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fastighetsboxar i flerbostadshus

Bakgrund 
Alla boende i flerbostadshus ska senast från den 1 januari 2011 få sin post utdelad i så 
kallade fastighetsboxar i entrén, i stället för i den egna dörren. Det är innebörden av de 
allmänna råd om postutdelning som Post- och Telestyrelsen har beslutat om.

Med fastighetsbox avses en anordning i flerbostadshus för utdelning av post och som 
känne-tecknas av att det finns en separat öppning för insortering av post till varje 
postmottagare. Fastighetsboxarna har stora fördelar både från effektivitets- arbetsmiljö-, 
brand- och säkerhetssynpunkt. Minskade arbetsskador och effektiviserad postutdelning 
gynnar i slutändan konsumenterna eftersom detta bidrar till att postutdelningen kan ske 
till rimliga kostnader. I de flerbostadshus som redan har fastighetsboxar delas morgon-
tidningen i de flesta fall ut vid lägenhetsdörren. Personer som på grund av ålder eller 
funktionshinder inte kan hämta sin post i entréplanet ska även i fortsättningen få sin 
post i den egna dörren.

Post- och telestyrelsen har gett Posten i uppdrag att utarbeta specifikationer för hur 
fastighets-boxar ska utformas och placeras i alla flerbostadshus. I detta arbete ska Posten 
samverka med fastighetsägarna och ta särskild hänsyn till de boendes personliga inte-
gritet och tillgänglighet för funktionshindrade.

För att underlätta övergången till fastighetsboxar har Posten, CityMail och Fria Post-
operatörers Förbund startat Forum För Fastighetsboxar (FFF) med uppgift att sprida 
information och säkerställa att övergången till fastighetsboxar blir smidig. Fram till år 
2011 ska 2 miljoner hushåll förses med fastighetsboxar.

Varje byggnad har sina särskilda förutsättningar
Fastighetsboxar placeras i entréplanet, om möjligt inomhus. Installationen av fastighets-
boxar har sina krav vad gäller mått, tillgänglighet och placering. Varje generation av 
bostadshus erbjuder sin särart och sina särskilda möjligheter och begränsningar. Det 
kan handla om väggmålningar, stuckaturer, trånga mått, nivåskillnader och mycket
annat. I många hus är detta en svårlöst ekvation som kräver omsorg och eftertanke.

Forum För Fastighetsboxar har därför beslutat att utlysa denna allmänna idétävling 
om hur fastighetsboxar kan placeras och utformas i olika känsliga och kulturhistoriskt 
värdefulla trapphusmiljöer. 

Syfte
Syftet med tävlingen är i första hand att få fram bra exempel som kan ligga till grund 
för en handbok, en idé- och inspirationsskrift som visar att även svåra situationer i olika 
generationers bostadsfastigheter går att lösa tillfredsställande. Arrangörens avsikt är att 
i samverkan med berörda fastighetsägare och förslagsställare förverkliga de belönade 
förslagen så att de kan dokumenteras och utvärderas. Det är även värdefullt att få fram 
nya förslag till utformning av fastighetsboxar.

Fastighetsboxar finns idag i ett flertal storlekar med varierande design och ett brett 
färgutbud. Vanligen tillverkas boxarna i plåt men det finns även boxar i trä. Många 
tillverkare erbjuder kunderna olika tillval som komplement till boxen i form av tidnings-
klämmor och namnskyltar att montera i anslutning till entrédörrarna eller på boxarna. 
Det förekommer också att leverantörer erbjuder olika komplement i form av träinram-
ning, krönlister och dylikt till boxarna.

Allmän 
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Det står emellertid de tävlande fritt att komma med nya, innovativa förslag till boxar. 
FFF har utfärdat det regelverk som gäller avseende fastighetsboxar (se bilaga 1). Mer 
om regelverk och rekommendationer finns att läsa på FFF:s hemsida,
www.fastighetsboxar.se. Vissa minimimått för enskild box finns fastlagda men 
boxarna får gärna ges ett större omfång. Högsta respektive lägsta höjdnivåer måste iakt-
tas och anläggningarna skall alltid utrustas med central öppning så att postutdelarna på 
ett rationellt sätt skall kunna utföra sorteringsarbetet.

Goda erfarenheter av utförda installationer
I april 2007 fanns cirka 305 000 lägenheter som tar emot post via fastighetsbox. 
Erfarenheterna hittills i de enkäter som FFF har låtit göra (hösten 2006) kring fas-
tighetsboxar visar entydigt på att boxen är en uppskattad utdelningsform. Fyra av fem 
postmottagare är mycket nöjda eller nöjda med utdelningsformen medan 6 % är miss-
nöjda. Drygt 40-procent (42 %) anser att fastighetsboxar är en bättre utdelningsform än 
utdelning i brevinlägg i ytterdörren medan 14 % anser att det är en försämring. 
I bedömningen kring förbättring ligger vanligtvis att arbetsmiljön blir bättre för utdel-
ningspersonal och att säkerheten ökar i anslutning till boendet. Med den ökande han-
deln via Internet erbjuder fastighetsboxen som regel att större försändelser kan delas ut 
direkt till mottagaren istället för att denne behöver besöka en butik eller motsvarande 
för att själv hämta försändelsen.
 
Tävlingsuppgiften
För tävlingen har valts ut ett antal ”typfall” som representerar vanligt förekommande, 
mer eller mindre problematiska situationer i bostadshusentréer från olika tidsperioder. 
De utvalda exemplen är existerande byggnader från olika delar av landet, men för att 
skydda de boendes integritet presenteras de utan adressuppgifter.

Tävlingsuppgiften är att belysa och föreslå lösningar till minst tre och högst fem av 
dessa typfall. Varje typfall har naturligtvis sina unika förutsättningar, men det är en stor 
fördel om de presenterade lösningarna inte är alltför platsspecifika utan är tillämpbara 
även vid andra liknande situationer eller anpassningsbara till olika situationer.
Utvalda typobjekt: 

• Objekt 1: Byggt år 1888-89. Arkitekt: Ludvig Pettersson. Behovet är en anlägg-
ning med 11 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är en bostadsrättsförening. 

• Objekt 2: Byggt år 1894. Arkitekt: Alfred Arwidius. Behovet är en anläggning 
med 6 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är ett allmännyttigt bostadsbolag. 

• Objekt 3: Byggt år 1897. Arkitekt: J A Westerberg. Behovet är en anläggning med 
12 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är privatpersoner. 

• Objekt 4: Byggt år 1927-29. Arkitekt: J Östlihn. Behovet är en anläggning 
med 34 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är en bostadsförening. 

• Objekt 5: Byggt år 1961. Arkitekt: Bengt Lekhammar. Behovet är en anläggning 
med 12 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten är ett privat fastighetsbolag. 

• Objekt 6: Byggt år 1964. Arkitekt: Svenska Bostäders Arkitektkontor. Behovet 
är en anläggning med 62 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är ett allmännyttigt 
bostadsbolag. 

• Objekt 7: Byggt år 1961. Arkitekt: Jörn Utzon. Behovet är en anläggning med 65 
fastighetsboxar. Ägare till fastigheten är ett allmännyttigt bostadsbolag.
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• Objekt 8: Byggt år 1951. Arkitekt: Paul Hedquist. Behovet är en anläggning med 6 
fastighetsboxar. Ägare till fastigheten är ett allmännyttigt bostadsbolag. 

• Objekt 9: Byggt år 1982. Arkitekt: Noark Arkitektbyrå. Behovet är en anläggning 
med 19 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten är ett allmännyttigt bostadsbolag

• Objekt 10: Byggt år 1971. Arkitekt: Olle Zetterberg. Behovet är en anläggning 
med 18 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten är ett privat bostadsbolag. 

Underlag för tävlingsuppgiften
Varje objekt presenteras med:
• Plan, elevationer och sektioner av entrén - dwg- och pdf-format (1:50)
• 3D-redovisning (Sketchup-fil)
• Foton

Allt underlag distribueras digitalt och kan efter en enkel registrering hämtas kostnadsfritt 
från Sveriges Arkitekters hemsida, www.arkitekt.se.
 
Mål för postboxinstallationen
• Fastighetsboxarnas placering och gestaltning ska vara förenlig med den
 arkitektur som berörs;
• Måttförhållanden angivna i riktlinjer för fastighetsboxar utfärdade av FFF ska minst 
innehållas;
• Utformning av fastighetsboxar och utrymmen för sådana ska ta hänsyn till funktions-
hindrades behov; 
• God arbetsmiljö för utdelningspersonalen ska säkerställas;
• God belysning ett krav för både utdelningspersonalen och de boende;
• Hanteringen av försändelser ska vara rationell;
• De boende ska garanteras betryggande säkerhet med avseende dels på mottagande av 
försändelser, dels genom om möjligt förbättrat tillträdesskydd;
• Installationen ska kunna göras till en kostnad som är rimlig, sett utifrån de förhållanden 
som gäller för det berörda typfallet.

Tävlingstekniska bestämmelser 

Tävlingens form
Tävlingen är en allmän, öppen tävling i ett steg.

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen för alla, oavsett nationalitet. 

Tävlingsspråk
Tävlingsförslag skall vara utfört på svenska eller engelska.

Prissumma
Prissumman är 1 000 000 SEK. Första pris kommer att uppgå till minst 200 000 SEK. 
Lägsta belöning kommer ej att understiga 20 000 SEK.
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Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:
- Marianne Treschow, gen.dir. Post- och telestyrelsen, ordförande
- Andreas Falkenmark, vd Posten Meddelande AB
- Bror Anders Månsson, vd CityMail AB
- Sven Fristedt, prof. arkitekt SAR/MSA
- Britt Wisth, byggnadsantikvarie Stockholms Stadsmuseum
- Lennart Lindberg, Forum för Fastighetsboxar
- Pelle Björklund, vd Stockholmshem AB, arkitekt SAR/MSA
- Torsten Josephson, vd Einar Mattsson Byggnads AB
- Gunilla Allard, arkitekt SIR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
- Jakob Sahlquist, arkitekt SAR/MSA och SIR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare är arkitekt SAR/MSA Claes Larsson, Sveriges Arkitekters 
ArkitektService AB. Juryn äger rätt att tillkalla sakkunnig expertis som rådgivare.
 
Tävlingsfunktionärer
Tävlingsfunktionär är Lennart Carlsson
Tel: +46(0)8 781 19 73
Fax: +46(0)8 20 91 35
 
Adress: Forum för Fastighetsboxar
A 11 V
105 00 Stockholm
SWEDEN 

e-post: lennart.carlsson@fastighetsboxar.se 

OBS! Alla kontakter angående tävlingen, såsom beställning av programhandlingar, frågor 
etc, skall alltid riktas till tävlingsfunktionären. Tävlande får ej ta direkt kontakt med jury-
ledamot för frågor angående tävlingen.

Programhandlingar
Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor:
1. Funktionella krav på fastighetsboxar
2. Underlag för de tio tävlingsobjekten
• Plan, elevationer och sektioner av entrén - dwg- och pdf-format (1:50)
• 3D-redovisning (Sketchup-fil)
• Foton 
 
Utlämning av programhandlingar
Programhandlingarna distribueras endast digitalt, och kan efter en enkel registrering 
hämtas kostnadsfritt från Sveriges Arkitekters hemsida: 
www.arkitekt.se/tavlingar
 
Tävlingsfrågor
Eventuella klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna kan 
begäras genom skrivelse till tävlingsfunktionären, insänd via e-post eller vanlig post.
Skrivelsen skall vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2007-08-28.

Tävlingsfrågor och juryns svar kommer att distribueras via e-post till samtliga registrerade 
tävlande senast 2007-09-04 på den adress som angivits vid registrering för åtkomst av 
programhandlingarna.
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Tävlingsförslaget
• Tävlingsförslaget skall omfatta minst tre och högst fem typobjekt.
• Tävlingsförslaget skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga hand-
lingar skall i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. OBS! Allt inlämnat 
digitalt material, t ex pdf-filer, CD, ska vara raderat på spårbar information för att 
garantera anonymiteten.
• Tävlingsförslaget skall presenteras på planscher i A3-format, monterade på styvt 
underlag, och får omfatta högst 3 planscher/valt typfall.
• Samma planscher skall även levereras digitalt som pdf-filer på en CD.
• Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. 
Modell eller liknande tas inte emot. 

Tävlingsförslag skall redovisa följande:
A.  Planskiss, skala 1:50
B.  Elevationer, skala 1:50
C.  Miljöbilder
D.  Detaljer av betydelse i valfri skala 

Inlämning
Tävlingstiden slutar 2007-09-28. Senast denna dag skall tävlingsförslag vara inlämnat 
till allmän befordran eller budservice, adresserat till tävlingsfunktionären, Lennart 
Carlsson, (eller lämnat direkt till tävlingsfunktionären). Förslaget ska skickas på sådant 
sätt att det ankommer tävlingsfunktionären inom 10 dagar efter denna dag. Förslag 
som lämnats efter denna dag tas ej upp till bedömning.

Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel” 
och förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på förslags- 
ställaren och ev. medarbetare.

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

Försäkring
Tävlingsförslagen kommer inte att försäkras. Skicka därför inga originalhandlingar. 

Bedömning och utställning
Bedömningen av inlämnade tävlingsförslag kommer att utgå från de mål för fastighets-
boxinstallation som uttrycks i detta program.

Bedömningen beräknas vara avslutad senast 2007-12-14. Närmare besked om datum 
för prisutdelning samt resultat kommer att meddelas registrerade tävlande via e-post.
Tävlingsförslagen kommer efter avslutad bedömning att ställas ut offentligt genom
arrangörens försorg. Plats meddelas senare. 

Publicering
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor 
efter det att tävlingens resultat offentliggjorts.

Arrangören äger rätt att fritt publicera belönade förslag i en idébok. Arrangören och 
Sveriges Arkitekter äger även rätt att publicera tävlingsförslagen på sina hemsidor.
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande 
av förslagsställarens namn.
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Äganderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta och inköpta tävlings-
förslag.

Upphovsrätt och nyttjanderätt
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren. Tävlingsdeltagare som önskar söka mönsterskydd för sitt förslag skall 
göra det strax innan resultatet av tävlingen offentliggörs. (Om mönsterskydd söks innan 
dess bryts tävlingens krav på anonymitet, och när förslagen är offentligt visade går det 
inte att söka mönsterskydd.)

Uppdrag efter tävling
Tävlingen har karaktären av en idétävling. Syftet är att använda tävlingsmaterialet till 
en idéskrift och exempelsamling om hur fastighetsboxar kan implementeras i olika 
miljöer. Genomförande av belönat förslag på arrangörens bekostnad ska göras i samråd 
med förslagsställaren, och eventuellt behov av bearbetning eller projektering i samband 
med sådant genomförande ska erbjudas denne. Det kommer i övrigt inte att utgå något 
renodlat projekteringsuppdrag efter tävlingens slut.

Om upphovsmannen till vinnande förslag av arrangören och Sveriges Arkitekters
Tävlingsnämnd inte anses ha erforderliga erfarenheter och resurser att handha upp-
draget lämnas det till honom i samarbete med en mer erfaren fackman, vald av honom 
själv och godkänd av arrangören. 

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd ske med
Sveriges Arkitekter.

Returnering av förslag
Inlämnade förslag kommer ej att returneras till förslagsställarna. 

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma “Tävlingsregler 
för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhets-
fält, 1998”. 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 i maj 2007

Thomas Nordberg & Claes Larsson
För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd
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