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ab familjebostäder (nedan Familjebostä-
der) inbjuder härmed till projekttävling om 
Detaljplan 3 (nedan DP3) i den framväxande 
nya stadsdelen Älvsjöstaden (tidigare Kabel-
verket). Tävlingen är öppen endast för de 
arkitektföretag/team som utvalts genom ett 
öppet kvalificeringsförfarande. Tävlingen 
arrangeras i samarbete med Sveriges 
Arkitekter.

Intresset för tävlingen har varit stort vilket 
naturligtvis är mycket glädjande. Det har inte 
varit en lätt uppgift att välja ut fem team från 
de intresseanmälningar som kommit in. Vi 
vill tacka alla för visat intresse och samtidigt 
välkomna de fem team som blivit utvalda till 
utmaningen att skapa en hållbar, attraktiv 
och levande ny stadsdel.

1. Inbjudan

Stockholms Stadsbyggnadskontor   2015-02-11   Skala 1:5000
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I juni 2007 fattade Stockholms kom-
munfullmäktige beslut om en samlad och 
långsiktig bild av Stockholms utveckling i 
”Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass”. 
Visionen är ett övergripande måldokument 
som beskriver ett antal kvaliteter för boende, 
företag och besökare som ska karaktärisera 
det framtida Stockholm. Med utgångspunkt i 
Vision 2030 har stadsbyggnadskontoret tagit 
fram en ny översiktsplan, Promenadstaden, 
för stadens utveckling för att konkretisera 
hur staden ska nå målen i visionen.

I stadens översiktsplan, Promenadstaden, 
anges fyra planeringsstrategier för att 
skapa ett tätare och mer sammankopplat 
Stockholm. Strategierna innebär i korthet 
att stärka centrala Stockholm, satsa på 
attraktiva tyngdpunkter, koppla samman 
stadens delar samt att främja en levande 
stadsmiljö. Älvsjö har pekats ut som 
en av stadens tyngdpunkter, med goda 
kommunikationer och Älvsjömässan som 
betydande faktorer. Pågående och framtida 
stadsutveckling bör kopplas till framtida 
förstärkningar av kollektivtrafiken. Förslaget 
om en sydlig spårförbindelse från Älvsjö till 
Flemingsberg, Spårväg syd, berör Älvsjö 

beroende på vilken spårvägssträckning som 
kan bli aktuell. Beslut om Spårväg syd är 
ännu inte fattat. Enligt översiktsplanen ska 
omgivande stadsdelar; Solberga, Västberga, 
Telefonplan, Fruängen samt Årstafältet, 
kopplas ihop med Älvsjö. Dagens barriärer 
från starkt trafikerade vägar och spår ska 
minskas. Älvsjö centrum behöver även få en 
bättre tillgång till parker och till närliggande 
grönområden.

Familjebostäder är ett kommunalt 
bostadsföretag och ingår i koncernen 
Stockholms Stadshus AB som ägs av 
Stockholm Stad. Familjebostäder förvaltar 
ca 20 000 bostäder och ca 2 000 lokaler i 
Stockholm. Lägenhetsytan är ca 1 260 000 
kvm och lokalytan ca 168 400 kvm. 
Totalt har ca 36 000 personer sitt hem 
hos Familjebostäder. Investeringsbudgeten 
avseende nybyggnation, ombyggnation 
och underhåll uppgår för närvarande till ca 
1,8 miljarder SEK per år. 

I linje med Vision 2030 har Familjebo-
städer ett mål för att möta efterfrågan på 
bostäder i Stockholm genom nyproduktion 
av hyresrätter med ca 500 nya lägenheter/år. 

2. Inledning

Stockholms stads befolkning växer och har ökat med över 10 000 
personer per år de senaste åren. Till år 2030 beräknas staden ha över 
en miljon invånare. Det finns en stor politisk enighet om att tillväxten 
är positiv för Stockholm och att staden ska växa på ett långsiktigt 
hållbart sätt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 
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3. Bakgrund

Tillsammans med JM har Familjebostä-
der förvärvat fastigheterna Sandaletten 1 och 
Kabelverket 7 och 8 (tidigare Kabelverket 2) i 
Älvsjö för bostadsbyggnationsändamål (hela 
området benämns Älvsjöstaden). Förvärvet 
omfattar delar av det industri- och verksam-
hetsområde i Älvsjö där Ericssonkoncernen 
tidigare bedrivit verksamhet. 

Kabelverket och Sandaletten ingick i ett 
program som togs fram av stadsbyggnads-
kontoret där föreslås området få ca 1500 
nya bostäder. I december 2012 godkändes 
programmet av stadsbyggnadsnämnden. 
Området föreslogs etappindelas i tre olika 
detaljplaner. 

• DP1 drivs av JM i samarbete med Famil-
jebostäder och har vunnit laga kraft. DP1
omfattar totalt ca 580 bostäder varav
Familjebostäders del är ca 133 bostäder.

• DP2 drivs av JM i samarbete med
 Familjebostäder, samråd pågick till i slutet
av januari. Planen omfattar totalt ca 520
lägenheter varav Familjebostäders del är
ca 157 bostäder ett LSS-boende samt 70
studentbostäder.

• DP3 drivs av Familjebostäder i samarbete
med JM. Detaljplanen ska påbörjas och
beräknades i programmet totalt om-
fatta minst 350 bostäder (31 709 kvm
 LjusBTA) samt en förskola. I denna beräk-
ning ingår inte bevarade byggnader.

Efter programsamrådet har Familjebostäders 
förvärv av Kabelverket varit upp för beslut i 
kommunfullmäktige där det kommit direktiv 
att exploateringen ska höjas i området.

Älvsjövägen

Götalandsvägen
Götalandsvägen

DP 3
Tävlingsområde

Del 1

Del 2

DP 2

DP 1
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Tävlingens huvudsakliga syfte är 
att få fram ett högkvalitativt, genomförbart 
och utvecklingsbart förslag till struktur som 
ska utgöra underlag till detaljplan för DP3. 

Genom tävlingen avser Familjebostäder 
att handla upp arkitekttjänster för det vidare 
arbetet med att planera och utveckla DP3 i 
Älvsjö. Tävlingsresultatets visioner och idéer 
ska föras vidare och utvecklas med hänsyn 
till områdets förutsättningar.

Detta är Familjebostäders första pro-
jekttävling och förutom att vi hoppas på att 
utveckla strukturen i området vill vi visa att 

hyresrätten är en kvalitativ boendeform som 
kan ha en spännande innovativ gestaltning 
som skapar ett attraktivt område.

I tävlingsprogrammet sammanfattas Fa-
miljebostäders program och standard samt 
Stadsbyggnadskontorets viktigaste aspekter 
för utvecklingen av området och det fortsatta 
detaljplanearbetet. Förslaget ska överens-
stämma med de övergripande intentionerna 
men får gärna visa på nya möjligheter och 
utmana förutsättningar det är dock viktigt 
att avvikelser görs medvetet och motiveras.

4. Syfte
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5. Tävlingsuppgift

Tävlingsuppgiften är att ta fram 
 förslag till en struktur för DP3 som ska visa 
hur man på ett bra sätt kan höja exploa-
teringen i området och samtidigt skapa en 
stadsdel i världsklass. 

5.1 TÄVLINGSOMRÅDET

Tävlingsområdet är uppdelat i två områden. 
De två områdena ska behandlas som en hel-
het, dock ska områdenas exploateringsvolym 
redovisas separat.

5.2 OMFATTNING OCH MÅL

Tävlingsuppgiften består i att arbeta fram 
en struktur för DP3 i den nya Älvsjöstaden. 
Strukturen ska visa hur man på ett bra sätt 
kan möta Kommunfullmäktiges beslut om 
att höja exploateringen i området i förhål-

lande till programmet där man räknade med 
att DP3 totalt skulle omfatta ca 350 bostäder 
och samtidigt rita en stadsdel i världsklass. 
Ambitionen är ca 600 lgh för område 1 och 2 
tillsammans och fördelas enligt nedan; 

• Område 1 bedöms kunna exploateras med 
ca 500 bostäder (beräknat med 100 kvm 
LjusBTA/lgh). Förskolan på 4 avdelningar 
behöver vara ca 700 kvm. Bevarade bygg-
nader ska ej räknas in i detta. 

• Område 2 bedöms kunna exploateras om 
minst 100 lgh (beräknat med 100 kvm 
LjusBTA/lgh).  

Ovanstående värden är uppskattade mål som 
projektet ska sträva mot. 

Områdets struktur ska vara sådan att 
höga ambitioner om god boendemiljö och ett 
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hållbart byggande kan realiseras. Trafik- och 
kommunikationsnät ska uppmuntra gång- 
och cykeltrafik och ett kollektivt resande. 
Strukturen ska vara genomförbar med 
hyresrätter, detta medför att husen måste 
vara effektiva ytmässigt och ritade så att de 
går att bygga på ett rationellt sätt. Förslaget 
ska inom ramen för huvudkonceptet tåla 
förändringar och innehålla en lämplig grad 
av flexibilitet. Den föreslagna strukturen ska 
kunna byggas ut i etapper. Förslaget ska vara 
en väl fungerande plattform för utveckling 
av nyskapande och särskiljande arkitektur. 
Offentliga platser ska utformas omsorgsfullt 
och lokaliseras så att de har förutsättningar 
att bli befolkade, överblickbara och kan 
hållas välskötta. Områdets industri arv ska 
framgå av den nya bebyggelsen.

5.3 PROGRAMHANDLINGAR 

• Kabelverket bullerutredning  
till detaljplan 2012-06-21

• Kvarteret Kabelverket PM Trafik  
2012-06-21

• Trädinventering Kv Kabelverket  
2014-11-25

• Värdefull natur i och i anslutning till 
 kvarteret Kabelverket 2012-05-16

• Kabelverket grundkarta (dwg)  
2015-01-15

• Kabelverket grundkarta med dp 1 (dwg) 
2015-01-15

• Programhandling del 1 Kvarteret Kabel-
verket juli 2012 Dnr nr 2011-03445 

• Programhandling del 2 Kvarteret Kabel-
verket juli 2012 Dnr nr 2011-03445 

• Programhandling del 3 Kvarteret Kabel-
verket juli 2012 Dnr nr 2011-03445 

• Antikvariskutredning del 1  
2012-10-10

• Antikvariskutredning del 2  
2012-10-10

• Antikvariskutredning del 3  
2012-10-10

• Antikvariskutredning del 4  
2012-10-10

• Antikvariskutredning Fornlämningar  
juni 2013

• Antikvariskutredning Konsekvensanalys
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6.1 GESTALTNING OCH 
BEBYGGELSESTRUKTUR 

Förslaget ska överensstämma med de över-
gripande intentionerna i det tidigare framtag-
na planprogrammet. Avvikelser ska redovi-
sas och motiveras. Nedan sammanfattas de 
viktigaste aspekterna i planprogrammet och 
förhållningssätt mot DP1: 

• Koppling mellan Solbergaskogen, Älvsjö-
vägen och vidare mot Långbrodalen och 
Viktoriaparken söder om Älvsjövägen 
ska utformas som ett brett stråk. Strå-
ket ska upplevas som en parkmiljö med 
spridningsvägar för ekologiska samband. 
Platsen bör möjliggöras för dagvattenhan-
tering som en attraktivt urbant tillgång. 

• Bebyggelse längs Älvsjövägen ska placeras 
och utformas så att den aktiverar stadsliv i 
gaturummet och ha en medveten relation 
till bebyggelsen på andra sidan Älvsjö-
vägen. 

• Vägsektioner inom området ska utformas 
i princip enligt programmet för Kabel-
verket eller på annat som kvalitetsstärker 
förslaget och i så fall motiveras. Vägsektio-
ner ska anpassas till de vägsektioner som 
är planerade i DP1.

• En tät urban bebyggelse förutsätts inte 
vara kvartersstad utan en för platsen bästa 
lösning.

• Ny bebyggelse ska bygga upp en identitet 
som förvaltar det specifika för Kabelverket 
och som blir ett kännetecken för området. 
Gestaltning av ny bebyggelse ska ha ett 
medvetet förhållningsätt till nuvarande 
bebyggelses detaljeringsgrad, taklandskap 
och material av industriell karaktär.

• Byggnaders utformning och placering ska 
ha en medveten koppling och relation till 
omgivningen utanför planområdet. 

• Bebyggelse ska ha topografisk anpassning. 
Bottenvåningarna ska följa topografiska 
förutsättningar och inte tvärt om.

• Bottenvåningar ska ha en öppen karak-
tär så att de bidrar kontakt och aktivitet  
mellan inne och ute. Bottenvåningarna ska 
ha funktioner som aktiverar det offentliga 
rummet. De bör ha en flexibilitet så att de 
möjliggör olika användning över tid. Det 
innebär att bottenvåningarnas rumshöjd 
ska medge publik användning och bör ha 
en höjd på 3,5 meter.  Längs huvudgator 
och strategiska platser ska verksamheter 
för handel och service finnas. Bostadsen-
tréer, och gärna även trapphus, ska place-
ras mot gata. Entréer till möjliga lokaler 
ska vara tillgängliga och vara i marknivå.

• Gårdar ska möjliggöra planteringar och 
utevistelse. Fördröjning av dagvatten och 
solförhållanden ska studeras. Eventuella 
uteplatser och gårdar kan gärna ha visuell 
kontakt med park och natur utanför. 
 Gårdarna får inte generera höga murar 
eller slutna fasader mot allmän plats.

• Kontorshus och värmeverk ska bevaras 
och integreras i den nya strukturen med 
syfte att stärka områdets identitet. De 
kulturhistoriska värdena ska inte skadas 
och mötet mellan de befintliga husen och 
den nya bebyggelsen ska hanteras med 
omsorg. Titta på möjlig utveckling och 
användning.

• Generellt ska inte balkong placeras i 
bottenvåning. På gård får uteplats finnas 
till lägenheter i bottenvåning. Balkonger 
får finnas mot allmänplats som en del av 
fasadgestaltningen. Balkongera ska inte 
verka skrymmande och hindra solförhål-
landet menligt.

• Ny bebyggelse längs huvudgata mot DP1 
ska utformas så att solförhållanden inom 
DP1 beaktas.

6. Områdets förutsättningar
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6.2 SERVICE

Skola och förskola
Norr om programområdet ligger Kämpe-
torpskolan. Skolan har idag cirka 300 elever 
i årskurserna F-5 men har planer på att 
byggas ut för att möta det ökade behovet av 
skolplatser som genereras av en utbyggnad i 
området. Förslaget innebär en ombyggnad 
och utökning av med nya skolbyggnader och 
ny förskola på åtta avdelningar. Kämpetorp-
sskolan kommer då att bli en F-9 skola med 
ca 1000 elever. I Solberga finns ytterligare tre 
grundskolor; I tävlingsförslaget ska utform-
ning och placering av en förskola med 4-5 
avdelningar (ca 700 kvm) föreslås. Det är 
viktigt att trafiklösningar runt och angöring 
till förskolan är genomtänkta, enkla och 
trafiksäkra med särskild hänsyn till barn. 
 Placeringen av förskolan ska möjliggöra egen 
gård alt anslutning till parkmark. Lämpligast 
planeras denna i ett av flerfamiljshusen.

Kommersiell service
I Älvsjö centrum finns tillgång till service med 
livsmedelsaffär, butiker, vårdcentral, bibliotek 

och medborgarkontor. En viktig målpunkt 
inom området är Älvsjömässan på andra si-
dan spårområdet. Närmaste livsmedelsbutik 
ligger på Sjättenovembervägen. Även platsen 
vid Juvelerartorget har restaurang-, kontors- 
och butikslokaler i bottenvåningarna. Inom 
DP1 planeras kommersiella lokaler mot 
huvudgatan. Inom DP3 ska lägen för lokaler 
föreslås på lämpliga platser. 

6.3 HÅLLBAR STADSUTVECKLING

”En hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventy-
ra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.” Bruntelandkomis-
sionen, 1987.

För att nå hållbar utveckling behöver 
de tre aspekterna miljömässig-, social- och 
ekonomisk hållbarhet uppnås samtidigt. De 
tre hållbarhetsaspekterna samverkar och är 
ömsesidigt beroende av varandra. Familjebo-
städer ska i alla delar av verksamheten verka 
för att åstadkomma en långsiktig och hållbar 
utveckling såväl socialt, ekonomiskt som 
miljömässigt.

Älvsjövägen

Götalandsvägen

Älvsjö station/

centrum

E4:an

Älvsjö station/

centrum

Skola

Idrott

Idrott

Lek

Planerad park

Park

Ekbacke

Solbergaskogen
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Miljö
En utgångspunkt för planering i Stockholm 
är att verka för långsiktig hållbarhet och i 
Vision 2030 anges att Staden ska fortsätta 
att utvecklas som en miljöstad i världsklass, 
vilket innebär bland annat anpassning till 
kommande klimatförändringar, låg ener-
gianvändning för nybyggda bostäder och 
lokaler samt ett stadsbyggande som underlät-
tar för hållbara livsstilar.

Området ska utformas för kommande 
klimatförändringar. Planteringar och vatten-
miljöer kan planeras för att minska tempe-
raturfluktuationer och fördröja vatten vid 
intensiva regn. Den biologiska mångfalden 
bör behållas och förstärkas. Gårdarna bör 
utformas så att de bidrar till att förstärka den 
biologiska mångfalden. Byggmaterial ska väl-
jas som är miljö- och hälsomässigt bra alter-
nativ utan att göra avsteg på estetik, kvalitet 
och beständighet. Byggnader ska utformas så 
att ett gott inomhusklimat kan erhållas.

Energiförsörjning
Energianvändning ska vara högst 55 kWh/
m2år. Det ställer höga krav och medvetna val 
på hur byggnader och installationer utformas 
för att klara kraven. Individuell mätning av 
el och varmvatten ska möjliggöras för att 
brukarna ska kunna avläsa och påverka sin 
energianvändning.

Socialt
Projektet ska utformas för god tillgänglighet 
för personer med funktionshinder. Det ska 
vara lätt att välja miljöeffektiva transporter 
(gång, cykel, kollektivtrafik). Goda förbin-
delser för gång- och cykeltrafik till och från 
Älvsjö station är viktigt för att främja ett bil-
fritt boende. DP3 ska följa Stockholms Stads 
riktlinjer vad gäller tillgänglighet.

Det ska vara tryggt att vistas och bo i 
Kabelverket. En blandad bebyggelse ger 
trygghetskänsla, liv och rörelse större del 
av dygnet. Gång- och cykelstråk ska vara 
upplysta och planerade så att de upplevs som 
trygga. Kabelverket ska ges en tydlig identitet 
och utformas med hänsyn till goda mötes-
platser. Det ska vara lätt att ta sig till rekrea-
tionsområden.

Ekonomiska aspekter
Kabelverket ska erbjuda god bostadsmil-
jö med närhet till handel och service. Fler 
boende ger större underlag för verksamheter 
i närområdet.

Det är samhällsekonomiskt fördelaktigt 
att nyttiggöra redan exploaterad mark på ett 
resurseffektivt sätt och utveckla möjlighe-
terna att använda befintlig infrastruktur för 
kommunikation. Val av tekniska lösningar 
och material ska göras med hänsyn till livscy-
kelkostnad och teknisk livslängd. Beprövade 
lösningar och material ska användas med 
hänsyn till livslängd och underhåll.

6.4 GRÖNSTRUKTUR

Natur
Planområdet gränsar till det drygt 30 ha  stora 
natur- och friluftsområdet Solbergaskogen.

Solbergaskogen har, trots sin relativt 
ringa storlek, höga natur-, rekreations- och 
 kulturvärden och rymmer ett stort antal 
natur typer.

Ekbacken
En trädinventering har tagits fram som 
visar på att det inte finns träd som har 
högt  bevarandevärde som ”trädindivider” 
 däremot finns högt biologiskt bevarandevär-
de och de har stor betydelse för utbredning 
och spridning av eklevande arter. I ekbacken 
finns inga riktigt gamla ekar men det finns 
några som är ca 80 cm i stamdiameter och 
därmed sk jätteekar eller nära jätteekar. Det 
finns dessutom många ekar dimensionerna 
”rekryterare” och ”nyrekryterare”. Ekarna 
i Kabelverket ligger i ytterkanten av ett stort 
sammanhängande spridningsområde för 
eklevande arter och nära den svaga länken 
mot Långbros ekområde.

Byggnationen ska ta hänsyn till sprid-
ningsmöjligheten och ska helst stärka den. 
Det är positivt om lokalt dagvatten kan 
användas och synliggöras. Om bebyggelsen 
inkräktar på ekbacken bör förslaget visa att 
det inte innebär nackdelar för spridningen 
och kompensatoriska åtgärder kunna visas 
för att säkerställa spridningsmöjligheten.
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Grönstråk
Kopplingen mellan Solbergaskogen, Älvsjö-
vägen och vidare mot Långbrodalen och 
Viktoriaparken söder om Älvsjövägen ska 
utformas som ett stråk. Stråket ska upplevas 
som en parkmiljö med spridningsvägar för 
ekologiska samband. Plats bör möjliggöras 
för dagvattenhantering.

6.5 TRAFIK 

Biltrafik, gång- och cykeltrafik
Älvsjöstadens nya trafikstruktur utgår från 
en ny gata som knyter samman Götalandsvä-
gen i öst med Älvsjövägen i väst. Gatan, som 
ingår i DP1, får funktionen av en huvudgata 
och får fungera som stadsdelens ryggrad. 
Här finns utrymme för en eventuell  framtida 
spårväg. Till denna gata ansluts mindre 
lokalgator och kvartersgator. Övriga plane-
rade gator inom planområdet utformas för 
biltrafik och dimensioneras för 30 km/h där 
cyklister och bilister delar samma yta.

Tävlingsförslaget ska redovisa en logisk 
och funktionell trafikstruktur för området 
som följer Stadens riktlinjer för vägar och 
 anpassas efter gatustrukturen och vägsek-
tioner i DP1. För genomförbarheten är det 

viktigt att hålla nere exploateringskostnader 
dvs ej onödigt och dyr trafikstruktur.

Ett vägreservat på 40 m från fastighets-
gräns sydväst om Älsjövägen ska beaktas (se 
diagram på begränsningar), det för att en 
framtida utbyggnad av spårväg längs Älv-
sjövägen ska vara möjlig. Tävlingsområdets 
gräns sträcker sig 4 m in på vägreservatet, 
detta för att möjliggöra eventuell angöring 
för ny bebyggelse mot Älvsjövägen.

Trafiksituationen på Älvsjövägen är myck-
et ansträngd vilket begränsar möjligheten att 
lägga till fler korsningar. För att klara in- och 
utfart till befintligt garage under kontors-
husen i Kabelverket 2 kan en s k höger/höger 
korsning eventuellt tillskapas.

Parkering
Parkeringstalet för boendeparkering är 0,5 
plats/lägenhet (inklusive bilplatser för besö-
kande) och ska anordnas inom kvartersmark. 
Längs med allmänna gator medges utrymme 
för kompletterande besöksparkering. Inga 
specifika parkeringsplatser reserveras för 
verksamhetslokalerna längs med huvudgatan, 
dessa hänvisas till korttidsparkering. Parke-
ringstalet för cykel är 3 platser/100 m2 ljus 
BTA (inklusive cykelparkering för besökare).

SolbergaskogenPlanerad park

Bef. parkEkbacke

Villa
område

mmråråråmråm

Villa
om

Villa

nnkaskgaskkkkkok

. ppapparaa
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Älvsjövägen

Götalandsvägen
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6.6 STÖRNINGAR OCH RISKER 

Enligt framtagen bullerutredning exponeras 
området för trafikbuller från Älvsjövägen. 
Dessutom tillkommer buller från trafik inom 
området och andra befintliga gator. Även bul-
ler från järnvägstrafik på Södra Stambanan 
bidrar i viss mån. Området exponeras även 
för industribuller från Kavlis verksamhet.

En riskutredning har tagits fram för områ-
det. Risken för farligt godsolycka i anslutning 
till området bedöms som mycket låg och inga 
åtgärder behöver vidtas för att minska risken.

Tävlingsförslagen ska ta hänsyn till de 
begränsningar detta medför och visa på hur 
man löser problematiken.

6.7 TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vattenförsörjning, spillvatten, 
el, tele och värme
Planområdet kan anslutas till det kommu-
nala VA-ledningsnätet. Anslutningspunkter 

kommer att upprättas i Götalandsvägen. 
Planområdet kan anslutas till det befint-
liga el- och tele/optonätet. En elnätstation 
kommer att placeras öster om huvudgatan 
i anslutning till Kavli. Planområdet avses 
försörjas med fjärrvärme.

Dagvatten
Dagvatten som alstras inom planområdet 
ska följa Stockholms stads dagvattenstrategi, 
lokalt omhändertas och infiltreras och för-
dröjas i möjligaste mån. Från Solbergaskogen 
till Älvsjövägen planeras det ett grönstråk till 
vilken dagvatten från de närmsta husen och 
ytorna kan ledas.

Avfallshantering
Hushållssopor planeras att omhändertas via 
sopsug med två olika fraktioner (rest- och 
matavfall). Familjebostäder har för avsikt 
att ansluta samtliga sina kvarter i Dp3 till en 
gemensam sopsugsanläggning.

Ekar

Vägreservat

Bef byggnad 1

Bef byggnad 2d 2

Vägreseservat

es

Älvsjövägen

Götalandsvägen
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6.8 BEFINTLIG BEBYGGELSE, 
KULTURHISTORIA, BEVARANDE AV 
BYGGNADER

Byggnaderna i kvarteret Kabelverket (nume-
ra Kabelverket 2, 7 och 8) bär på en natio-
nellt viktig industrihistoria. De är uppförda 
och brukade för produktion av telefonka-
blar,inledningsvis för AB Stockholmstelefon 
((Allmänna) Industriaktiebolaget AB H.T. 
Cedergren) och därefter under lång tid L.M. 
Ericsson. Kvarteret består idag av byggnader 
från skilda byggnadsepoker under 1900-talet

Området hålls arkitektoniskt samman 
genom ett konsekvent val av gult tegel som 
fasadmaterial. Det varieras genom olika ti-
ders arkitektoniska formspråk och varieran-
de volymer hos den storskaliga bebyggelsen. 
Nyare byggnader har infogats väl i befintlig 
struktur, självständiga i form, placering och 
volym men med anpassning genom gula 
tegelfasader. Härigenom finns arkitekturhis-
toriska värden, främst i området som helhet 
men även i flera av de enskilda delarna.

Hus 8A och hus 11B ska bevaras, dock 
kommer hus 8A att projekteras invändigt 
separat. 

Hus 8A
Fabriks- och kontorsbyggnad uppförd i tre 
etapper mellan 1954 och 1965 har ett indu-
strihistoriskt bevarande värde. Kontorsdelen 
(hus 8A) som är 5 våningar ska bevaras och 
planer finns att bygga om till studentbostäder 
och ingår inte invändigt i uppdraget. 

Hus 11B
Kraftcentral/värmeverk är från 1950-talet 
och tillbyggd på 1960-talet. Byggnaden för-
ändrades på1990-talet genom ombyggnader 
och utbyte av vissa fönsterpartier. 

Kraft- och värmecentralen ska behållas. 
Det är byggnadernas möjligheter som avgör 

Hus 8A
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användningsområdet samt om byggnads-
volymen kan delas upp eller byggas till. 
Samtidigt som en ombyggnad till exempelvis 
bostäder eller förskola ställer krav på vissa 
justeringar i fasader och interiörer är det 
viktigt att karaktärsgivande inslag bevaras 
och framhävs. Planer finns att förlägga en 
sopsugsanläggning i bottenvåningen vilket 
medför att den måste kunna angöras med 
sopbil. 

Fornlämningar
I området finns flera registrerade fornläm-
ningar. Lämningarna RAÄ 56, 57 och 58 
finns i anslutning till ekbacken i fastighetens 
västra del inom planområdet. Lämningarna 
har förstörts i samband med industrietable-
ringen i området och idag finns inga synliga 
spår som behöver tas hänsyn till.

6.9 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Område 1 är helt inom Kabelverket 8 som 
ägs av Familjebostäder och JM gemensamt. 
Område 2 ligger delvis inom Kabelverket 8 
men delar är inom Älvsjö 2:1 som är Stadens 
mark. 

Hus 11B

Älvsjövägen

Götalandsvägen

SOLBERGA



16

Nedan följer en sammanfattning av 
Familjebostäders översiktliga kvalitetskrav 
och funktionskrav och lägenhetsfördelning 
för bostadsbyggande. 

7.1 FAMILJEBOSTÄDERS AFFÄRSIDÉ 

Bolagets affärsidé är att erbjuda attraktiva 
bostäder och lokaler med hyresrätt i trygga, 
välskötta områden.

Hyresrätt i världsklass är Familjebostä-
ders långsiktiga verksamhetsinriktning. De 
boende ska alltid uppleva boendet prisvärt, 
personligt, sunt och tryggt. Familjebostäders 
nyproduktion ska karakteriseras av;

• yteffektiva planlösningar med god
 möblerbarhet

• genomsikt och vackra rumssamband

• fina gårdar och utemiljöer

• trygghet

• miljöhänsyn

• energieffektivitet

• rimlig hyra

De tekniska kraven kan kort sammanfattas 
så, att Familjebostäder bygger för långsiktig 
förvaltning och tror på vinsten av att bygga 
med hög kvalitet både arkitektoniskt och tek-
niskt, med beprövade systemlösningar och 
material som håller länge och tål att åldras. 
Familjebostäder är miljöcertifierat enligt ISO 
14001.

7.2 FAMILJEBOSTÄDERS STANDARD 
OCH FUNKTIONSKRAV

Lägenhetsförråd
I första hand ska lägenhetsförråd inrymmas i 
källare.

Cykelrum
Cykelrum ska placeras lättillgängligt i 
 bottenvåning, källare alt gård.

Parkering
P-tal ska uppfyllas dock behöver inte detta 
ske inom varje kvarter, det räcker att området 
uppfyller kraven.

Barnvagns- och rullstolsrum
Barnvagns- och rullstolsrum ska finnas vid 
varje trapphus.

Tvättstuga
Tvättstuga ska placeras lättillgängligt i bot-
tenvåning eller i källare. Dimensionering ska 
vara ca 30 bostäder per enhet som omfat-
tar 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare samt 1 
torkskåp. I varje tvättstuga kan flera enheter 
inrymmas. Varje lägenhet ska planeras för 
möjlighet till tvättmaskin

Avfallshantering
Maskinell avfallshantering ska i första hand 
projekteras in, se anvisningar i Stockholms 
stads riktlinjer ’’Projektera och bygg för god 
avfallshantering’’. Familjebostäder sorterar 
ut matavfall, restavfall och om möjligt tid-
ningar och glas.

Grovsoprum ska finnas med fraktioner 
enligt följande grovavfall, metall, elavfall i 
mån av plats papper och plastförpackningar.

7. Förutsättningar
 bostadsförslagen
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Separata städutrymmen
Små städutrymmen i varje trapphus ska 
prövas.

Rumshöjder
I bostadsrum och kontorslokaler ska rums-
höjden vara 2,50 meter, om inte annat över-
enskoms med beställaren. I butikslokaler och 
restauranger ska den fria rumshöjden vara 
minst 3,50 meter. I biutrymmen ska fri höjd 
under installationer vara minst 2,10 meter. 
Markhöjden i garage och nedfartsramp ska 
vara minst 2,20 meter. Där undertak anord-
nas räknas rumshöjden till detta. Installa-
tionsutrymmet ovan dessa brukar normalt 
vara 0,5-0,7 meter.

Installationsutrymmen
Elservisrum placeras i källare. I större fast-
igheter ska även separata el/telerum anord-
nas i källarvåning vid respektive trapphus. 
Fläktrum placeras med fördel på vind och 
ska integreras i arkitekturen och utförs som 
slutet rum med låsbar dörr, lättillgängligt 
via trappa. Tillräcklig arbetsyta för byte 
av fläktar och värmeväxlare, fri höjd över 
arbetsyta min 2,1 m. Undercentral placeras 
i källare och förbindelsepunkter ska sam-
ordnas tidigt med berörda nätägare. Under-
centralen placeras så nära anläggningens 
mittpunkt som möjligt för att hålla interna 
tryckfall i ledningarna lågt med bibehållen 
ekonomisk rördimension. Vattenservis ska i 
möjligaste mån anordnas i eller i närheten av 
UC där tappvatten bereds för att minimera 
tryckskillnaden mellan kall- och tappvarm-
vatten. Spill och dagvattenservis (er) ska 
planeras så att man kan avleda via självfall.

Hyresgäst lokal
Familjebostäder ska tillhandahålla hyresgäst-
lokaler i eller i anslutning till bostadsområden 
för hyresgästers boinflytande- och fritidsverk-
samhet, i detta område är behovet 2 st lokaler 
med kapacitet för 40 personer i varje. I loka-
len ska det finnas avskilt rum för styrelsen. 
Lokalens storlek bör inte vara mindre än 25 
m2 och ska vara utrustad med kök med spis 
och spiskåpa och HWC. Läge i bottenvåning 
, källare eller souterrängplan eftersträvas.

Arbetsmiljö
Vid projektering av bygg och installationer 
ska arbetsmiljöverkets krav beaktas med 
hänsyn till arbetsmiljön under uppförandet 
och vid drift och skötseln av fastigheten

Buller
Projektet ska projekteras för att klara ljud-
klass B.

Energi
Projektet ska uppfylla verifierat krav om 
maximalt 55 kwh/m2 /år (A temp) köpt 
värme. Solceller 2 kWh/m2 /år (A temp) alt 
6 kWh/mÇ/år solfångarvärme (A temp) ska 
utredas och integreras i arkitekturen.

Mark och utemiljö  
Lägenheter utförs i största möjlighet med 
uteplats alt balkong. Stor vikt ska läggas på 
trivsel och säkerhetshöjande åtgärder, som 
privatisering av mark närmast bostäder 
i markplan, grindar, staket, häckar, 
lägenhetsuteplatser. Plats ska finnas för 
gemensamma aktiviteter som, lek, spel, 
grillning, odling, midsommarstång och 
julgranar m.m.

Tillgänglighet
Projektet ska uppfylla krav uttryckta av 
Handisam (Myndigheten för handikappoli-
tisk samordning) i ”Riv Hindren”. Dessutom 
bör projektet i möjligaste mån följa råd och 
anvisningar i Bygg Ikapp. En skrift initierad 
av Hjälpmedelsinstitutet.

Stomme
Utförs i material med hänsyn till god ekono-
misk förvaltning och livslängd, tung stomme 
och ytterväggar förordas.

Fasader
Utförs i material med hänsyn till god håll-
barhet, ekonomisk förvaltning och teknisk 
livslängd, t ex tjock puts, tegel, betong. 

Tak
Utformas med takfot och taksprång för att 
skydda och bevara fasaderna.
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Installationer
VVS: I tidigt skede förutsätts ett konven-
tionellt värmesystem. Valet av system ska 
dock utredas för att undvika problem vid 
bygglovsskedet. Lösningar som får påverkan 
är solfångare, solceller och värmelagrings-
magasin. För att uppnå ställda energikrav 
förutsätts ventilation ske med från- och tilluft 
med återvinning, FTX-system. Bostäder ska 
utformas så att sidodragningar inom lägen-
heten minimeras. För att hålla nere kost-
naden bör antalet stammar för vatten och 
avlopp minimeras för våningsplanet. De bör 
placeras utbytbara inom våtutrymmet eller i 
lättvägg mot hallen alternativt kan fri place-
ring inom klädkammare/förråd accepteras. 
Stammar för kök och våtutrymmen delas 
med fördel.

El/Tele/IT
I byggnaden bör vertikala kabelschakt 
anordnas i anslutning till trapphus. Schakten 
ska vara gemensamma för kraft och telean-
läggningar. Schakten bör vara väl avskilda 
från VS-rör och ventilationsschakt. HG 
ska i trapphuset ha möjlighet att läsa av sin 
förbrukning.

Hissar 
Varje trappuppgång förses med 
maskinrumslös linhiss.

7.3 LÄGENHETSFÖRDELNING 

Lägenhets storlekar
Familjebostäders önskemål om lägenhets-
storlekar och lägenhetsfördelning är:

Storlek Yta Fördelning
1 RoK -40 kvm 5-10%
2 RoK -60 kvm 20-40%
3 RoK -75 kvm 20-40%
4- RoK -95 kvm 15-30%

Ovan angivna maximala lägenhetsstorlekar 
bör inte överskridas. Syftet med lägenhetsför-
delningen är att få en spridning på storlekar 
för att kunna erbjuda en variation till våra hy-
resgäster, mindre avvikelser får förekomma.

Kostnadseffektivitet/
kostnadsstyrning
För att kunna uppnå de mål som Familjebo-
städer har måste det vara yteffektiva plan-
lösningar och alla ytor som inte ger intäkter 
minimeras. En effektivitet på minst 80 % i 
relationen BOA+ LOA/BTA i typtrapphus-
planer ska eftersträvas.
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8.1 ARRANGÖR, TÄVLINGSFORM OCH 
TÄVLINGSSPRÅK

• Tävlingen arrangeras av AB Familjebostä-
der i samarbete med Sveriges Arkitekter i
enlighet med Lag om Offentlig Upphand-
ling (LOU).

• Tävlingen är en inbjuden projekttävling.

• Tävlingsförslaget ska vara utfört på
 svenska.

8.2 DELTAGARRÄTT 

Tävlingen är öppen endast för nedan angivna 
team av arkitekter vilka är utvalda genom 
öppet kvalificeringsförfarande. 

• Alessandro Rippellino Arkitekter AB

• Varg arkitekter AB

• Juul Frost Arkitekter

• Wingårdh Arkitektkontor

• AIX Arkitekter AB

8.3 JURY

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en 
jury bestående av 7 personer enligt följande:

• Nancy Mattsson Arkitekt SAR/MSA Chef
projektutveckling JM

• Per Andrén, Projektchef nybyggnad AB
Familjebostäder (juryns ordförande)

• Pia Ninche , Projektutvecklare nybyggnad
AB Familjebostäder

• Per Kraft, Arkitekt SAR/MSA 2 BK Arkitekter

• Sanna Hederus, Arkitekt SAR/MSA
KOD Arkitekter

• Karolina Keyzer, Arkitekt SAR/MSA 
stadsarkitekt Stockholm Stadsbyggnadskontor

• Ann-Sofi Rundquist, stadsplanerare
Stockholm Stadsbyggnadskont

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkun-
nig expertis som rådgivare.

Juryns sekreterare är Claes Larsson Arkitekt 
SAR/MSA Sveriges Arkitekter

8.4 TÄVLINGSFUNKTIONÄR

Josef Dadoun
AB Familjebostäder
Tel: 070-737 23 14
Email: Josef.dadoun@familjebostader.com 

8.5 FORM FÖR PROJEKTTÄVLING 
SAMT TILLHANDAHÅLLANDE AV 
TÄVLINGSPROGRAM 

I den här upphandlingen används elektronisk 
hantering av projekttävlingen. Tillhandahål-
lande av tävlingsprogram, liksom inlämning 
av tävlingsförslag sker därför via upphand-
lingssystemet TendSign. Förutom den elektro-
niska inlämningen ska tävlingsdeltagare även 
lämna in tävlingsbidrag i papperskopia enligt 
anvisningar nedan. 

Team som vill delta i upphandlingen ska, i 
sökandebolagets namn (alltså samma namn 
teamet angett som anbudssökande i intres-
seanmälan till denna projekttävling), lämna 
in elektroniskt tävlingsförslag via systemet. 
För tillgång till systemet krävs en inloggning. 
Användarnamn och lösenord erhålls genom 
registrering på www.tendsign.com. Det är 
kostnadsfritt för leverantörer att använda 
systemet och att lämna tävlingsförslag. 
Efter genomförd registrering fås  omedelbar 

8. Tävlingstekniska
 bestämmelser
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 tillgång till systemet. Har ni frågor eller 
behöver support kring hanteringen av syste-
met kan ni kontakta TendSigns support; se 
TendSigns hemsida (https://tendsign.com/) 
för mer information. 

För företag under bildande (som ej har 
organisationsnummer) erhålls inlogg-
ning till TendSign genom att kontakta 
TendSigns support; se TendSigns hemsida 
(https://tendsign.com/) för mer information.

Samtliga tävlingsprogramhandlingar 
kommer att vara tillgängliga via Tendsign. 

Det är tävlingsdeltagarens ansvar att 
 bevaka och läsa eventuella meddelanden 
under tävlingstiden, vid äventyr av att om 
så ej sker få sitt tävlingsförslag förkastat om 
väsentlig information för tävlingsförslagets 
avlämnande därmed förbisetts.

8.6 KOMPLETTERANDE TÄVLINGSUNDERLAG

Beställaren förbehåller sig rätten att före 
tävlingstidens utgång överlämna komplet-
terande tävlingsunderlag. Kompletterande 
uppgifter kommer att delges samtliga som 
fått ut tävlingsprogrammet. Endast skriftlig 
kompletterande uppgift lämnad av beställa-
rens ombud under tävlingstiden är bindande 
för både beställare och team. Alla svar på 
frågor kommer att delges samtliga utvalda 
deltagare, som begärt ut tävlingsprogrammet 
via Tendsign.

8.7 FRÅGOR UNDER TÄVLINGSTIDEN

Frågor med anledning av tävlingsprogram-
met ska ställas via Tendsign – där ni hämtat 
detta tävlingsprogram – under tävlingstiden 
och senast 10 dagar före tävlingstidens ut-
gång. Detta gäller dels för att kunna upp-
fylla kraven i LOU beträffande tidsfrist för 
kompletterande upplysningar (6 dagar före 
tävlingstidens utgång) om tävlingsprogram-
met samt dels för alla ska få samma förutsätt-
ningar, dvs. alla frågor och svar distribueras 
i tid till samtliga team som registrerat sig för 
denna upphandling.
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9.1 TÄVLINGSFÖRSLAGET

Tävlingsförslag ska lämnas skriftligt på 
svenska i enlighet med tävlingsprogrammet 
och ska innehålla de uppgifter och handling-
ar som efterfrågas. Hänvisningar till Inter-
net, hemsidor e.d. accepteras ej; hänvisning 
till sådan sida innebär att svar ej lämnats. 
Tävlingsförslaget ska lämnas genom bifogat 
tävlingsformulär; sådant tävlingsförslag som 
inte lämnas genom tävlingsformuläret kom-
mer att förkastas. Alla efterfrågade uppgifter 
måste besvaras och handlingar lämnas in. 
Ifall svar eller handling saknas innebär detta 
att villkoret inte accepteras och tävlingsför-
slaget kan förkastas.

Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samt-
liga inlämnade ritningar och övriga hand-
lingar ska i nedre högra hörnet vara försedda 
med ett motto. Tävlingsförslag ska vara 
monterat på kartong eller liknande i A1-for-
mat (59,4 x 84,1 cm) och får omfatta högst 
6 planscher. Därutöver ska en omgång av 
dessa planscher, förminskade till A3-format, 
lämnas. All text på planscherna ska vara 
läsbar på A3-kopiorna.

Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i 
pdf-format levererat i TEND SIGN– alla planscher 
ska ligga i samma fil. De digitala filerna får 
samman-lagt ha en storlek på max 100 mb.

OBS! allt inlämnat digitalt material ska 
vara rensat på spårbar information om upp-
hovsman mm för att garantera anonymitet.

Tävlingsförslag ska redovisa 
följande:

A. Situationsplan över tävlingsområdet, 
 skala 1:400 som redovisar byggnadshöj-
der, relation till omgivningen samt gatu-
miljö och allmänna ytor.

B. Tabell med ytredovisning för område 1 
respektive område 2. 
 – Antal lägenheter
 – Antal lokaler
 – BTA, Ljus BTA, BOA, LOA, 
 – BOA+LOA/LjusBTA 
 – Antal parkeringsplatser garage/mark 

C. Enkel volymstudie av tävlingsområdet 
i sin helhet inklusive gatustruktur och 
kopplingar i stort, skala 1:400

D. Typplaner, representativa delar / represen-
tativa hustyper skala 1:200

E. Sektioner, representativa delar, skala 
1:200

F. Fasader, representativa delar, skala 1:200 
med angivande av material och färg.

G. Perspektiv från strategiskt viktiga 
 stadsvyer

H. Perspektiv utifrån utvalda fotopunkter

I. Sol, skugg- och vindstudier

J. Beskrivning av förslaget

Handlingar utöver dessa kommer att tas 
 undan från bedömning och utställning. 
 Modell tas inte emot.

9. Tävlingsförslag,
 inlämning och ersättning
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9.2 INLÄMNING

Tävlingstiden slutar 2015-05-18. 
Senast denna dag ska tävlingsförslag vara 
inlämnat till allmän befordran adresserat till 
tävlingsfunktionären. Förslag som lämnats 
till allmän befordran senast denna dag, men 
som ankommer tävlingsfunktionären mer 
än 5 dagar senare, tas inte upp till bedöm-
ning. Förslaget ska åtföljas av ett förseglat 
ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Namn-
sedel” och förslagets motto. Detta kuvert ska 
innehålla uppgifter om namn på förslagsstäl-
laren och ev. medarbetare samt kontaktin-
formation.

OBS! Om tävlingsförslaget skickas med 
allmän befordran ska kvitto utvisande in-
lämningsdag samt förslagets motto samtidigt 
översändas separat till tävlingsfunktionären. 
På detta kvitto ska även anges ett telefon-
nummer där kontakt kan nås med förslags-
ställaren under bevarad anonymitet i fall 
att tävlingsförslaget inte kommit fram. (För 
förslag som lämnas direkt till tävlingsarrang-
ören ska denne lämna kvitto som bekräftar 
att förslaget lämnats inom utsatt tid.)

Tävlingsbidraget i pappersform ställs till och 
adresseras enligt följande; 

AB Familjebostäder 
Upphandlingsenheten, Josef Dadoun 
Box 92100 
120 07 Stockholm 

Receptionens öppettider är  
Måndag 08:00–17:30 
Tisdag-torsdag 08:00–16:45 
Fredag 08:00–14:00 

Lämnas anbud genom bud är adressen;

Upphandlingsenheten, Josef Dadoun 
Hammarby Fabriksväg 67 
120 07 Stockholm 

Observera att det brevinkast som finns intill 
huvudingången har måtten bredd 29 cm x 
höjd 4 cm, det innebär att tävlingsbidrag inte 
får plats i brevlådan utan måste överlämnas 
under receptionens öppettider. (Ni kan alltså 
inte räkna med att själva lägga tävlingsbi-
draget i brevlådan efter att receptionen har 
stängt).

9.3 ERSÄTTNING

De deltagare som kvalificerar sig för fortsatt 
tävling ersätts med vardera 200 000 kronor 
efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt 
förslag.
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10.1 BEDÖMNINGSKRITERIER

Tävlingsförslaget kommer att bedömas 
utifrån huvudmålsättning och önskemål 
i programmet samt utifrån följande (utan 
inbördes ordning eller viktning):

• Arkitektonisk gestaltning, relationer och 
kopplingar till omgivningen, utnyttjande 
av platsens förutsättningar 

• Funktion, stadsbyggnadsmässiga, miljö-
mässiga kvaliteter, hållbar stadsutveckling 

• Utvecklingsbarhet, flexibilitet inför framti-
da förändringar, möjlighet till etappindel-
ning

• Genomförbarhet med avseende på realism 
– ekonomisk och teknisk

Bedömningen kommer att vara avslutad 
2015-06-26.

Resultatet av tävlingen kommer att avslutas 
med ett tilldelningsbeslut. 

10.2 PUBLICERING

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att public-
eras senast tre veckor efter det att tävlingens 
resultat offentliggjorts. Sveriges Arkitekter 
och arrangören äger rätt att publicera samt-
liga tävlingsresultat på sina hemsidor samt 
i tidningen Arkitekten. All publicering av 
tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer 
att ske med angivande av förslagsställarens 
namn.

10.3 ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT

Arrangören innehar den materiella ägande-
rätten tävlingsförslagen. Förslagsställarna 
innehar upphovsrätten och behåller nyttjan-
derätten till sina förslag. Direkt utnyttjande 
av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske 
först efter avtal med förslagsställaren.

10.4 RETURNERING AV FÖRSLAG

Förslagen kommer inte att returneras.

10. Bedömning
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Under förutsättning att erforderliga 
beslut om ett genomförande fattas kommer 
byggherren, Familjebostäder, efter tävlingen 
och i enlighet med juryns utslag, förhand-
la utan föregående annonsering med den 
vinnande förslagsställaren om projekterings-
uppdraget (4 kap 9 § LOU). Uppdraget avser 
generalkonsultuppdrag för; 

Den övergripande strukturen och samord-
ning för område 1 & 2.

• För område 1 till laga kraft vunnen plan 
med option för framtagande av förfråg-
ningsunderlag.

• För område 2 till samrådshandling och 
option resterande arbete till laga kraftvun-
nen plan och framtagande av förfrågning-
sunderlag. 

Byggherre och därmed upphandlare blir Fa-
miljebostäder. För område 2 kan ett eventu-
ellt avrop av optionen överlåtas till JM.

Familjebostäder har valt att sätta ett fast 
timpris för de tjänster de anser komma köpa 
med generalkonsultuppdraget;

Uppdragsansvarig:  950 kronor
Handläggande arkitekt:  800 kronor
Administration:  500 kronor
Byggnadsingenjör:  800 kronor
Bas P:  800 kronor
UE-Påslag för samordning:  7 % (Gäller vid  
externa sakkunniga)

Timpriser är exkl. moms och fasta utan 
indexreglering i 3 år.

Om upphovsmannen till vinnande förslag av 
arrangören och Sveriges Arkitekters Tävlings-
nämnd inte anses ha erforderliga erfarenheter 
och resurser att handha uppdraget 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 ska samråd ske med Sveri-
ges Arkitekter.

Om tävlingen efter två år ännu inte har 
lett till projekteringsuppdrag/ inlett förhand-
lingar för vinnaren tillkommer det denne en 
ytterligare ersättning motsvarande första-
priset.

11. Uppdrag efter tävling
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Detta program är upprättat i enlighet 
med byggsektorns gemensamma ”Tävlings-
regler för svenska tävlingar inom arkitekter-
nas, ingenjörernas och konstnärernas verk-
samhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte 
programmet anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryn 
ledamöter, vilka svarar för tävlingens ge-
nomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt 
är programmet granskat och godkänt för de 
tävlande av Sveriges Arkitekter.

12. Tävlingsprogrammets
godkännande
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