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Tävlingen om tillbyggnaden till Stadsbiblioteket i Stock-
holm startade i juni 2006 med en konferens. I november 
2006  hade juryn godkänt 1 170 förslag för bedömning och 
i februari 2007 presenterade juryn sex förslag som ska vi-
dareutvecklas i ett andra steg i tävlingen. Detta utvecklade 
tävlingsprogram bygger dels på erfarenheter vunna av ju-
ryns bedömning i det första tävlingssteget, dels på de vidare 
diskussioner som hållits inom staden med experter av olika 
slag, fastighetsägare, andra intressenter samt allmänheten. 
Vissa tekniska och ekonomiska analyser har också gjorts. 
Tävlingsprogrammet för steg ett i tävlingen ska användas 
som underlag också i detta andra steg av tävlingen, dessa 
instruktioner ska ses som komplement och förtydliganden.

De sex förslagsställarna ska fram till den 14 september 
vidareutveckla sina förslag. I november 2007 beräknas 
juryn vara klar med sitt bedömningsarbete. I början av 
2008 bereds ett ärende av de ansvariga facknämnderna i 
kommunen för ett investeringsbeslut i kommunfullmäktige 
baserat på det vinnande förslaget. Sedan investeringsbeslut 
om projektet fattats av kommunfullmäktige startar en för-
handling om fortsatt uppdrag med den arkitekt som juryn 
rekommenderat för fortsatt utveckling och projektering 
av förslaget under förutsättning att arkitekten presenterat 
erforderlig organisation för projektet.

Samtidigt med arbetet att ta fram detta tävlingsprogram 
har den formella planeringsprocessen startat och den löper 
parallellt med tävlingen. De sex förslagen ingår i underlaget 
för planprocessens programfas. Den svenska miljölagstift-
ningen ställer krav på att flera alternativ ska kunna studeras 
om ett projekt som detta har en väsentlig miljöpåverkan. 
När tävlingen avgjorts fortsätter planprocessen med det vin-
nande förslaget som grund.

Tävlingen
Syftet med tävlingen är ett finna ett förslag med hög 
arkitektonisk kvalitet som tål att utvecklas i den fortsatta 
processen till ett genomförande. Den stora utmaningen för 
arkitekterna i detta skede av tävlingen är att på ett trovär-
digt sätt visa att deras förslag är genomförbara och kommer 
att tåla en fortsatt utvecklings- och genomförandeprocess. 
Genomförbarhet kommer att vara ett av de viktigaste utvär-
deringskriterierna i denna fas av tävlingen.

Det tävlingsprogram med bilagor som gjordes i steg 
ett av tävlingen gäller i huvudsak som underlag också för 

detta steg. Till underlaget ska läggas juryns rapport som 
presenterades den 8 februari 2007 samt detta tävlingspro-
gram med bilagor. Samtliga tävlingshandlingar från steg 
ett av tävlingen samt juryns rapport från det första steget i 
tävlingen finns tillgängliga på www.arkitekt.se/asplund.

Tävlingsprogrammet som juryn härmed lämnar för det 
vidare arbetet med de sex utvalda förslagen i tävlingens 
andra skede återspeglar de diskussioner som förts och frågor 
som ställts under juryns bedömningsarbete. Direktiven 
innefattar också fortsatta fördjupade granskningar, utred-
ningar och slutsatser av de sex utvalda förslagen utöver ju-
ryns bedömning av tävlingens första steg. Slutsatser från de 
rundabordssamtal som genomförts med viktiga intressenter 
i den påbörjade detaljplaneprocessen för det nya biblioteket 
har även tillförts detta program. Juryn står för det samlade 
programmet som också ligger till grund för den slutliga 
bedömningen av förslagen i skede två.

Direktiven innefattar både generella utgångspunkter för 
det fortsatta arbetet med alla sex förslagen och individuella 
utgångspunkter för vart och ett av förslagen.

De tävlande ska inte uppfatta dessa direktiv som för-
slag till specifika lösningar. De tävlande ska självständigt 
förhålla sig till direktiven och avgöra vilka frågor de ser 
som relevanta för att utveckla sitt projekt enligt sin valda 
huvudidé och tävlingens övergripande målsättningar till 
den nivå som begärs för skede två. 

Det är av stor betydelse att de tävlande i sitt arbete vär-
nar om de kvaliteter i respektive förslag som juryn bedömt 
som viktiga. Juryn har valt de sex förslagen på grundval av 
deras arkitektoniska, idémässiga och konceptuella kvaliteter 
och menar att de kan genomgå en förändringsprocess med 
bibehållande av dessa. Juryn förväntar sig att dessa kvali-
teter är utgångspunkten för den fortsatta utvecklingen av 
förslagen som till följd av tävlingens tvåstegsförfarande är 
olika långt gångna i sin bearbetning.

Under sitt utvecklingsarbete är det upp till förslagsstäl-
larna att bedöma vilka förändringar av förslagen som behö-
ver ske för att uppnå målen i det ursprungliga programmet 
med de tillägg och förtydliganden som framkommer av 
juryns rapport och dessa riktlinjer.  

Genom tävlingsfunktionären ges de tävlande möjlighet 
att anonymt ställa frågor till juryn som genom sitt sekreta-
riat och i konsultation med juryn svarar på dessa.

INLEDNING
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DIrEkTIv GENErELLT
I bedömningsutlåtandet efter steg ett framhöll juryn under 
rubriken Fortsatt utveckling tio punkter som viktiga att 
utveckla i det fortsatta arbetet:
-  Att biblioteket får en välkomnande huvudentré och att 

dess relation till Odengatan och Sveavägen omsorgsfullt 
gestaltas.

-  Relationen till stadens struktur, form och mönster.
-  Att biblioteket får en tydlig rumslig organisation, med 

det gemensamma, upplevda rummet i fokus.
-  Kopplingen till Asplundhuset och relationen till husets 

nuvarande ”baksida”, dvs den fjärde flygen.
-  Relationen till omkringliggande märkesbyggnader, Gyl-

déngatan och parkområdet vid dammen.
-  Byggnadens möjlighet att förmedla kontakt mellan Ob-

servatorielunden och Odengatan.
-  Möjligheten till utveckling av Asplundhusets basarer 

till en tillgängligare entréfunktion för publikt nyttjande, 
som relaterar med Sveavägens starka axialitet.

-  Behandlingen av de offentliga rummen och landskapet 
både vad gäller utformning och huvudmannaskap.

-  In- och utvändig logistik.
-  Frågor kring teknik och genomförande på platsen, t ex 

kullen, tunnelbaneteknik, etc.

Dessa tio punkter redovisas nedan förtydligade med kom-
mentarer utgående från juryarbetet, tekniska undersök-
ningar och bedömningar samt de slutsatser som dragits av 
rundabordssamtalen. Några ytterligare rubriker har lagts 
till som ett resultat av det vidare programarbetet.

kONTEXT
Det är en viktig tävlingsuppgift att redovisa ett förhåll-
ningssätt till de existerande byggnaderna och platsen med 
dess riksintresse och kulturella värden. Det är med utgångs-
punkt från denna analys som förslagen kommer att motive-
ras. Platsens existerande värden kommer att vägas mot de 
kvaliteter som kan tillföras genom ett nytt projekt. Juryn 
vill poängtera att relationen till omgivningen är mycket 
viktig för bedömningen av tävlingen. Det kommer också att 
vara stort fokus på denna relation i planprocessen och vara 
avgörande för projektets genomförbarhet.

relationen till stadens struktur, 
form och mönster
Platsen för Stadsbiblioteket är mycket betydelsefull ur 
många olika aspekter. Det finns kulturhistoriska, topogra-
fiska och immateriella värden, platsen har stor betydelse 
i den kommande stadsutvecklingen som mötesplats och 
knutpunkt för kollektivtrafiken med stora människoström-
mar. Stadsmiljön är mycket medvetet formad och bör 
utvecklas med samma medvetenhet. Den nya tillbyggnaden 
kommer att vara ett ytterligare steg i en historisk utveck-
ling av platsen och det är därför mycket viktigt att den nya 
byggnaden har en medveten relation till den existerande 
omgivningen och tillför kvaliteter till den framtida platsen. 

Området är klassat som riksintresse av länsstyrelsen 
och flertalet av de ingående byggnaderna har givits högsta 
kulturhistoriska värde av stadsmuseet. Detta innebär att de 

kvaliteter som kan tillföras genom ett nytt projekt måste 
vägas mot de värden som förändras eller går förlorade. 
Detta aktualiseras redan i programmet till tävlingens första 
fas och i juryns bedömning men prövas formellt i stadens 
fortsatta process med plan och bygglov. I riksintresset ingår 
också ett sk immateriellt värde dvs Observatoriekullens 
historiska funktion som ”campus” för olika fungerande 
lärdomsinstitutioner. En mycket viktig del av detta imma-
teriella värde är Asplundbyggnadens funktion som fung-
erande och publikt folkbibliotek.

 
relationen till omkringliggande 
märkesbyggnader, Gyldéngatan och 
parkområdet vid dammen.
Genom århundraden av utveckling har området runt Ob-
servatoriekullen blivit något av kunskapens och lärdomens 
kvarter i Stockholm. Var och en av byggnaderna har stora 
kulturhistoriska värden. Dessutom förhöjs det samlade 
värdet av relationen mellan byggnaderna samt mellan bygg-
naderna och topografin på ett sätt som måste beaktas vid 
förändringar inom området. 

Observatoriekullens topografi och synlighet är bety-
delsefull och tillsammans med parklandskapet viktig att 
värna. Åsens krön är väl synlig mot Sveavägen och dess 
östra front är gestaltad så att den speglar och förtydligar 
dess ursprungliga form och vegetation. Det är också mycket 
betydelsefullt att åsens krön i väsentliga delar är väl synligt 
från Odengatan. Mellan annexen och kullen är den fram-
trädande norra branten en grön fond, men är som utpräglad 
baksida mindre värdefull.

Mellan Asplundhusets sydvästra hörn och kullen finns 
ett rum som har stort stadsbildsmässigt värde och som 
ska hanteras med stor omsorg. Parken mot Sveavägen med 
dammen och den anlagda bäcken ingår i Asplunds ur-
sprungliga komposition och har därför ett högt skyddsvärde. 
Det stora schakt som uppstått i kullen vid Gyldéngatans 
vändplats har ett lågt värde.

Behandlingen av de offentliga rummen 
och landskapet, både vad gäller 
utformning och huvudmannaskap.
Parkområdets utformning kommer att vara av särskilt 
intresse i det fortsatta arbetet och i bedömningen. Försla-
gen ger olika förutsättningar för anslutningen till kullen, 
parken mot Sveavägen och det samlade parkvägsystemet. 
Förslagen skapar också olika typer av offentliga och halvof-
fentliga rum vars gränser behöver förtydligas. Det krävs en 
större konkretisering i förslagen när det gäller tillgänglighet 
och övergång mellan park och byggnad. 

Förslagen visar skilda lösningar av entrétorg, parkdelar 
som är direkt knutna till byggnaden och delar av byggna-
den som övergår till park. Det vidare arbetet bör klara ut 
avgränsningen av dessa lösningar så att det kan göras tyd-
ligt vad som primärt ingår i biblioteket respektive parkens 
funktionella områden.

Tävlingsresultatet från det första skedet visar att någon 
överbyggnad av Gyldéngatan inte är nödvändig för att till-
godose ytkraven i biblioteksprogrammet för de sex utvalda 
förslagen. 

Det finns en möjlighet att koppla samman biblioteket 
med Odenplan genom att överbrygga Gyldéngatans inre del. 
För kopplingen till en sådan länk måste förutsättningar ska-
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pas i den nya biblioteksdelens lösning. Alla sex förslagen ger 
i princip möjlighet till detta. För de kommersiella kvarteren 
mot Odenplan görs parallellt med skede två av tävlingen 
utvecklingsstudier som innefattar både denna länk och den 
vidare direkta kopplingen till Odenplans underjordsgalleria, 
citybanestationen och tunnelbanestationerna. Resultaten av 
dessa studier kommer att utvecklas tillsammans med det 
vinnande förslaget i stadens fortsatta planarbete. 

koppling till Odenplan med 
citybanestationen och den nya gallerian.
Citybaneprojektet har sedan tävlingen startade omprövats 
när det gäller genomförande och kostnader. Färdigstäl-
landet beräknas nu till 2013/16, under förutsättning att 
regeringen tar beslut om projektet. På lång sikt har Ci-
tybanans betydelse för stadsutvecklingen runt Odenplan 
inklusive lokaliseringen av ett nytt huvudbibliotek oföränd-
rad betydelse. Detta gäller även möjligheterna till framtida 
kopplingar mellan det nya biblioteket över de angränsande 
fastigheterna till det nya stationskomplexet med den under-
jordiska gallerian vid Odenplan. 

Offentligt uttryck och visuell läsbarhet 
– huvudaxlar och siktlinjer Sveavägen / 
Odengatan
I vyerna från Odenplan ligger Asplundbiblioteket i fokus 
på ett självklart sätt och rotundans volym är idag tydligt 
läsbar. De förslagen bygger på en läsbarhet av projektet 
på olika sätt från Odengatan. En relation som kommer 
att bli mycket viktig är sambandet mellan läsbarheten av 
Asplundsbyggnaden och annonseringen av den nya hu-

vudentrén. Det är betydelsefullt att den nya entrén i detta 
sammanhang på ett relevant sätt är synlig när man närmar 
sig byggnaden från Odenplan. Mot Sveavägen ska Asplunds 
ursprungliga huvudentré och basarerna alltjämt vara den 
främsta annonseringen av projektet.

Att biblioteket får en välkomnande 
huvudentré och att dess relation till 
Odengatan och Sveavägen omsorgsfullt 
gestaltas.
I tävlingsprogrammet för steg ett poängterades att det är 
viktigt att bibliotekets nya huvudentré är väl synlig och 
ett blickfång i det omgivande stadsrummet vid Odenga-

Foto P. En bild av förslaget ska läggas in på detta foto.

Fotopunkter till foto P, Q, R, S och T.
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tan/Odenplan. Den ska också vara generös, inbjudande och 
ge en överblick över hela biblioteket. Juryn vill understryka 
betydelsen av att de valda förslagen utvecklas för att möta 
detta önskemål. Den nya huvudentrén ska förläggas och 
disponeras så att alla besökare, även de med olika former av 
funktionshinder samt barn, lätt kan skapa sig en överblick 
och få en god vägledning till det nya bibliotekets olika delar. 
I den nya huvudentrén ska sambanden vidare ut i byggna-
den lätt kunna uppfattas av besökaren.

Den nuvarande huvudentrén mot Sveavägen ska vara 
kvar som Asplundhusets entré. Den är byggnadens hu-
vudaxel och en omistlig del av byggnadens ursprungliga 
arkitektoniska komposition.

kopplingen till Asplundhuset och 
relationen till husets nuvarande 

”baksida”, den västra flygeln.
Kopplingen mellan den nya biblioteksdelen och Asplund-
byggnaden är viktig, både som gestalt och funktionell länk. 
En vidareutveckling av förslagen fordras för att tillgodose 
ett gott flöde av människor och media mellan det nya 
sammanlagda bibliotekets alla delar. Speciellt bör redovisas 
hur lösningen relaterar till Gunnar Asplunds ursprungliga 
korsande entréaxlar. Eftersom dessa flöden ska upplevas 
naturliga och även vara tillgängliga bör de vara horisontella 
i så stor utsträckning som möjligt. 

Möjligheten till utveckling av 
Asplundhusets basarer till en 
tillgängligare entréfunktion för 
publikt nyttjande, som samverkar med 
Sveavägens starka axialitet.
Staden utreder möjligheterna att komplettera Asplunds 
ursprungsentré med en ny entréfunktion som görs fullt 
tillgänglig genom basarbyggnaderna på Sveavägen. Denna 
ska kopplas direkt till Asplundhusets förberedda hisspaket. 
Detta ska förverkligas om det är praktiskt möjligt. Alla 
förslagsställare ska utgå från att en sådan entré kommer att 
skapas .

Byggnadens möjlighet att förmedla 
kontakt mellan Observatorielunden och 
Odengatan.
Programmet efterfrågade möjligheter till att förbättra 
tillgängligheten till den övre delen av kullen. Några av 
förslagen har antytt en möjlighet att nå Observatorielun-
den genom byggnaden och den bör vidareutvecklas. Det är 
önskvärt att lösningarna klart redovisar sitt förhållningssätt 
till kopplingen och hur länken går via den nya huvudentrén 
genom byggnaden till en möjlig entré också på Observato-
riets nivå.

 

Illustration A

Foto T

Foto S
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Tävlingsområdet är uppdelat i två delområden:

1. Det första omfattar Asplunds ursprungliga huvudbiblio-
tek med den anslutande parken utmed Sveavägen. 

De unika värden som återfinns i såväl biblioteksbygg-
naden som i dess komposition med parken och Observato-
rielunden ska under alla förhållanden respekteras.

Biblioteksparken med dammen och den anlagda bäcken 
är av vital betydelse för den komposition som Asplund 
ursprungligen gestaltade.

Åtgärder inom detta område kan föreslås för att klara 
en relation mellan befintliga byggnader och mark eller som 
en anslutande del av nybyggnadsförslag inom område 2. 
Förslag till upprustning i den yttre miljön kan föreslås om 
de respekterar dessa värden.

2. Det andra utgörs av området med annexhusen, kullens 
nordsluttning och Gyldéngatan.

Det är inom detta område som tillbyggnaden ska prövas 

med en möjlig anslutning till Asplunds huvudbibliotek. I 
detta område ingår också luftrummet över Gyldéngatan, 
som är kvartersmark.

 Gränsen mot Observatoriekullen är dragen för att kul-
lens siluett ska bibehållas och eventuella överträdelser måste 
respektera denna utgångspunkt.

BIBLIOTEkSFUNkTIONEr
Visionen för den nya biblioteksdelen – öppen, ljus och kom-
munikativ.

Man kan inte med säkerhet säga hur biblioteksverksam-
heten kommer att bedrivas i framtiden men den kommer 
med all säkerhet inte att bedrivas på samma sätt som den 
gör idag. Asplundbyggnaden har klarat att härbärgera 
nya biblioteksfunktioner under sin 85-åriga historia. Det 
nya biblioteket kommer att utsättas för samma prövning. 
Oavsett hur utvecklingen kommer att ske är visionen att 
den nya biblioteksdelen måste vara ljus, öppen och kom-
munikativ. Redan i det första tävlingsprogrammet formu-
lerades denna vision och de tävlande uppmanas att låta sig 
inspireras av resonemangen kring bibliotekets funktion som 
mötesplats, inspiratör och navigatör som finns där. 

De publika lokalerna
När det gäller de delar av biblioteket som möter besökaren 

– de publika lokalerna – behöver förslagen utvecklas. De 
publika ytorna ska i stor utsträckning fungera som mötes-
plats för information och samtal där utbyte av information 
och kunskap sker mellan besökarna, mellan personal och 
besökare och i användandet av olika media. 

Det är viktigt hur man rör sig i biblioteket. Det ska 
finnas både långa (långsamma) vägar och genvägar, inga 
kommunikationsytor får upplevas som ”tråkiga”. 

De tävlande ska även ha som utgångspunkt att det är 
viktigt att besökarna känner sig trygga utan att stora insat-
ser på bevakning och personal behöver göras.

A SKÖNLITTERATUR

CBA

ENTRE

D E F G H

NYHETSZON

LÄRMILJÖ, UNDERVISNING MM

ÄMNESOMRÅDEN/ÖPPNA MEDIESAMLINGAR

BARN

UNGDOM

BESÖKSINRIKTAD VERKSAMHET

SORTERINGSMASKIN MEDIEHANTERING

LOGISTIK

MEDIESAMBAND

MINDRE VIKTIGA SAMBAND

RESTAURANG

KAFE

ADMINISTRATION & PERSONAL

SVENSKA BARNBOKSINSTITUTET

VIKTIGA PUBLIKA SAMBAND

SAMBAND

MAGASIN

B BARNENS SKÖNSLITTERÄRA BIBLIOTEK

D HUMANIORA

E ESTETIK

C UTLÄNDSKA SPRÅK

F SAMHÄLLE

G NATUR & TEKNIK

H FOLK & LÄNDER

STUDIOS; LÄROSALAR AUDITORIUM

ENTRÈ
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En nära koppling måste finnas mellan de publika loka-
lerna och de administrativa för den personal som ska arbeta 
med den besöksinriktade verksamheten.

Det nya biblioteket – en helhet 
tillsammans med Asplundhuset
Den nya och gamla delen av stadsbiblioteket ska i framtiden 
fungera som en samlad biblioteksfunktion och vara väl inte-
grerade med varandra. Det ursprungliga Asplundbiblioteket 
ska även fortsättningsvis vara ett aktivt publikt bibliotek 
och får inte utformas som ett ”museum för böcker”. Publika 
rum i Asplundbyggnaden får inte få helt andra funktioner 
som restaurang eller administration utan ska behålla sina 
ursprungsfunktioner. Funktionen i Asplundbyggnaden är 
ett lika viktigt kulturvärde som byggnaden i sig.

Behovet av en god dagsljusbelysning
Dagsljusbelysningen är betydelsefull för rumslig upplevelse 
och orientering men också för byggnadens självförsörj-
ningsgrad. Norrljuset på platsen som faller in lågt under en 
stor del av året kan upplevas som både diffust och otill-
räckligt. Det är därför av yttersta vikt att detta sparsamma 
dagsljus tas tillvara över året i det nya biblioteket genom 
utformningen av byggnadens ljusöppningar och en optimal 
spridning till dess olika delar, speciellt de publika ytorna. 
Arbets- och läsplatser ska i så hög utsträckning som möjligt 
vara dagsljusbelysta. Förslagsställarna måste lägga stor vikt 
vid att utveckla sina förslag så att andelen dagsljusbelysta 
lokaler blir så stor som möjligt. I de fall som förslagsställa-
ren inte anser att det är möjligt att i tillräcklig utsträckning 
ordna dagsljusbelysning ska de redovisa principerna för den 
artificiella belysningen.

Ljudmiljö
Biblioteket önskar en blandning av tystare och mer sorlande 
miljöer enligt det detaljerade lokalprogrammet. De tävlande 
uppmanas att redovisa den principiella uppdelningen av 
dessa olika miljöer. 

Ämnesområden/öppna mediesamlingar
I tävlingsprogrammet för steg ett beskrivs önskemålet att 
bibliotekets mediesamling ska presenteras i ämnesområdet. 
Det är en grundläggande utgångspunkt för verksamheten 
och den nya byggnaden måste stödja denna organisering av 
biblioteket. Ett ämnesområde beskrivs som ett ”bibliotek 
i biblioteket” och allt material/all media som tillhör ett 
ämnesområde kommer att placeras inom samma område i 
biblioteket. Detta betyder att till varje ämnesområde ska det 
finnas mötesplatser (rum i rummet), samlingar (inte bara 
böcker)m studieplatser, plats för utställningar, informa-
tionspunkter och sökstationer med mera. Ämnesområdena 
kan variera i karaktär och storlek men de är alla multifunk-
tionella.  

De tävlande bör också i högre utsträckning beakta kravet 
på att biblioteket ska vara attraktivt och tillgängligt för alla 
oavsett ålder, funktionshinder, studievana osv. Detta inne-
bär bland annat att varje ämnesområde ska utformas med 
barns, ungas och vuxnas behov för ögonen.

Funktioner och lokalprogram
I detta skede av tävlingen är det viktigt att en bedömning 
av bibliotekets funktioner kan göras. De utvalda förslagen 

visar principiellt skilda utgångspunkter och ibland bara 
antydningar till lösning. Det är viktigt att de tävlande sätter 
sig in i bibliotekets vision av hur verksamheten ska bedrivas 
i framtiden då det idag egentligen inte finns några byggda 
förebilder. Till detta program biläggs det detaljerade lo-
kalprogram som var underlaget för areasammanställningen 
i steg ett av tävlingen vilket innehåller fler detaljer för att 
ge de tävlande en djupare bild av verksamheten. Lokalpro-
grammet är en utgångspunkt och representerar den kunskap 
som biblioteket har just nu om sin framtida verksamhet. Gi-
vetvis kommer också programmet att utvecklas och föränd-
ras i den fortsatta processen men de tävlande måste svara 
mot de grundläggande principerna i sina lösningar.

In- och utvändig logistik
I tävlingsprogrammet för steg ett poängterades att flödet 
av användare, medier och personal är tre avgörande fak-
torer vid planeringen av biblioteket för att det ska fungera 
optimalt. Det måste finnas sammanhängande funktionella 
system för alla dessa flöden till alla delar av biblioteket – in-
klusive Asplundbyggnaden. 

Det är också av betydelse att kommunikationsutrymmen 
kan utnyttjas effektivt och inte upplevs som långa trans-
portsträckor.

För mediatransporter måste den nya biblioteksdelen 
kopplas till Asplundbyggnaden. Detta kan ske över tunnel-
banetunneln under det nuvarande torgplanet eller genom en 
koppling till en våning över detta. Staden kommer i detalj 
ytterligare att utreda förutsättningarna för kopplingen över 
tunnelbanan parallellt med tävlingens andra steg. I de för-
slag som behåller annexen ska också dessa finnas med i det 
logistiska flödet och kunna kopplas upp till det sammanbin-
dande transportörsystemet.

Inlastning, distribution och annan försörjning till det 
nya biblioteket vidareutvecklas med de förutsättningar 
som Gyldéngatan och garagets inlastningsplan ger. Den 
nuvarande inlastningen från Spelbomskans torg avvecklas. 
Infarten till Gyldéngatan kommer sannolikt att regleras så 
att korsande inkörningsrörelser från Sveavägen utgår.

Foto Q
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GENOMFÖRANDE
Tunnelbanans dragning och försörjning
Eftersom flera av förslagen bygger över tunnelbaneröret, 
ibland med mycket små mått mellan tunnelbanetunnelns 
tak och föreslagen byggnad, har ytterligare undersökningar 
gjorts för att ge de tävlande så korrekt information som 
möjligt när det gäller möjligheterna att bygga i dessa lägen. 
Allt byggande över tunnelbanan måste ske fribärande med 
grundläggning vid sidan om tunneln. Bärande konstruktio-
ner får inte ligga direkt över tunnels tak. Ett inspektions-
utrymme med minst 1,5 m höjd måste finnas tillgängligt 
över hela tunneltaket. Det är önskvärt att inte grundlägga 
närmare tunnelbaneröret än 10 meter. Närmare grundlägg-
ning än 10 meter medför byggnadstekniska komplikationer 
(särskilt under byggtiden för driften av tunnelbanan) samt 
merkostnader.

De teknikutrymmen för tunnelbanans försörjning (trans-
formatorstationen) som ligger intill Aplundhusets sydvästra 
hörn kan omdisponeras. 

Tryckutjämningsschaktets (se illustrationen) nedre del är 
bundet till tunnelbanans utformning men kan i sin övre del 
omdisponeras något i sidled så att det kan integreras i en ny 
byggnad.  

 

Luftschaktet (blått) och transformatorstationen (rött).

Schaktning i åsen
De flesta förslag kräver omfattande urschaktningar och 
uppförandet av stödmurar i grusåsen. Dessa måste utföras 
med förankring och stagning mot jordtrycket som en del 
av byggnadens konstruktion. De bör utformas på ett sådant 
sätt att ingreppen i kullen minimeras samt att ras och 
sättningar ej uppstår i kullen under byggtiden. Utförandet 
måste ske så att grundvattennivån ej sänks och att rotsys-

temen ej skadas för de större stamträd som ska bevaras. 
Murarna kräver en teknisk lösning som tillgodoser ett gott 
klimat och förhindrar all form av vatteninträngning. 

Kostnader
Stadens syfte med utvecklingen i skede två är att få fram 
ett vinnande förslag med unik kvalitet som kan genom-
föras. Det är väsentligt att det kan utföras inom de ekono-
miska ramar som kommunfullmäktige angivit och med det 
lokalprogram som gäller för tävlingen. Vid bedömningen 
av skede två är utöver arkitektoniska, funktionella och 
kulturmiljömässiga kriterier genomförbarheten med dessa 
förutsättningar avgörande. 

Översiktliga beräkningar av de utvalda förslagens 
kostnader har gjorts i bedömningen av det första steget av 
tävlingen.  Den visar att förutsättningar finns för att dessa 
förslag kan rymmas inom den av kommunfullmäktige 
beslutade kostnadsramen på 625 - 795 MSEK i 2006 års 
kostnadsläge. Vid bedömningen av det andra steget kommer 
förnyade bedömningar av förslagens kostnader att göras 
baserade på det utvecklade materialet och vara en viktig del 
av underlaget för juryns slutliga beslut. Denna bedömning 
kommer att baseras på projektens programuppfyllelse, ytor 
och lokaleffektivitet samt tekniska lösningar och även i viss 
utsträckning den framtida driften och förvaltningen av 
byggnaden. 

Effektivt tillvaratagna ytor
Utgångspunkten för det fortsatta arbetet är det bilagda de-
taljerade lokalprogrammet med en totalram av 24.000 m2 
LOA. Genom effektivisering och samnyttjande ska funk-
tionerna rymmas inom en 10 procent mindre totalyta. För 
de hus som bevaras inom tävlingsområdet bortgår motsva-
rande yta från nybyggnadsbehovet.

De sex förslagen är olika stora, men också mycket olika 
effektiva om man ser på hur stor andel av ytorna som verkli-
gen kan användas för de begärda biblioteksfunktionerna. 
Detta ger också utslag i de preliminära kostnadskalkyler 
som gjorts vid bedömningen av skede ett även om förslagen 
varit mycket olika utvecklade. Förslagsställarna uppmanas 
att med bibehållande av sina grundidéer beakta detta i det 
fortsatta arbetet.

I skede två kommer bedömningen av biblioteksfunktio-
nen i relation till effektivitet och kostnad vara betydelsefull. 
Bedömningen kommer bl a att röra hur stora sammanhållna 
ytor som uppnås, vilket samutnyttjande som kan ske, vilka 
hinder som finns genom schakt, trapphus och pelare samt 
hur kommunikationsytor nyttjas. För att kunna driva bib-
lioteket effektivt är det viktigt att så stor andel som möjligt 
av ytorna kan användas till verksamheten. Förslagsställarna 
ska därför redovisa ytorna i projekten efter lokalprogram-
mets funktioner i både LOA och BTA.

I tävlingsprogrammet angavs att de tävlande kunde pröva 
möjligheten att inrymma en större byggnadsvolym inom 
tävlingsområdet än det som behövs för själva bibliotekspro-
grammet. Detta är inte längre aktuellt. 

Tillgänglighet
För det nya biblioteket gäller som helhet mycket höga krav 
på tillgänglighet för besökare med olika typer av funk-
tionshinder. Utöver den nationella svenska normeringen 
på detta område kommer Stockholms stad som byggherre 
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och förvaltare av den nya biblioteksbyggnaden att tillämpa 
stadens skärptare krav. 

Målsättningen i Stockholms handikappolitiska program 
är att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvud-
stad år 2010. Detta innebär att: 
-  Hinder för full delaktighet i samhället ska identifieras 

och undanröjas. 
-  Diskriminering av personer med funktionsnedsättning 

ska förebyggas och bekämpas.
-  Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 

ska ges förutsättningar för självständighet och självbe-
stämmande

Kraven gäller alla typer av funktionshinder, både fysiska 
och intellektuella skador eller sjukdomar som syn- och 
hörselskador, psykiska sjukdomar eller medicinska tillstånd. 
Begreppet ”tillgänglighet” ska tolkas mycket brett, inte bara 
fysisk tillgänglighet utan också i betydelsen ”att kunna ta 
del av”. För det nya biblioteket har det stor betydelse hur 
besökare med sådana funktionshinder möter en samlad 
entréfunktion med olika typer av skylt- och informations-
system. Dessa ska underlätta orienteringen vidare ut i 
byggnaden och skapa trygghet i användningen. Kom-
munikationsytor och passager ska ha generösa mått. Den 
funktionella indelningen ska ske i väl överblickbara enheter. 
Orienteringssystemen med ljud, ljus och bild ska vara sam-
manhängande och kontinuerliga samt medge trygg kontakt 
med personal. 

I detta skede av tävlingen är det särskilt några krav som 
behöver uppmärksammas därför att de kan påverka byggna-
dernas principiella utformning och gestaltning:

-  Uppehålls- och funktionella ytor ska i princip vara plana. 
Ramper i förflyttningsvägar får ej luta mer än 1:20 på en 
längd av max 10 m och ska därefter följas av ett vilplan 
med 2 m längd. Bredden ska vara minimum 1,5 m. 
Ramper ska ha avåkningsskydd och kompletteras med 
trappor. Ramper som inte uppfyller längd- och lutnings-
kraven kan likställas med trappor om hissar planeras så 
att de klarar förflyttningen för rörelsehindrade. 

-  Passager och förflyttningsvägar ska dimensioneras så att 
de generöst kan möta kraven på tillgänglighet. 

-  Korttidsuppställning av handikappfordon ska finnas med 
tre platser invid Asplundentrén och den nya huvuden-
trén. Framkörning för angöring ska finnas på minst 10 m 
avstånd från den nya huvudentrén.

 
Långsiktig hållbarhet
Tävlingsområdets läge vid kullens norrsida ger goda för-
utsättningar för att utveckla projekt med långsiktigt god 
hållbarhet. Detta avser i huvudsak minimering av miljöbe-
lastning, utformning med lågt energiutnyttjande och hög 
självförsörjningsgrad i byggnaden. En låg miljöbelastning 
kan åstadkommas genom utformning och anslutning till 
kullen och anslutande byggnadsdelar över och under jord. 
Viktiga frågor är här grusåsen med sin grundvattenföring, 
befintlig växtlighet och stora stamträd (se trädinventeringen 
bilaga 6 i tävlingsprogram ett). En energieffektiv utform-
ning kan utgå från de möjligheter till ett balanserat innekli-
mat som kan fås i norrsluttningen. Genom ett läge ingrävt i 
grusåsen ges naturliga möjligheter till kontakt med varmare 
marklager och upptagning av sådan energi i byggnadens 
försörjning. Ett optimalt tillvaratagande av det naturliga 

dagsljuset i byggnaden bidrar aktivt till självförsörjnings-
graden.

konstruktion och material
Konstruktionsprinciper, materialbehandling och fasadernas 
utformning är av betydelse för att bedöma både byggnadens 
gestaltade uttryck och dess genomförbarhet.  

Brand
En övergripande bedömning av respektive förslag har gjorts 
ur brandsäkerhetssynpunkt. De aspekter som kan påverka 
utformningen av biblioteket i detta skede sammanfattas här.

Många av bibliotekets besökare kommer inte att ha lo-
kalkännedom och därför måste utrymningsvägar vara lätta 
att lokalisera och snabbt orientera sig mot. En utrymnings-
vägs längd bör inte överstiga 40 meter (till avskilt trapphus 
eller utrymningsväg). Flera av förslagen har publika ytor 
under markplanet och utrymning kan behöva ske via trapp-
hus ut i det fria. En utrymningsvägs bredd får inte under-
stiga 1,2 meter oavsett om det gäller trapphus eller dörrar. 
Utrymningstrappor ska vara raka. Konstruktionsmässigt 
ska byggnaden motstå brand i minst 60 minuter vilket gör 
att vissa konstruktionsmaterial kommer att möta svårighe-
ter, t ex oskyddat stål.

Det är viktigt att brandbilar kan komma fram till projek-
tets tillgängliga fasader. Avstånd till intilliggande fastighet 
ska vara minst 8 meter, om inte speciella brandåtgärder ska 
göras De delar som planeras under mark ska förses med 
luckor eller fläktar för rökevakuering. 

ventilation/teknik
Det kommer att behövas 250 - 300 m2 för de tekniska 
systemen placerade på en relevant plats i projektet.

Foto R
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Det är upp till varje förslagsställare att ta ställning till hur 
deras förslag kan utvecklas för att uppnå tävlingsprogram-
mets mål utan att de grundläggande koncepten förvanskas.

BLANkET
Biblioteket inryms i en 
konstruerad avslutning av 
Stockholmsåsen och är en 
ny slags urban hybrid mel-
lan landskap och byggnad. 
Byggnaden respekterar 
Asplundhuset och låter 
den stå ut som en soli-

tär byggnad med en välproportionerad entréplats framför. 
Byggnaden är nedsänkt och kullens profil exponeras. Den 
högre byggnaden mot Gyldéngatan är viktig för att relatera 
till kvarteret med Läkarhuset både gestaltningsmässigt och 
funktionellt, speciellt som detta kan komma att utvecklas 
parallellt med biblioteksprojektet. Men det finns en risk att 
denna byggnad uppfattas innehålla huvudingången när man 
rör sig från Odenplan. Förslagets princip bygger på en stor 
sluten volym som faller undan i stadsbilden och underord-
nar sig Asplundhuset. Från det vackra entrérummet är det 
enkelt att få en överblick över husets disposition och dess 
olika funktioner. 

- För att uppnå en bättre tydlighet behöver det centrala 
stora biblioteksrummet göras mer avläsbart utåt i gatubil-
den och huvudingången måste bli tydligare.

- Förslagets uttryck mot Odengatan behöver bearbetas för 
att den begärda inbjudande, kommunikativa funktionen 
hos det nya biblioteket ska uppnås.

- Entréplatsen är inte tillgänglig för exempelvis framkör-
ning och måste omstuderas. Angöring med bil för rörel-
sehindrade måste ske inom 10 meter från huvudingången.

- Byggnaden mot Gyldéngatan ersätter den existerande 
fjärde flygeln med ungefär samma form och innehåll. 
Förslagsställaren behöver motivera denna ersättning.

- Flera byggnadsdelar ligger tätt över tunnelbanan och 
sektionen behöver studeras och visas i detalj.

- Det måste finnas en distinktion/skärpa i övergången från 
åsen till byggnadens tak.

- Fasadmaterialet måste redovisas för att en bedömning av 
byggnadens uttryck ska kunna göras. 

- Kommunikationerna i den inre lösningen är svåröver-
blickbara och behöver bli mer tydliga att uppfatta och 
lättare att nå.

- Ljusöppningarna måste studeras så att de kan uppnå den 
illustrerade effekten.

- De bakomliggande publika rummen får inte göras för 
slutna av trygghets- och övervakningsskäl.

- Takets konstruktion behöver redovisas ytterligare för att 
visa att den inte är för tunn för att var självbärande. Det 
finns risk att det konstruktionsmässigt krävs fler pelare, 
vilket skulle påverka rumsupplevelsen i det gemensamma 
rummet negativt.

THE BOOk HILL
Byggnaden har ett fram-
trädande och eget uttryck 
och har en bra relation 
till Asplundbyggnaden. 
Fasaden längs Odengatan 
associerar till basarerna 
mot Sveavägen.

Projektets ambition är att genom taklandskapet/stadsgolvet 
skapa ett urbant landskap som länkar det traditionella gatu-
rummet med stadsparken och kan föra upp på åsen. Taket 
som landskap och kopplingen upp till kullen har stor poten-
tial, men behöver i hög grad utvecklas och artikuleras för 
att göras intressant. Kopplingen mellan de två byggnads-
delarna i nivå med rotundans bottenplan över entréplatsen 
anknyter till Asplunds ursprungliga idé om entrékorsen och 
skapar ett fungerande överblickbart flöde genom det nya 
samlade biblioteket. Det principiella konceptet är enkelt 
och har många positiva egenskaper såsom en känsla av 
gemenskap, överblickbarhet, möjlighet att hålla olika delar 
av biblioteket öppet vid olika tider på dygnet osv.

- Byggnadens anslutning till Observatorielunden är oklar 
och bör studeras så att besökare verkligen kan nå upp till 
lunden.

- Förslagsställaren behöver visa hur lutningar, socklar, 
anslutningar, skyddsräcken och barriärer etc utformas 
på taket eftersom de starkt kommer att påverka gestalt-
ningen av byggnaden.

- Det framträdande hörnet mot Gyldéngatan och det mer 
tillbakadragna entrétorget mot Asplundbyggnaden riske-
rar att skapa en otydlighet om var byggnadens huvuden-
tré ligger.

- Kopplingen till Asplundbyggnaden utvecklas vidare i sin 
relation till båda byggnaderna.

- Bibliotekets organisering ska enligt programmet bygga 
på en uppdelning i ämnesområden med många olika 
funktioner inom vart och ett av dem.

- Det är inte acceptabelt att placera media och andra funk-
tioner i lutande plan av arbets- och tillgänglighetsskäl. 
För rörelsehindrade och för de som ska hantera media 
i biblioteket ger de långa kontinuerligt lutande planen 
oöverstigliga svårigheter. Ramper kan bara accepteras för 
kommunikation mellan olika funktioner med de skärpta 
krav som staden ställer.

- Förslaget måste visa att arbetsplatser och andra rum där 
människor kommer att vistas i de inre delarna av biblio-
teket i en större utsträckning kan försörjas med dagsljus, 
t ex Barnboksinstitutets lokaler.

- Det är inte acceptabelt att använda idag publika ytor i 
Asplundbiblioteket till sekundära försörjningsytor och 
kontor.

- Takets konstruktion behöver redovisas ytterligare för att 
visa att den inte är för tunn för att var självbärande. Det 
finns risk att det konstruktionsmässigt krävs fler pelare, 
vilket skulle påverka rumsupplevelsen i det gemensamma 
rummet negativt.

INDIvIDUELLA DIrEkTIv:
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CUT
Entrélösningen innebär 
en lång procession med 
ett djupt indrag från 
Spelbomskans torg rik på 
upplevelser och som på ett 
nutida sätt refererar till 
den av Asplund regisserade 
processionen in i rotundan 
från Sveavägen. Kraften 

som finns i spelet mellan Asplundbyggnaden, nybyggnaden 
och Spelbomskans torg i förslaget ska inte förfaras men 
behöver studeras för att ge ökad tillgänglighet. Det är en 
funktionell förutsättning att entrén kommer närmare Spel-
bomskans torg.

Snittet i åsen är ett mycket starkt och unikt koncept 
som förstärker åsens verkan då upplevelsen av hela dess 
höjd kommer att tydliggöras. Projektet bygger på en enkel 
bärande idé men innehåller också en stor komplexitet. Även 
om i princip alla byggnader på tomten finns kvar så hamnar 
Asplundbiblioteket i en ny kontext och dess monumentala 
karaktär förstärks.

Förslagets idé möjliggör att kullens profil bevaras och 
i själva verket accentueras och förtydligar dess höjd och 
siluett. Själva snittet ligger på tävlingsområdets gräns men 
byggnaden går över tävlingsområdets gräns under marken 
vilket är acceptabelt om åsens siluett bevaras.

- Den föreslagna naturlika utfyllnaden mot annexen kan 
omarbetas till en mer byggnadslik karaktär. 

- Det skarpa snittet mellan byggnad och park behöver få 
en genomförbar konstruktion och trovärdig gestaltning.

- Det är en funktionell förutsättning att huvudentrézonen 
kommer närmare Spelbomskans torg och kan annonseras 
mot Odengatan. Det tredje annexets funktion och fram-
tid kan därvid komma att prövas.

- Det finns ett behov av att samla funktionerna i skänk-
larna bättre, alternativt skapa fler länkar mellan de olika 
funktionera för att undvika långa transportsträckor för 
besökare och personal i biblioteket.

- Kopplingen till Asplundbyggnaden behöver utvecklas till 
att bli mer självklar i sin gestaltning.

- Annexen behöver i högre utsträckning inordnas i flödet 
av media, besökare och personal.

- Studium av ljusföringen till byggnadens olika delar krävs, 
i synnerhet det understa, underjordiska planet.

DELPHINIUM
Detta förslag skapar 
en helt ny komposition 
tillsammans med Asp-
lundbyggnaden, Stock-
holmsåsen och Läkarhuset. 
Åsens sluttning frigörs 
och blir en väsentlig del 
av biblioteket. Den nya 

kompositionen med den låga delen mot Odengatan och 
den framskjutna högdelen mot Odenplan som klättrar upp 
på kullen och ger en ny fond till Asplundhuset är mycket 
tilltalande. Principiellt är bibliotekslösningen mycket enkel 
och funktionell med ett gemensamt kommunikativt rum i 

gatunivå som binder Asplundbyggnaden samman med den 
nya huvudbyggnaden. En stor del av biblioteket vänder sig 
mot den nya kullens vackra parklandskap. 

- Entrélösningen är otillgänglig. Huvudentrén måste ligga 
i gatuplan i hörnet upp mot Odenplan för bättre annon-
sering, överblick och tillgänglighet.

- Fasaderna måste utvecklas och visa elegans, lätthet och 
transparens i det tekniska utförandet för att balansera 
byggnadens potentiella dominans i stadsrummet.

- De inre kommunikationerna måste utvecklas, bland an-
nat med avseende på tillgänglighet och överblickbarhet.

- Den föreslagna kopplingen med trappor ner till Asp-
lundhusets understa plan är otänkbar. Ett motsvarande 
undre plan i podiedelen måste utvecklas.

- Förslagsställarna bör motivera att högdelen skymmer 
Asplundbyggnaden från Odenplan och i vissa delar går 
utanför tävlingsområdet. 

DIkTHÖrNAN 
Förslaget bygger på en 
tydlig åtskillnad mellan 
Asplundhuset och det nya 
biblioteket och det subtila 
mötet mellan de två bygg-
nadernas hörn är projektets 
främsta karaktär. Koncep-
tet att helt enkelt hårdgöra 

kullens hörn och lägga den nya biblioteksdelen i huvudsak 
under kullen ger detta förslag dess unika kvaliteter. Genom 
att byggnaden fungerar som en fondvägg till den urbana 
situationen och skapar en ny plats som relaterar till den 
existerande parken mot Sveavägen med gångvägar på en ny 
nivå får området många nya egenskaper. Byggnadens kva-
litet ligger i den möjlighet till exponering mot Odengatan 
och Sveavägen, som finns, trots det indragna läget.

Förslaget gör intrång på Asplunds ursprungliga layout 
för parken, i synnerhet förändras källan som idag springer 
ur kullens bas. Detta är en svår komplikation ur kultur-
miljösynpunkt där värdet av att den östra sidan av kullen 
är tydlig understryks. Juryn utgår från att byggnaden mot 
Sveavägen förhåller sig till och respekterar parken och den 
anlagda bergsbäcken från Asplunds ursprungliga plan. 

- Förslagets layout måste utvecklas och tydliggöras i sina 
kommunikationer och funktioner så att det klart framstår 
hur huset i alla sina beståndsdelar kommer att fungera, i 
synnerhet huvudentrén och kopplingen till Asplundhuset.

- Förslaget bör kunna minska sin utsträckning i biblio-
teksparken, respektera bergsbäcken och utvecklas mer i 
riktning mot Gyldéngatan.

- Utformningen av den nya platsen och dess relation till 
Odengatan måste utvecklas och kommer att utgöra moti-
vet att riva det tredje annexet.

- Det är betydelsefullt att övergången mellan byggnad och 
kulle blir tydlig i den fortsatta utvecklingen av projektet. 
Gångvägar bör ha sådan lutning att de är tillgängliga 
eftersom det idag inte finna någon möjlighet för rörelse-
hindrade att ta sig upp på kullen från biblioteket.

- En öppen, glasad fasad är en förutsättning för att kunna 
tillgodose biblioteksfunktionerna.
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NOSCE TE IPSUM
Projektets koncept är 
enkelt och respektfullt 
mot Asplundhuset och 
annexen. Det manifesterar 
den brutna fasaden mot 
Odengatan som finns idag. 
Detta förslag är i första 
hand placerat bakom de tre 

befintliga annexen och med ytterligare ett annex på Spel-
bomskans torg, det är en lekfull referens till en tidigare plan 
av Asplund. Förslaget tillgodoser bevarandet av annexen 
även om de byggs in i nya konstruktioner till en ganska stor 
del i de bakre delarna. De nya byggnadsdelarna inklusive 
huvudentrén är långt indragna, detta innebär en mindre 
exponering mot Odengatan. Projektet åstadkommer en 
serie små platser mellan annexen där den viktiga entréplat-
sen inte framstår tydligt. Det fjärde annexet har potential 
att exponera en ny entréfunktion. Placeringen av högdelen 
kan binda samman kullen och den anslutande bebyggelsen 
på andra sidan Gyldéngatan med biblioteket och ge en bra 
övergång till 1960-talsbebyggelsen. 

- Övergången mellan byggnad och kulle behöver förtydli-
gas.

- Inbyggnaden över Asplundbyggnadens hörn gör ett för 
stort ingrepp i Asplunds kulturhistoriskt värdefulla flygel 
och måste utvecklas.

- Förändringen av Apslundbyggnadens funktion är oac-
ceptabelt ur bevarandesynpunkt. Huset ska även fortsätt-
ningsvis vara ett ”boktempel” och behålla sin funktion 
av folkbibliotek, vilket bl a innebär att mediasorteringen 
också ska nå det ursprungliga biblioteket.

- Lösningen innebär en uppdelning på många mindre, 
avgränsade ytor. Större funktionellt sammanhållna ytor 
eftersträvas med mindre restriktioner av pelare etc.

- Ljusföringen måste speciellt utvecklas i de innerst lig-
gande delarna.

- Förslaget innebär en flyttning/ombyggnad av ventila-
tionsschaktet till tunnelbanan. 

TÄvLINGSUPPGIFTEN 
I STEG TvÅ
Syftet med tävlingen är ett finna ett förslag med hög 
arkitektonisk kvalitet som tål att utvecklas till ett genom-
förande i den fortsatta processen. Den stora utmaningen för 
arkitekterna i detta skede av tävlingen är att på ett trovär-
digt sätt visa att deras förslag är genomförbara och kommer 
att tåla en fortsatt utvecklings- och genomförandeprocess. 
Genomförbarhet kommer att vara ett av de viktigaste utvär-
deringskriterierna i denna fas av tävlingen.

kriterier för bedömning
Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av förslagen. 
Följande kvaliteter kommer särskilt att beaktas i bedöm-
ningen:
-  Arkitektonisk gestaltning av projektet i relation till exis-

terande byggnader och stadsbild
-  Övergripande funktionella kvaliteter
-  Förhållningssätt till befintliga värden i Asplunds biblio-

tek och omgivningen
-  Genomförbarhet.  

De arkitektoniska och funktionella värden som skapas i 
projektet kommer att få en avgörande roll för det förhåll-
ningssätt som kan tillämpas på omgivande byggnader och 
terräng. 

TÄvLINGSTEkNISkA 
BESTÄMMELSEr
Tävlingens form
Tävlingen genomförs i två steg. Första steget var öppet för 
alla, oavsett nationalitet. Bland inlämnade förslag i steg ett 
valdes sex förslag ut. Förslagsställarna till dessa sex täv-
lingsbidrag inbjuds nu till tävlingens andra steg, vilket ge-
nomförs som en inbjuden projekttävling. Samtliga förslags-
ställares anonymitet kommer att bevaras tills bedömningen 
av steg två är avslutad.

Tävlingsarrangör
Tävlingen genomförs på kommunstyrelsen i Stockholms 
uppdrag av stadsbyggnadsnämnden i samverkan med fast-
ighetsnämnden, kulturnämnden och exploateringsnämnden. 
Tävlingen arrangeras i samverkan med Sveriges Arkitekter 
och följer byggsektorns gemensamma tävlingsregler och 
lagen om offentlig upphandling.

Tävlingsspråk
Tävlingsförslag ska vara utfört på engelska.

Prissumma
För priser och arvoden i tävlingens båda steg disponerar ju-
ryn totalt 2.2 MSEK exkl moms. Ytterligare 300.000:- SEK 
exkl moms lades till prissumman när juryn beslöt att utse 
sex förslag istället för beräknade fem till steg två i tävlingen. 

Förslagsställare som går vidare till steg två erhåller ett 
arvode om minst 300.000 SEK exkl. moms. Halva arvodet 
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utbetalades i samband med starten av steg två, resterande 
del betalas ut när programenligt förslag mottagits. Förslags-
ställare som vinner steg två erhåller ett pris om ytterligare 
300.000 SEK exkl moms.

För belöningar till förtjänstfulla förslag i steg ett eller i 
steg två disponerar juryn 400.000 SEK exkl moms. Ut-
betalning av sådana belöningar kommer att ske i samband 
med offentliggörandet av resultatet i steg två.

Jury
Tävlingsförslagen i tävlingens båda steg kommer att bedö-
mas av en jury bestående av:
- Krister Schultz, exploateringsdirektör,  Exploateringskon-

toret (f d Markkontoret), juryns ordförande
- Karin Jonsson, projektledare,  Stadsledningskontoret
- Inga Lundén, stadsbibliotekarie, Kulturförvaltningen
- Sten Wetterblad, fastighetsdirektör, Fastighetskontoret
- Ingela Lindh, stadsbyggnadsdirektör, arkitekt MSA, 

Stadsbyggnadskontoret
- Per Kallstenius, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, Stads-

byggnadskontoret
- Maija Berndtson, stadsbibliotekarie, Helsingfors
- Jan Söderlund, professor och arkitekt SAFA, Helsingfors
- Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR/

MSA, Malmö
 - Kjetil Thorsen, arkitekt MNAL, utsedd av Sveriges 

Arkitekter
- Adam Caruso, architect, utsedd av Sveriges Arkitekter 

Juryns ordförande Göran Långsved har ersatts av Krister 
Schultz som är ny exploateringsdirektör i Stockholms stad.

Juryn kommer att biträdas av en politisk referensgrupp 
bestående av representanter från de olika politiska partierna 
i Stockholms kommunfullmäktige.

Juryns sekreterare är Katarina Nilsson, Sveriges Arkitek-
ter.

Juryn avser att under bedömningsarbetet anlita sakkun-
niga bland annat i grundläggnings- och markfrågor, över-
siktliga kalkyler, funktionella samband med övriga fastighe-
ter, genomförandeplaner mm

Tävlingsfunktionär
Tävlingsfunktionär är: Arkitekt SAR/MSA Anders Malm
E-mail: anders.malm.ark@telia.com
Adress: c/o Marie Louise Haag, Stadsbyggnadskontoret, 
Fleminggatan 4, Box 8314, SE-104 20 Stockholm

OBS! Alla kontakter angående tävlingen, såsom beställ-
ning av programhandlingar, frågor etc ska alltid riktas till 
tävlingsfunktionären. Tävlande får ej ta direkt kontakt med 
juryledamot för frågor angående tävlingen.

Programhandlingar
Programhandlingarna för tävlingens andra steg utgörs av 
detta program samt följande bilagor:
-  /Asplund, arkitekttävling Stockholms Stadsbibliotek
 Tävlingsprogram steg ett, Stockholm juni 2006, med 

bilagor.
-  /Asplund, arkitekttävling om Stockholms Stadsbibliotek
 Juryns rapport, resultat av allmän arkitekttävling i två 

steg, steg 1, Stockholm januari 2007

-  Lokalprogram: ”Program för Nytt Stadsbibliotek i 
Stockholm”, februari 2006

-  Foto P, underlag för perspektiv (Hagagatan)
-  Utdrag ut geologisk undersökning
-  Digital modell, med instruktioner
-  Modellplatta skala 1:500

Utlämning av programhandlingarna
Samtliga programhandlingar kommer att finnas tillgängliga 
på Sveriges Arkitekters hemsida www.arkitekt.se/asplund 
för de tävlande. Detta program med bilagor kommer också 
att skickas med en CD-ROM-skiva till de tävlande. 

Tävlingsfrågor
Eventuella klarlägganden eller kompletterande uppgifter 
gällande programhandlingarna kan begäras genom via 
Sveriges Arkitekters hemsida www.arkitekt.se/asplund eller 
genom anonym skrivelse insänd i kuvert märkt ”Tävlings-
fråga”, adresserat till tävlingsfunktionären. Skrivelsen ska 
vara tävlingsfunktionären tillhanda senast den 15 augusti 
2007.

Tävlingsfrågor och juryns svar kommer att i möjligaste 
mån skickas till samtliga tävlande kontinuerligt fram till 
den 1 september. De tävlande uppmanas ställa sina frågor 
så fort som möjligt. Det är möjligt att svaren kommer att 
dröja något under juli månad.

Tävlingsförslaget
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga inlämnade rit-
ningar och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara 
försedda med sitt motto.
-  Tävlingsförslag ska vara monterat på kartong eller 

liknande i stående A1-format (59,4 x 84,1 cm), och får 
omfatta högst 8 planscher. 

-  Tre omgångar av samma planscher, förminskade till A3-
format, ska lämnas.

-  Tre omgångar CD med planscherna i pdf-format av samt 
dwg-filer av förslagen ska lämnas. Var noga med att ta 
bort all författarinformation och liknande från de elek-
troniska filerna för att anonymiteten inte ska brytas.

-  Slutet kuvert försett med förslaget motto innehållande 
projektorganisation. 

- Digital modell.
- Fysisk modell.

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedöm-
ning och utställning. 

Tävlingsförslag ska redovisa följande:
-  situationsplan i skala 1:500 med anslutande delar av 

parken
-  relevanta planer, sektioner och fasader i skala 1:500 

(samtliga planer och sektioner ska innehålla plushöjder 
på planen och vid entréer)

-  entréplan(er) med huvudentré och anslutning till Asp-
lundhuset i skala 1:200

-  representativ tvärsektion från Odengatan mot kullen i 
skala 1:200

-  exteriöra perspektiv som montage i utlämnade fotobilder  
från fotopunkt A och B, samt C  flygbild (se tävlings-
program 1, elektronisk bilaga 7), tillkommer fotopunkt 
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P (från Hagagatan) för att visa kopplingen till Asplund-
huset

-  två interiörperspektiv, varav det ena ska visa ankomst-
miljön innanför huvudentrén (med angivande på plan 
varifrån de är tagna)

-  relevanta detaljutsnitt från fasader som visar materialval 
och dimensioner i utförandet

-  beskrivning av förslaget vad avser arkitektonisk huvudidé, 
relation till Asplundhuset, kullen och omgivningen samt 
uppgifter om logistik och försörjning

-  biblioteksfunktioner med LOA respektive BTA-ytor 
redovisade på särskild blankett och med färgkod på 
planerna

- redovisning av förslaget i digital modell enligt bilagd 
CD-rom med särskilda anvisningar

- redovisning av förslaget i enkel vit fysisk modell i skala 
1:500

Förslagen ska ställas ut och visas för allmänheten på flera 
olika platser. Förslagsställarna ska därför presentera sina 
förslag så att två av planscherna kan dupliceras och använ-
das för dessa utställningar med en tydlig och sammanfat-
tande information av förslagen (t ex perspektiv, situations-
plan, sammanfattande beskrivning). De digitala och fysiska 
modellerna kommer också att användas i utställningssam-
manhang. Den fysiska modellen bör göras så att de kan 
beröras av personer som inte kan se förslagen.

Projektorganisation
Det är av betydelse för projektets genomförande att den för-
slagsställare som vinner tävlingen har en projektorganisa-
tion som kommer att klara beställarens krav på kompetens 
och förmåga att genomföra en projektering i Stockholm 
enligt svensk praxis. Ansvarig arkitekt måste vara tillgäng-
lig för kommunikation och beslut rörande projektet med 
beställaren i det fortsatta projekterings- och utvecklingsar-
betet. 

De tävlande ska separat kuvert presentera en projekt-
organisation för projektets genomförande som visar vilka 
möjligheter arkitektkontoret har att bemanna projekt-
organisationen (kompetenser, erfarenhet) samt hur arki-
tektkontoret planerar att uppfylla beställarens krav på att 
upphovsmannen ska vara tillgänglig under projekteringsti-
den. Projektorganisationen bilägges i förslutet kuvert med 
projektets motto och kommer att öppnas efter att juryn 
tagit beslut om vinnare i tävlingen och utgöra underlag för 
förhandlingen om fortsatt uppdrag.
 
Inlämning
Tävlingsförslag ska vara inlämnat till allmän befordran se-
nast den 14 september 2007, adresserat till tävlingsfunktio-
nären. Tävlingsförslag ska ha kommit tävlingsfunktionären 
tillhanda senast den 21 september 2007.

Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt ku-
vert, märkt med ”organisation” och förslagets motto. Detta 
kuvert ska innehålla förslagsställarens förslag på projektor-
ganisation för fortsatt implementering av projektet.

OBS! Kvitto utvisande inlämningsdag samt förslagets 
motto ska samtidigt översändas separat till tävlingsfunk-
tionären. På detta kvitto ska även anges ett telefonnummer 
där kontakt kan nås med förslagsställaren under bevarad 
anonymitet i det fall att tävlingsförslaget inte kommit fram.

Bedömning och utställning
Bedömningen av tävlingens andra steg beräknas vara avslu-
tad senast den 16 november 2007. 

Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att stäl-
las ut offentligt genom arrangörens försorg. Plats meddelas 
senare.

Publicering
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga 
tävlande senast tre veckor efter att resultatet av tävlingens 
andra steg offentliggjorts.

All publicering av tävlingsförslag efter avslutat andra steg 
kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Äganderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till pris-
belönta och inköpta tävlingsförslag. Förslagsställare har 
dock rätt att byta ut originalförslag mot kopia eller annan 
avbildning.

Upphovsrätt och nyttjanderätt
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nytt-
janderätten till sina förslag. Direkt utnyttjande av förslag, 
helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren.

Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att sedan investeringsbeslut om projektet 
tagits i kommunfullmäktige ge vinnande förslagsställare i 
steg två i uppdrag att utveckla och bearbeta sitt förslag till 
genomförande utifrån juryns rekommendationer, de övriga 
önskemål och krav som beställaren, ansvariga facknämnder 
och/eller ekonomin kan komma att ställa under projektets 
fortsatta gång.

Om upphovsmannen till vinnande förslag av arrangö-
ren och Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd inte anses ha 
erforderliga erfarenheter och resurser att handha uppdraget 
lämnas det till upphovsmannen att samarbeta med en mer 
erfaren fackman, vald av upphovsmannen själv i samråd 
med arrangören. Arrangören kommer att ställa krav på att 
upphovsmannen ska vara tillgänglig i Stockholm under 
projekteringstiden.

Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till uppdrag 
för vinnaren tillkommer det denne en ytterligare ersättning 
motsvarande förstapriset.

returnering av förslag
Tävlingsförslag kommer inte att returneras.
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Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitek-
ternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 1998” och Lagen om Offentlig Upphandling. Reglerna gäller om 
inte programmet anger annat.

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.

Stockholm maj 2007

Krister Schultz
exploateringsdirektör, Exploateringskontoret 
Juryns ordförande

Karin Jonsson
projektledare, Stadsledningskontoret

Inga Lundén
stadsbibliotekarie, Kulturförvaltningen

Sten Wetterblad
fastighetsdirektör, Fastighetskontoret

Ingela Lindh
stadsbyggnadsdirektör, arkitekt MSA, Stadsbyggnadskontoret

Per Kallstenius
stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, Stadsbyggnadskontoret

Maija Berndtson, 
Stadsbibliotekarie, Helsingfors

Jan Söderlund
professor och arkitekt SAFA, Helsingfors

Christer Larsson
stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR/MSA, Malmö

 Kjetil Thorsen
arkitekt MNAL, utsedd av Sveriges Arkitekter

Adam Caruso
architect, utsedd av Sveriges Arkitekter 

Juryns sekreterare 

Katarina Nilsson
Arkitekt SAR/MSA
Sveriges Arkitekter 



Requested Proposed Requested Proposed

MUA GFA MUA MUA GFA MUA

PUBLIC AREAS
Entrances 500 500

The News Zone 300 300

The Learning Zone 1 550 2 400

Studios 150

Teaching 200

Lecture Halls/Auditoriums 500

Subject areas/ open media collections

Fiction 1 500 12 200

Children’s Fiction 900

Foreign Languages 1 900

The Arts 1 800

Aesthetics 700

Civic Studies 1 700

Nature and Technology 1 400

People and Countries 1 800

Young People 500

Visit-oriented activities/offices 1 500 1 500

Other public areas, toilets, etc 200 200

Café 300 1 000

Restaurant 700

DEPOSITORY MEDIA MANAGEMENT
Depositories 1 000 1 000

Sorting machines 150 1 000

Media management 850

Logistics/loading platform 200 700

Caretaker’s office and property services 500

ADMINISTRATION AND STAFF
Management 200 2 000

Marketing 300

Virtual 200

Outreach activities 100

Regional library 300

Staff areas 900

The Swedish Institute of Children’s Books 1 200 1 200

24 000
The Swedish standard for calculating areas is SS021053

LIBRARY FUNCTIONS Area specification form


