplan med planerad bebyggelse” och Program för upprustning av 
Rosenlundsparken är under framtagande varför dess innehåll kan förändras under 
det vidare planarbetet. 
 
** Program ”Rosenlundsparken – Program för upprustning av parken med 
gatuutformning och trafikanalys är under framtagande varför dess innehåll kan 
förändras under det vidare planarbetet. 
 
*** Incoord kommer att stå till de tävlandes förfogande när det gäller 
energiberäkningar under tävlingstiden. Den 11 mars ska de tävlande lämna 
beräkningsunderlag till Incoord. Den 26 mars kommer Incoord att tillsammans med 
respektive arkitekt att gå igenom förslagen och de beräkningar som de gjort. Läs mer 
i bifogat dokument. 
 
 
Tävlingsfrågor 
 

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2013-02-28. 
 Märk all korrespondens med ”Rosenlundsparken”. 
 
Tävlingsförslaget 
 
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga 
handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
 
Tävlingsförslag ska redovisa följande:  
A Situationsplan visande park och byggnader inkl. bottenvåning, skala 1:400 
B. Alla våningsplan, skala 1:200 
C. Möbleringsplan typplan, enl. SS 91 42 21 (normalnivån), 1:100 
D. Möbleringsplan, ”Mäklarmöblering”, 1:100 
E. Längd- och tvärsektioner, skala 1:200 
F. Fasader, skala 1:200 
G. 2 perspektivbilder utifrån bilagda underlag 
H. Flygperspektiv med volymredovisning utifrån bilagt underlag 
I. Ytsammanställning utifrån bilagd mall 
J. Energiberäkningar enligt mall från Incoord 

 
Tävlingsförslag ska vara monterat på kartong eller liknande på 3 st liggande A1-
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format (59,4 x 84,1 cm). Planscherna ska disponeras enligt mall.  
 
En omgång av förslaget skall även lämnas i A3 format. All text på planscherna ska 
vara läsbar även i A3 format. Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i PDF-
format på - alla planscher ska ligga i samma fil.  
OBS! de digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 20 MB. 
 
OBS! allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om 
upphovsman mm för att garantera anonymitet. 
 
Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning.  
 
Inlämning 
 

Tävlingstiden slutar 2013-04-09 kl. 16.00. Senast denna dag och tid ska 
tävlingsförslag vara tävlingsfunktionären tillhanda.  
 
Adress:  
AB Stockholmshem 
Att: Emilia Jensen 
Byggavdelningen 
Box 9003 
102 71 Stockholm 
 
Besöks- och budadress 
Hornsgatan 128  
Stockholm 
 
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnsedel" 
och förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på 
förslagsställaren och medarbetare. 
 
Prissummor 
 

Tävlingsarvodet är 200 000 SEK exkl. moms per deltagande team. Arvodet betalas ut 
mot faktura efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag. 
 
Bedömningskriterier 
 
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
hur väl förslagen uppfyller de krav och önskemål som ställts i programmet med 
bilagor: 
 

 Arkitektonisk gestaltning, innovation, idérikedom och hur väl kravet på 
funktionella och väl lösta bostäder med höga kvaliteter för de boende 
uppfylls.  

 Byggnadens förhållande till parken och staden. Hur väl byggnaden och 
dess närmaste omgivning i förslaget bidrar till områdets attraktivitet, urbana 
karaktär och identitet. 

 Att byggnaden kan uppfylla angivna miljö- och energikrav. 
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 Genomförbarhet, ekonomi, utvecklingsbarhet, yteffektivitet. 
 

 
Bedömning/utställning  
 
Bedömningen beräknas vara avslutad 2013-05-07. 
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas i Tekniska nämndhuset, 
Fleminggatan 4 Stockholm under tiden 12 – 16 april.  
 
Publicering 
 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att resultatet 
offentliggörs. 
 
Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor samt i tidningen Arkitekten. 
 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn. 
 
Ägande- och nyttjanderätt 
 

Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. 
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. 
 
Returnering av förslag 
 

Förslagen kommer inte att returneras. 
 
Uppdrag efter tävling 
 

Under förutsättning att erforderliga myndighetsbeslut om ett genomförande fattas 
avser arrangören att, efter tävlingen och i enlighet med juryns utslag, förhandla utan 
föregående annonsering med den vinnande förslagsställaren om arkitektuppdraget.  
 
Om tävlingen efter två år efter tävlingens avslutande ännu inte har lett till uppdrag för 
vinnaren eller att arrangören inte inlett förhandlingar, av skäl som inte beror på 
uteblivna myndighetsbeslut, tillkommer det denne en ytterligare ersättning 
motsvarande tävlingsarvodet.  
 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med 
Sveriges Arkitekter. 
 
Tävlingsprogrammets godkännande 
 

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma 
"Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”.  
Reglerna gäller om inte programmet anger annat. 
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Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för 
de tävlande av Sveriges Arkitekter.  


