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Bakgrund  

AB Familjebostäder inbjöd i februari 2015 till projekttävling om Detaljplan 3, DP3, i den 

framväxande nya stadsdelen Älvsjöstaden (tidigare Kabelverket).  

 

Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

 
Syfte 

Tävlingens huvudsakliga syfte har varit att få fram ett högkvalitativt, genomförbart och 

utvecklingsbart förslag till struktur som skall 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. 

 

Familjebostäder vill förutom att utveckla strukturen i området visa att hyresrätten är en 

kvalitativ boendeform som kan ha en spännande innovativ gestaltning som skapar ett 

attraktivt område. 

 

I tävlingsprogrammet sammanfattas Familjebostäders program och standard samt 

Stadsbyggnadskontorets viktigaste aspekter för utvecklingen av området och det 

fortsatta detaljplanearbetet. Förslaget ska överensstämma med de övergripande 

intentionerna och får gärna visa på nya möjligheter och utmana förutsättningarna, men 

det är dock viktigt att avvikelser görs medvetet och motiveras. 

Tävlingsuppgift 
Tävlingsuppgiften har varit att ta fram förslag till en struktur för DP3 som ska visa hur 

man på ett bra sätt kan höja exploateringen i området och samtidigt skapa en stadsdel i 

världsklass. 

Deltagande arkitektkontor 
Tävlingen var öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom 

ett öppet kvalificeringsförfarande: 

 

 Alessandro Rippellino Arkitekter AB 

 

 Varg Arkitekter AB 

 

 Juul Frost Arkitekter  

 

 Wingård Arkitekter 

 

 AIX Arkitekter 
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Inlämnade förslag 
Inom utsatt tid hade följande förslag lämnats och godkänts för bedömning: 

 

 Avtryck 

 

 Dela & Delta 

 

 Meandering City 

 

 På Spåret 

 

 I mitten 

Jury 
Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod av: 

 

 Nancy Mattsson, Chef projektutveckling JM 

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

 Pia Ninche, Projektutvecklare nybyggnad, AB Familjebostäder 

 Per Kraft, 2BK Arkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekter 

 Sanna Hederus, Kod Arkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekter 

 Karolina Keyzer, stadsarkitekt Stockholms stad 

 Ann-Sofi Rundquist, stadsbyggnadskontoret Stockholms stad 

 

Juryns sekreterare har varit Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsfunktionär har varit Josef Dadoun, AB Familjebostäder  
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Juryns sammanfattning över tävlingen  

Juryn har granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier som legat till grund för 

tävlingen samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet: 

 Arkitektonisk gestaltning, relationer och kopplingar till omgivningen, utnyttjande 

av platsens förutsättningar 

 Funktion, stadsbyggnadsmässiga, miljömässiga kvaliteter, hållbar 

stadsutveckling 

 Utvecklingsbarhet, flexibilitet inför framtida förändringar, möjlighet till 

etappindelning 

 Genomförbarhet med avseende på realism - ekonomisk och teknisk. 

 

Juryn har särskilt tagit fasta på förslagens planstruktur och övergripande 

gestaltningsgrepp i sin bedömning. Juryn har uppskattat att även om förslagsställarna 

angripit uppgiften på olika sätt så har samtliga kunnat visa att området kan inrymma 

den efterfrågade mängden lägenheter och att det samtidigt kan skapas förutsättningar 

för goda boendemiljöer.  

 

Däremot saknas till stor del analyser av hela området med omgivningar ur ett 

stadsbyggnadsperspektiv. Gränssnittet till omgivningen och kopplingarna till och från 

området är mindre bra belysta i förslagen, speciellt då redovisningen av Götalandsgatans 

samt Älvsjövägens utformning och gestaltning.  

 

Alla förslag har, mer eller mindre, delat upp området i två delar med olika 

gestaltningsgrepp för delområdena. Juryn finner inte alltid motiv för detta och saknar 

analyser kring vad som ligger bakom. 

 

Förslagen följer programmets önskan om att ta upp områdets industriarv och föreslår 

tegelfasader på ett eller annat sätt, men ändå varierar projektens karaktär. De bästa 

förslagen är de där den nya bebyggelsen pekar mot en identitet som kopplar till sin 

kontext, utvecklar den och som visar på en attraktiv och levande utemiljö på ett 

övertygande sätt.  

 

Förslagen utmanar inte bostadsbyggandet utan de är de små nyansernas förslag med stor 

anpassning till programmets förväntade resultat. Programmets önskan om utmaning 

ifall den är motiverad har inte antagits.   

 

Nyckelfrågan har varit hur den relativt höga exploateringen ska hanteras: 

förslagsställarna har endera föreslagit blandad bebyggelse med höga punkthus eller mer 

traditionell kvartersbebyggelse med generell höjd. För att öka exploateringen så har de 

flesta förslagsställare formerat bebyggelsen i tre kvarter i områdets östra del och lameller 

mot Älvsjövägen i väster. Ett av förslagen undviker höga hus och föreslår istället fyra 

kvarter med konsekvensen att en stor del av den värdefulla ekbacken bebyggs. Ytterligare 

ett förslag har avstått från höghus och föreslår istället mycket hög kvartersbebyggelse 

mot den krökta huvudgatan, vilket medför mörka och trånga gårdar och gator. Förslagen 

når generellt inte upp till uppsatta mål för ljus BTA.  

 

De inlämnade projekten pekar mot att blandade typologier med olika höjder är det som 

fungerar bäst utifrån de ställda kraven.   
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Juryns beslut  

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag Dela & Delta till vinnare av tävlingen 

och rekommenderar förslaget till fortsatt genomförande. 

 

 

Stockholm 2015-06-03 

 

 
Nancy Mattsson 

 
Per Andrén  

 
Pia Ninche  

 
Per Kraft 

 
Sanna Hederus  

 
Karolina Keyzer 

 

 
Ann-Sofi Rundquist  

 

 

 

Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare. 
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Juryns omdömen 

Dela & Delta, AIX Arkitekter  

 
Vy mot kvarterstorget och Orangeriet. 

 

Ett förslag med en tydligt formulerad vision som ger möjlighet till väl 

fungerande och levande stadsrum. Med stor inlevelse för platsen presenteras 

lösningar på alla nivåer, från helhet till delar. Såväl den övergripande 

strukturen, de enskilda stadsrummen som byggnadsutformning och 

lägenhetslösningar är väl lösta och gestaltade. 

 

Förslaget visar en sekvens av skickligt formade stadsrum med varierande storlek 

och karaktär, från det tydligt avgränsade entrétorget vid Älvsjövägen till den 

triangulära platsen vid den blivande Götalandsgatan. Denna sekvens av gröna 

stadsrum, för rörelse och vila, skapar samband mellan gårdarna som ett urbant 

parkstråk som anknyter till och öppnar sig mot Solbergaskogen.  

 

Den pragmatiska placeringen av byggnader med varierande höjder ger sol och bra 

dagsljusförhållanden på gårdar och torg. De enkla och rationella 

byggnadskropparna med tydlig koppling till platsens industrihistoria har väl lösta 

lägenheter och stiliga tegelfasader med hög kvalitet i materialval och detaljer. 

Inom förslaget finns en god variation av olika typer av bostäder. 

 

Förslaget uppvisar en attraktiv och trovärdig förstadskaraktär med levande 

bottenvåningar.  De små nivåskillnaderna är en av förslagets stora kvaliteter med 

de privata entréerna där man kan betrakta och delta i önskad mån i livet på 

gatan.  Det visar på en tro på gatan som gemensam plats, en halvprivat zon som 

visar att lokaler inte är den enda lösningen för ett aktiv bottenvåning samtidigt 

som det bidrar till att öka boendekvaliteten. Tillbyggnaden på panncentralen är 

intressant och välgestaltad och ger ett fint tillskott som utvecklar det industriella i 

en ny funktion som kan förstärka områdets identitet. 
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Ekbacken hanteras med skickligt på ett sätt som stärker parkkaraktären och ger 

ett mervärde till området. Förslaget har en god planering kring omhändertagande 

av dagvatten vid ekbacken. 

 

Förslaget bedöms som både genomförbart och utvecklingsbart och i den vidare 

processen behöver vissa aspekter beaktas och bearbetas för att projektet ska nå 

sin fulla potential. 

 

Det är viktigt att den föreslagna variationen av hushöjder behålls, dock behövs en 

bearbetning av de högsta husen, som 20 våningshuset i nordost som kräver 

noggranna studier. En utökad granskning av hushöjderna kan leda till att 

gårdarna och gaturummen blir ännu ljusare.  

 

Vid den föreslagna entréplatsen mot Älvsjövägen ser juryn ett behov av 

ytterligare analys av byggnadernas storlek och placering för att om möjligt kunna 

spara de två solitära ekarna på platsen. 

 

Parkeringshuset mot Älvsjövägen i massivt trä är en tveksam lösning på 

parkeringsproblematiken som bör kunna klaras inom området utan det.  

 

En mer uppbruten fasad mot Älvsjövägen kan vara välgörande utan att för den 

skull öka antalet angöringar till området. Trafiksituationen i stort ingår i en 

naturlig utveckling av förslaget fram till genomförande. 
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I mitten, Alessandro Rippellino Arkitekter AB 

Vy Gårdsgata från korsning med industristråk.  

 

Ett förslag med en stark industriell referens där byggnaderna är placerade på ett 

sammanhängande golv där det finns utrymme för olika användning och aktivitet i 

det offentliga rummet. Förslaget är tydligt gestaltat med en urban karaktär med 

hårdgjorda ytor som kontrasterar till den gröna ekbacken som lämnas kvar och 

förstärks. 

 

Det stora golvet i området som är huvudgreppet behöver hanteras skickligt i 

förhållande till gårdar för att inte riskera att bli tomt och obefolkat. Kanske har 

förslagsställaren medvetet undvikit tydlig gränsdragning, men här anas en 

ambivalens till rummens betydelse. 

 

De olika bebyggelsetyperna visar en också ambivalent hållning till grundtanken 

med planen; ett smörgåsbord av typologier som inte riktigt har tillräckligt med 

utrymme för att kunna samsas på ett bra sätt. Iden med fristående byggnader 

hade med fördel kunnat drivas längre. 

 

Förslaget presenterar en enkelhet i byggnaderna där man satsar på kvalitet i 

detaljer för att skapa ett lugn i området som istället får variation genom 

volymhantering och den omgivande bebyggelsen. 

 

I förslaget finns en realistisk idé kring hur man kan aktivera bottenvåningar och 

hur förgårdsmarken kan berika stadsrummet till att bli urbant och levande. Gatan 

lockar till användning för lek och spel och tillfälliga aktiviteter. 
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Det är en bra gradering av privat, halvprivat och offentligt även om stadsrummen 

med fördel skulle kunnat göras tydligare och mer differentierade. 

 

Förslaget har bra lägenhetsutformning och sammansättning för olika hushåll och 

familjeförhållanden. Höghusen är slanka och ger ljusa och öppna lägenheter med 

stora kvaliteter. 

 

Däremot är höghusens placering inne i området mycket märklig och innebär att 

de skuggar gårdarna som blir mycket trånga och mörka, vilket tydligt redovisas i 

solstudierna. Gårdarna blir trånga som ett resultat av de breda gaturummen. 

Även gården i det sociala stråkets södra ände blir norrvänd och mörk, och störs 

dessutom av förbindelsen från entréplatsen upp mot den centrala delen. 

 

De låga varierade byggnaderna mot Älvsjövägen ansluter fint till ekbacken och till 

villabebyggelse och släppet mellan husen mot Älvsjövägen är välgörande där det 

gröna skymtar bakom och inte skapar en mur.  Hantering av förgårdsmarken här 

är väl utförd. Angöringarna till området är enkla och rediga. Det urbana stråket är 

en intressant tanke om ett gaturum som möjlig access in i området från 

Älvsjövägen. Ett grepp som löser samtidigt infartsproblemet till det befintliga 

kontorshusets garage och utnyttjar befintlig struktur. 

 

De enkla byggnaderna med fin detaljhantering kräver en tydlig och säker styrning 

i genomförandet för att föreslagen kvalitet ska kunna bibehållas hela vägen. Om 

man skulle lyckas hålla i kvaliteten i utförande, material och detaljer hela vägen 

skulle det kunna bli mycket bra.  

 

Det finns goda möjligheter att utveckla förslaget men stora delar av förslaget 

skulle då ha behövt arbetas om. 
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Avtryck, Wingård Arkitekter  

 
Vy av industristråket.  

 

Ett urbant och tätt förslag med huvudgreppet att placera bostadshus ovanpå 

kvartersstora socklar som dels skapar upphöjda privata gårdar dels 

sammanhållna fasader längs gator och platser. Bebyggelsens placering skapar 

variation och öppenhet med täthet i gaturummet och luft mellan husen vilket ger 

förutsättning för goda ljusförhållanden i bostäderna. Förslaget har en god analys 

av relationen och kopplingarna till omkringliggande områden. 

 

Gaturummen är dock slutna och skulle kunnat han gestaltats med större rumslig 

variation och dynamik. De är också genomgående mycket breda, vilket bidrar till 

att området får en storskalig känsla. Även illustrationerna andas storskalighet och 

industristråket visas med en karaktär av köpcentrum som känns främmande och 

orealistisk på platsen.  

 

Byggnaderna är skickligt gestaltade, varierade i skala och uttryck, men ändå med 

en sammanhållen karaktär med tydlig koppling till den ursprungliga 

industribebyggelsen. Med utgångspunkt från befintlig industri har förslaget 

utvecklats till en varierad bebyggelse. 
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Med sitt industriella och urbana uttryck skulle förslaget kunna skapa en helt egen 

identitet för området. Föreslagna byggnader med fin materialitet måste dock 

bibehålla den industriella karaktären för att greppet ska hålla och gatorna måste 

fyllas med verksamheter för att det inte bara ska bli en rekonstruktion av ett 

övergivet industriområde. 

 

Bebyggelsen längs Älvsjövägen skiljer sig från resten av områdets hus och känns 

inte övertygande. Ekgatan parallellt med Älvsjövägen och bebyggelsen i ekbacken 

gör intrång i och försämrar relationen till parken samtidigt som den minskar 

boendekvaliteten för husen längs Älvsjövägen. 

 

Förslagets huvudidé är även dess stora svårighet och juryn ser egentligen inte 

motiv till de upphöjda gårdarna som skapar stora mörka ytor i bottenvåningarna 

och riskerar att skapa en onödig barriärkänsla mellan det privata och det 

offentliga rummet. Bedömningen är att det är en för stor tilltro till kommersiella 

lokaler i detta läge idag. Det hade behövts en redovisning av en större flexibilitet i 

användning av bottenvåningens lokaler. Konceptet som bygger på upphöjda 

gårdar bedöms inte vara ekonomiskt genomförbart och skulle kräva stor 

omarbetning med risk att tappa den bärande idén. 
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På Spåret, Varg Arkitekter AB 

 
Vy från Älvsjövägen.  

 

Ett förslag som utgår från en vacker tanke med småstadskaraktär inne i områdets 

kärna med en tydlig idé med panncentralen i mitten som kyrkan mitt i byn, där 

alla stråk möts. Torget runt panncentralen ger möjlighet till alternativa sätt att 

röra sig genom området och förslaget innehåller intressanta tankar kring 

panncentralens utvecklingsmöjligheter. 

 

En svårighet med förslaget är att konsekvenserna av de vällovliga tankarna att 

hålla nere skalan blir att en stor del av Ekbacken används för exploatering utan 

att fördelarna uppväger - att hålla nere exploateringen i övrigt räcker inte som 

motiv. Greppet försvagar dessutom avsevärt spridningskorridorerna mot 

Älvsjöskogen. En naturlig lösning hade varit att förlägga förskolan till ekbacken 

vilket juryn saknar i förslaget. 

 

Den storskaliga bebyggelsen mot Älvsjövägen förefaller tagen ur sitt 

sammanhang, både i förhållande till resten av området och till villabebyggelsen 

på andra sidan vägen. Den föreslagna västra gatan försämrar boendekvaliteterna 

i dessa hus, som inte får några gårdar. 
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Lösningar för garagenedfarter saknas och den samverkan med grannfastigheter 

som föreslås ser inte juryn som realistisk. 

 

Juryn har svårt att se någon association till det industriella arvet på platsen, de 

staplade volymer som gestaltas i fasaderna uppfattas som alltför splittrade och 

kulissartade. Tillbyggnaden av värmecentralen är möjlig ur kulturhistorisk 

synpunkt. Däremot bedöms det svårt att bygga mot hus A utan att skada de 

kulturhistoriska värdena. 

 

Lägenheterna kring gårdarna är mycket små och trånga men fullt genomförbara 

ekonomiskt. 
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Meandering City, Juul Frost Arkitekter  
 

 

Vy från Älvsjövägen från sydöst.  
 

Ett originellt förslag som tar inspiration i de intilliggande kontorshusens knäckta 

planfigurer och den första detaljplanen för området. Goda och väl definierade 

stråk genom området med tydliga målpunkter och kopplingar och generöst med 

gröna ytor. Förslaget har tydligt definierade gränser mellan gatu-/torgrum och 

gårdar och ger goda förutsättningar för lokaler i bottenvåningarna mot det 

centrala torget. 

 

Den struktur som föreslås ger en mycket hög exploatering längs Götalandsvägen, 

vilket får negativa konsekvenser för gårdarna och gaturummen, som blir mycket 

skuggiga och mörka även mitt på sommaren. Förslaget innehåller dock också 

välgörande höga hus vid Älvsjövägen och ett sympatiskt entrétorg som visar var 

området börjar.  

 

Kabeltorgets utformning kan utvecklas till något bra om tillgängligheten tydligare 

beaktas. De föreslagna trapporna på torget saknar egentlig motivering. Skalan vid 

torget är välgörande och möter den mänskliga nivån och dagvattnet är fint 

omhändertaget. 

 

Den arkitektoniska gestaltningsidén är formmässig något låst men med ett tydligt 

formgrepp med de gröna sluttande taken som sänker skalan in mot mitten av 

området men som inte formmässigt har övertygat juryn. Förslaget ger ett rustikt 

intryck men dess konsekventa gestaltning riskerar att bli något monoton. De 

skulpturala takens utformning kan vara svåra att genomföra med utlovade 

takutsprång. Förslaget bedöms svårt att genomföra ekonomiskt bland annat på 

grund av de föreslagna 2-spännarna. 


