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Det kommunala fastighetsbolaget i Sundbyberg, Fastighets AB Förvaltaren, bjöd hösten 2015 in 
fyra arkitektteam till en projekttävling om utformning av ett bostadskvarter intill Bällstaån i Sundby-
berg. Tävlingsformen var inbjuden projekttävling med föregående prekvalificering och arrangerades 
i enlighet med LOU i samråd med Sveriges Arkitekter. 

I Lilla Alby i Sundbyberg har Förvaltaren drygt 200 lägenheter i bebyggelse som spänner från punkt-
hus byggda på 50-talet till flerbostadshus uppförda under sent 80-tal. På en centralt belägen tomt vid 
Bällstaån invid infarten till Sundbyberg från Stockholm önskar fastighetsbolaget uppföra goda bostä-
der i en märkesbyggnad som tillför omgivande stadsrum  höga kvaliteter.

Tävlingens syfte är att få fram förslag på ett bostadskvarter av hög kvalitet i både befintlig industribe-
byggelse och nyskapade bostadshus. Vidare syftar tävlingen till att handla upp arkitektkonsulttjäns-
ter för den fortsatta planprocessen. Målet är att vinnande arkitekter ska medverka i framtagandet av 
bygghandlingar och uppföljning. 

KV HAMNEN 8



4

BAKGRUND
Sundbybergs stad består av tio stadsdelar som vuxit fram 
under olika tidsepoker – från slutet av 1800-talet fram till 
idag. I samband med det kommande projektet att gräva 
ned järnvägsspåret norr om Lilla Alby, där tävlingsområ-
det ligger, frigörs mark där en ny levande stadskärna ska 
utvecklas. 

Lilla Alby växte fram kring Ahlby Säteri på Albygatan. 
Gården som byggdes år 1620 är en av länets äldsta 
säterigårdar och är unik med sitt centrala läge. Området 
präglas idag av bostadsbebyggelse som tillkom under 
1960- och 1970-talen men delar av platsens äldre karaktär 
finns dock bevarad. De mest omfattande förändringarna 
av området har under senare tid skett längs med Bällsta-
viken. 

Intill Bällstaån i Lilla Alby ligger fastigheten Hamnen 8 
som utgör tävlingsområde. Platsens äldre stenbyggnad, 

byggd i vinkel och klädd med gult tegel, uppfördes av 
Skinnförädlingsbolaget på slutet av 1800-talet. Förut 
fanns både värdshus och båtbrygga på platsen som, före 
järnvägens tid, var en knutpunkt för trafik med båt och på 
land. 

Sundbyberg, Stockholm och Solna har formulerat en 
gemensam vision för Bällstaviken som en ny urban 
stadsmiljö som ingår i, och förstärker, regionens centrala 
kärna. När människor i början av 1900-talet reste med 
ångbåt mellan Stockholm och Sundbyberg var det i Lilla 
Alby som båten la till. Den sista turen gick 1924.  

Även idag ligger tävlingsområdet centralt med bra kom-
munikationer – förutom närhet till bussar finns tvärba-
nans hållplats Bällsta Bro i direkt anslutning till Hamnen 
8. Det finns också planer på att i framtiden återuppta 
båttrafiken.

Befintlig bebyggelse,  
vy från Bällstaån.
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Den befintliga byggnaden i kvarteret Hamnen 8 är 
uppförd under olika perioder och behovet att bevara 
bebyggelsen ur antikvarisk synpunkt varierar mellan de 
olika byggnadskropparna. Enkelt uttryckt har den äldsta 
delen som ligger längs Bällstaån ett högre bevarandevär-
de. Miljön som helhet är dock kulturhistoriskt intressant, 
då byggnaderna och deras verksamheter har mycket att 
berätta om det senaste århundradets samhällsutveckling.

Fastighet AB Förvaltaren är Sundbyberg stads eget 
fastighetsbolag. Sedan starten 1947 har bolaget byggt 
och utvecklat det moderna Sundbyberg med attraktiva 
bostäder. Förvaltaren byggde Storskogen på 1950-talet, 
Ör på 60-talet, Hallonbergen på 70-talet och Rissne på 
80-talet. Idag växer den nya stadsdelen Ursvik fram och 
Lilla Alby utvecklas. Förvaltarens avsikt med den fortsat-
ta utvecklingen av Lilla Alby är att bevara karaktären av 
stadsmiljö.

TÄVLINGSUPPGIFTEN 
Tävlingsuppgiften bestod av att ge ett förslag till utform-
ning av ny bostadsbebyggelse med inslag av publika 
verksamheter i bottenvåningen. I uppgiften ingick att 
konvertera den befintliga industribyggnaden på fastig-
heten till bostäder. Den efterfrågade bebyggelsen skulle 
ges en tydlig formidentitet, markera entrén till Sundby-
berg från Bällsta bro och tillföra en ny dimension till sitt 
urbana sammanhang.  

Uppgiften utgick utifrån idealet om den täta staden och 
en önskan att med väldefinierade offentliga och privata 
rum levandegöra stadslivet i gatunivå. Byggnaderna skul-
le dessutom utformas med hög kvalitet och långsiktighet 
vad gäller ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

Ahlby säteri
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TÄVLINGSOMRÅDET 
Tävlingens förutsättningar angavs i programmet och i 
tillhörande bilagor samt i dokument som tillhandahölls 
efter att startmöten hållits. Till de viktigaste förutsätt-
ningarna hörde den kulturhistoriska kontexten och 
tävlingsområdets bullerutsatta läge. 

DELTAGANDE ARKITEKTKONTOR
• Elding Oscarson Arkitekter och Andreas Martin-Löf 

arkitekter 

• Jägnefelt Milton 

• Tham & Videgård Arkitekter 

• Wingårds Arkitektkontor 

INLÄMNADE FÖRSLAG
• Hamnkvarteret

• Kanalfabriken

• Magasinet

• Gröna terrasser

JURY 
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury utsedd av 
Fastighets AB Förvaltaren och Sveriges Arkitekter. En 
av juryledamöterna lämnade sitt arbete inom kommunen 
under juryarbetets gång och därmed även sitt uppdrag i 
juryn. 

• Therese Lundborg, arkitekt SAR/MSA, fastighetsut-
vecklare och juryns ordförande, Fastighets AB Förval-
taren. 

Flygbild,
röd linje markerar tävlingsområde.
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• Petra K Ekström, VD, Fastighets AB Förvaltaren

• Urban Holm, fastighetsutvecklingschef, Fastighets AB 
Förvaltaren

• Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploaterings-
chef (deltog endast på det första mötet).

• Annika Colbengtsson, planarkitekt, Sundbybergs stad 

• Pia Ölvebro, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges 
Arkitekter

• Cord Siegel, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges 
Arkitekter 

Juryns sekreterare har varit Julia Hertzman, arkitekt 
SAR/MSA, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär var 
Katarina Wik, Fastighets AB Förvaltaren.  

STÖD I BEDÖMNINGSPROCESSEN
Juryn tog hjälp av Emilie Olofsson på Tyréns för att 
bedöma hur de olika förslagen fungerade med avseende 
på trafikbuller. En översiktlig ekonomisk kalkyl av res-
pektive förslag gjordes av Kjell Rosén på Kalkyl Konsult. 
Slutligen gjordes en dagsljusbedömning av förslagen av 
Exengo.

BEDÖMNINGSKRITERIER
Juryn har granskat och bedömt förslagen utifrån de 
kriterier som utan inbördes ordning eller viktning legat 
till grund för tävlingen samt utifrån de krav och önskemål 
som ställdes i programmet. 

• Arkitektonisk gestaltning
 Förslaget ska visa på förmågan att skapa god arki-

tektur och utformning av bostadsbebyggelsen och 
åstadkomma en intresseväckande prägel i stadsbilden.
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• Kulturhistoria
 Värna befintliga kvaliteter och stärka sammanhanget 

mellan nytt och gammalt.

• Bidrag till stadsbilden
 Kvarteret ska åskådliggöras så att det blir ett positivt 

tillägg i stadsbilden och i sitt urbana sammanhang.

• Funktion 
 Goda lägenhetslösningar med höga boendekvaliteter.

• Ekonomi 
 Genomförbarhet, yteffektivitet och utvecklingsbarhet.

JURYNS SAMMANFATTNING AV TÄVLINGEN
Juryn konstaterade att tävlingsuppgiften bäst beskrivs 
som en förtätningsövning där ny bebyggelse skulle pas-
sas in i en existerande urban struktur med många specifi-
ka förutsättningar. Utmaningen låg vidare i att samtidigt 
skapa en ny märkesbyggnad i Sundbyberg som skulle 
markera entrén från Bällsta bro och Stockholm.  Med 
det begränsade manöverutrymme som tävlingen erbjöd 
menade juryn att de tävlande lyckades utnyttja platsens 
förutsättningar väl samtidigt som ett stort antal frågor – 
fler än vad programmet gav vid handen – blev ordentligt 
genomlysta i samband med tävlingen. Genom sin inläs-
ning av förslagen har alla juryledamöter lärt sig flera nya 
saker om platsen och dess förutsättningar.

Till exempel pekade förslagen på skilda sätt att röra sig 
genom kvarteret med utgångspunkt från olika analyser 
av platsen. Ett förslag skisserar en inbjudande rörelse 
genom själva bebyggelsen medan ett annat innehåller 
en ny förbindelse med ån längs Landsvägen. De olika 

Vy från Bällsta bro
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analyserna hade var och en sina förtjänster och bidrog 
till en djupare förståelse för platsen hos juryn. Samtliga 
förslagsställare behandlade kvarteret som en helhet i fyra 
inbördes mycket olika tävlingsbidrag som alla var relativt 
tydliga i sina respektive koncept. 

De bärande idéerna tydliggjordes särskilt i relation till 
den befintliga bebyggelsen från 1800-talets slut där 
förslagen hade helt olika förhållningssätt till den äldre 
industribebyggelsen på platsen som inte bara hade med 
hur mycket förslagsställarna valde att riva eller bevara. 
Hamnkvarteret och Kanalfabriken lyckades med sina 
förslag visa juryn på kvaliteten i den nyare delen av indus-
trifastigheten. Genom att föreslå en mindre torgbildning 
framför den nyare längan visade dessa tävlingsbidrag på 
hur även relativt vardaglig äldre arkitektur kan bidra till 
att levandegöra gaturummet. 

Juryn diskuterade ingående kring landmärken och ur-
banitet och vad dessa kan utgöras av i ett läge som detta. 

Till platsens specifika förutsättningar hör annonsläget 
vid ån i övergången mellan Stockholms kommun och 
Sundbyberg. Genom att läsa förslagen i relation till 
hela Sundbyberg och dess historia underlättades juryns 
urvalsprocess. Slutligen fördes samtal kring vad Förval-
taren står för och hur de olika förslagen relaterade till 
bolagets identitet. 

Andra förutsättningar som präglade tävlingen var främst 
trafikbullret. Den sakkunniga översiktliga bedömningen 
av förslagen visade att alla förslag behöver olika buller-
skyddsåtgärder. I utlåtandet beskrivs längre fram endast 
särskilda skillnader mellan förslagen. Den vanligaste 
lösningen för den nya bebyggelsen som redovisades var 
att balkonger som kan glasas in skulle ta hand om bullret. 
Lösningen med längsgående balkonger gav dock konse-
kvenser i form av minskat dagsljusinfall. I den äldre be-
byggelsen skilde sig hanteringen av bullerproblematiken 
kraftigt vilket skapade olika förutsättningar för möjlighet 
till genomförande. 

Vy från Landsvägen
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I enlighet med programmet innehöll alla förslag publik 
verksamhet i form av restaurang eller kafé mot ån, medan 
bottenvåningen i övrigt behandlades på olika sätt i de 
olika bidragen.

I de höga byggnader som ingick i alla förslag placerades 
i flera fall trapphuset i anslutning till fasad – en lösning 
som bedömdes vara kostsam utan att betinga tillräck-
ligt stora värden. Den dyrbara fasadytan borde istället 
tillfalla lägenheterna menade juryn då de dagsljusbelysta 
trapploppen troligen inte skulle användas i någon större 
utsträckning. Dels används trappor mer sällan i höga hus 
och dels behöver trapploppen kunna tjäna som brandut-
rymning med dörrar från alla våningsplan.   

De skilda trapphuslösningarna gav olika förhållanden 
mellan BOA och BTA något som tydligt påverkade den 

ekonomiska kalkylen. Den översiktliga kalkylen visade 
att förslagen skilde sig åt kraftigt med avseende på förut-
sättningar att kunna genomföras.  

En generell reflektion var att flertalet förslag hade karak-
tärsdrag med tydliga historiska referenser. Jurygruppen 
skulle gärna velat se fler framåtblickande inslag i täv-
lingsbidragen. 

Slutligen noterade juryn att tävlingsbidragen visade 
förvånansvärt få lösningar och förslag med inriktning på 
ekologisk hållbarhet.

Vy mot ån
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För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd, arkitekt SAR/MSA Julia Hertzman.

JURYNS BESLUT
Efter avslutad bedömning har juryn enhälligt utsett förslaget Hamnkvarteret till vinnare av tävlingen KV HAMNEN 8, 
en inbjuden projekttävling om bostadskvarter i Sundbyberg och rekommenderat förslaget till fortsatt utveckling och 
utförande.

Therese Lundborg
 juryns ordförande

Petra K Ekström

Urban Holm

Annika Colbengtsson

Pia Ölvebro, utsedd av Sveriges Arkitekter

Cord Siegel, utsedd av Sveriges Arkitekter
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Hamnkvarteret utgörs av en vacker komposition 
av lyhört och skickligt utformade volymer och 
elegant gestaltade urbana rum. Här bevaras den 
äldre bebyggelsen i sin helhet samtidigt som dess 
kvaliteter förstärks med hjälp av den nya bebyg-
gelsen och gestaltningen av kvarteret som helhet. 
Det höga punkthuset bildar en värdig pendang 
till Ivar Tengboms vattentorn i Tornparken norr 
om tävlingsområdet. 

Förslaget består av ett graciöst punkthus med fyrkantig 
planform, den äldre bebyggelsen i intakt skick och en 
serie publika rum i olika plushöjder.

En stilig ensemble som tycks självklar på platsen bildas 
av Hamnkvarterets nya och befintliga bebyggelse tillsam-
mans med en finstämd sekvens av yttre rum. Förslaget 

präglas överlag av genomarbetade, välfungerande och till 
synes enkla grepp.

Punkthuset är skickligt gestaltat med vackra proportio-
ner och detaljer som andas släktskap med Sundbybergs 
äldre byggnadsbestånd – som delvis har en industriell 
karaktär. Det liksidiga slanka tornet har ett landmärkes 
kännetecken där det står – symmetriskt och riktningslöst 
– i änden av en siktaxel från Sundbybergs vattentorn. 

Genom att sänka gården ett par meter från gatan ska-
pas med ett elegant grepp en tydligt avgränsad yta med 
halvprivat karaktär. Med den valda utformningen tillkom-
mer en välgörande grön ficka längs Landsvägen men det 
bullerstörda läget sätter dock frågetecken kring ytans 
värde som en bostadsgård. I bottenvåningen föreslås 
förutom restaurang en liten livsmedelsbutik och ett kafé. 
Med hjälp av höjdskillnader skapas en sekvens av rum 
och platsbildningar med olika karaktär där torget mot 

VINNARE
HAMNKVARTERET
Förslagsställare: JÄGNEFÄLT MILTON
 
Carl Jägnefält
Konrad Milton, arkitekt SAR/MSA
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Hamngatan blir det mest publika. Gestaltningen bjuder 
in till en spännande diagonal rörelse genom kvarteret 
från Hamngatan och ned mot vattnet.  

Idag gränsar ett väl omhändertaget publikt stråk till täv-
lingsområdet i söder i form av en bred passage som leder 
fotgängare ned till ån. Hamnkvarterets föreslagna torg 
intill passagen förstärker stråket från Bällstaån genom 
att ytan ges större rymd och annonseras tydligare mot 
Landsvägen. En tydligare koppling mellan torg och stråk 
skulle dock ge ökad rörelsefrihet med möjlighet att som 
fotgängare ta sig vidare från ån i olika riktningar.  

Relationen mellan den nya och äldre bebyggelsen är en av 
förslagets starkaste kvaliteter. Med vällösta planlösningar 
behålls den äldre bebyggelsen intakt. De nya tilläggen har 
en tydlig materialitet och formvilja med sitt egna uttryck 
men förhåller sig samtidigt respektfullt till det äldre huset. 
Kompositionen av kvarteret är särskilt lyckad med avseen-

de på att lyfta och ge plats åt den befintliga bebyggelsen. 
Det lilla torget vid Hamngatan är ett exempel på hur det 
nya och det gamla samverkar. Platsen får ett särskilt värde 
med den äldre bebyggelsens gavel som en stilig fond och 
det äldre huset lyfts i det nya sammanhanget. 

Lägenheterna i både det nya och gamla huset är vällösta 
med avseende på funktion, genomblickar, ljusföring och 
rumssamband.  Särskilt i det äldre huset, där begräns-
ningarna är givna, föreslås med relativt små ingrepp 
välfungerande lägenheter med eleganta rumssamband 
längs fönsterväggarna. Bostäderna har här utformats så 
att de klarar bullerkraven, till skillnad från lösningar som 
redovisas i andra förslag. 

Vidare avseende buller krävs närmare studier av de 
tekniska lösningar som föreslås som bullerskyddsåtgärd. 
Avsaknaden av balkonger ger ljusa lägenheter med stora 
kvaliteter men ställer krav på solavskärmning.
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Juryn uppfattar att Hamnkvarteret medvetet har gestal-
tats utan balkonger. Förslaget är istället långt drivet i 
fråga om ljus och rymd i varje lägenhet och med ett tänk 
kring användningen av den gemensamma terrassen där 
även tvättstuga placerats. Avsaknad av balkong är dock 
inte helt okomplicerat i en tid när de flesta nybyggnads-
projekt utrustas med stora möblerbara balkonger.

Förslagets utemiljöer har både stora kvaliteter och vissa 
brister. Den nedsänkta gården bör kunna uppfattas som 
en halvprivat miljö och fungera som ett vackert blickfång. 
Samtidigt är den inte tillräckligt skyddad för att vara 
inbjudande för längre vistelse. Ingen av byggnaderna har 
utrustats med balkong. Här finns utvecklingspotential, 
åtminstone i den äldre bebyggelsen. Hamnkvarterets 
mest tilltalande och övertygande utemiljö föreslås i den 
gemensamma takterrassen där de boende kan vistas både 
till vardags – i samband med ett tvättpass – eller vid festli-
gare tillfällen. Terrassen tillför därmed demokratiska och 

sociala kvaliteter som i sin tur bidrar till att Hamnkvarte-
ret blir ett hållbart förslag.

Det hållbara ryms även i hanteringen av befintlig och 
ny bebyggelse där helheten och delarna bidrar till att 
projektet går att genomföra utifrån funktion, teknik och 
ekonomi. Hamnkvarteret är ett långt drivet förslag med 
många kvaliteter. I den forsatta bearbetningen av täv-
lingsbidraget bör utemiljön studeras vidare och utveck-
las. De yttre rummen bör särskilt tydliggöras avseende 
offentliga och halvprivata funktioner.
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Kanalfabriken har ett tilltalande anslag. Tävlings-
bidraget redovisas med ett stiligt och skickligt 
manér där en träffsäker analys av platsen dock 
inte utmynnar i ett helt övertygande tävlings- 
bidrag. 

Förslaget består av ett högt asymmetriskt och uppifrån 
avsmalnande punkthus och en påbyggnad på den nyare 
delen av industribebyggelsen. 

Med en form som tilltalar utgör Kanalfabriken ett tufft 
och nästan kaxigt blickfång i stadsrummet. Konceptet 
är starkt, tydligt och konsekvent genomfört, från analys, 
till färdigt förslag. Det är dock problematiskt att en av de 
bärande idéerna – en tydlig tegelsockel som fundament 
för bebyggelsen – saknar inbjudande kopplingar till om-
givande stadsrum. Även om förslaget elegant plockar upp 
den äldre bebyggelsens tegelfasad i sockeln skapar den 

slutna bottenvåningen ett avvisande möte med omgiv-
ningen. 

Förslaget brister tydligt i kontrasten mellan önskade 
kvaliteter och faktisk redovisning. Det visar sig särskilt i 
utemiljöerna där syftet med en partiell rivning av den äld-
re bebyggelsen beskrivs i termer av att släppa in ljus och 
rymd till kvarteret, medan den föreslagna utformningen 
förmedlar något annat. 

Genom att riva flera delar av längan i vinkel mot ån – och 
samtidigt skissera påbyggnad och tillägg med liknande 
volym – skapas en utformning som varken bedöms vara 
hållbar eller ha en övertygande gestaltning och som dess-
utom inte tros tillföra ljus och rymd till gården.

Kanalfabrikens yttre miljöer har samtidigt många kvalite-
ter. Både gård och torg är rumsligt och materialmässigt 
skickligt gestaltade och väl sammankopplade. Förslaget 
är det enda som knyter ihop det publika stråket söder 

KANALFABRIKEN
Förslagsställare: ELDING OSCARSON ARKITEKTER 
OCH ANDREAS MARTIN-LÖF ARKITEKTER

Andreas Martin-Löf Arkitekter, arkitekt MSA
Jonas Elding, arkitekt SAR/MSA
Johan Oscarson, arkitekt SAR/MSA
Kristine Jensen
Per Nelson
Matthias Schuler, Transsolar 
 Florian Kosche 
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om tävlingsområdet med den fina platsbildningen mot 
Hamngatan vilket visas i en driven och vacker rendering. 
Även bottenvåningarnas program tilltalar med en inlevel-
sefullt föreslagen blomsteraffär mot torget.

Det höga punkthuset i kragar ut i gaturummet med en 
fint komponerad volym som annonserar sig på håll och 
skulle kunna bli ett elegant landmärke i staden. Den 
valda utformningen med aluminiumklädda paneler på 
en träkonstruktion väcker dock frågor om förslagets 
hållbarhet och samstämmer inte med projektets i övrigt 
funktionalistiska anslag.

Ur kulturantikvarisk synpunkt ter sig Kanalfabriken med 
sin påbyggnad på den befintliga äldre bebyggelsen som 
det förslag som är minst anpassat och relevant på platsen.

I den äldre bebyggelsen redovisas flertalet lägenheter 
som inte bedöms klara bullerkraven. Kvaliteter i form av 
utblickar och fina rumssamband finns men ett par lägen-

heter här är mindre yteffektiva än vad som är önskvärt.
Det höga huset brister i typplanet med en trapphuslös-
ning som inte tillför kvaliteter som kan uppväga kostna-
den för utformningen. Att använda ett av husets hörn till 
trapplopp och hissar ger visserligen ett ljust trapphus 
– men möjligheten att skapa ett stort antal hörnlägen- 
heter går förlorad – samtidigt som lösningen inte ger ett 
rimligt förhållande mellan BOA och BTA. 

Den översiktliga ekonomiska kalkylen visar just att rela-
tionen mellan BOA och BTA bidrar till att förslaget inte 
bedöms kunna genomföras utan större omarbetningar.

Kanalfabriken är ett på många sätt intressant förslag  
som dock har flera större brister, som inte vägs upp,  
eller bedöms vara tillräckligt utvecklingsbara. Som rand-
anmärkning noteras att det höga huset redovisas med 17 
våningar vilket bedöms bli för högt och kräver en annan 
trapphuslösning än den föreslagna. 
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Juryn tilltalas av förslagets kraftfulla förhållnings-
sätt till platsen och kontexten i stort. Det höga 
huset är inte välputsat och tillrättalagt utan upp-
fattas som livfullt och dynamiskt. Urban, ruff och 
tillåtande är andra ord som kan beskriva den före-
slagna bebyggelsen som mycket väl skulle kunna 
stå som symbol för det moderna Sundbyberg. 

Förslaget består av ett högt och massivt skivhus som 
byggs ihop med den befintliga industribebyggelsen.

Med ett tydligt formspråk skapas en tålig vardagsarkitek-
tur gjord för en urban plats. Gestaltningen skulle kunna 
beskrivas som traditionellt modernistisk men har samti-
digt en tydligt tillgänglig, öppen och tillåtande karaktär. 
Flyttbara pressglas i höghusets fasad bidrar till att skapa 
ett levande uttryck både dag- och kvällstid. 

Det nya huset tar för sig på platsen och fyller bokstavli-

gen nästan upp det begränsade tävlingsområdet helt och 
hållet med sin krispiga och på ett sätt anonyma arkitek-
tur. Det höga husets form och riktning påminner dock 
väl mycket om befintlig bebyggelse längs Landsvägen 
vilket gör att uttrycket delvis tappar i stringens. 

Magasinet är det förslag som tydligast samspelar med 
omgivande gaturum. En dubbelhög publik entrévåning 
bjuder in förbipasserande att röra sig genom huset ned 
mot ån. Det urbana och spännande greppet fungerar väl 
rent flödesmässsigt men bygger helt på att en handelsyta i 
denna storleksordning skulle bära sig på platsen. 

Genom att det höga huset är något tillbakadraget och 
skevar en smula i relation till Hamngatan skapas en 
dynamik i gaturummet. Skevningen hjälper också till att 
annonsera det publika stråket söder om tävlingsområdet. 
Torget mot Hamngatan öppnar upp platsen ytterligare 
och bjuder in till en potentiell diagonal rörelse. Möj-
ligheten att röra sig diagonalt går dock förlorad med de 
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höga murar som avgränsar platsbildningen från stråket 
och ytan används dessutom endast till parkering. 

I Magasinet ges den befintliga bebyggelsen en ”hård 
kram”. Det nya byggs ihop sig med det gamla –  med ett 
omilt, men samtidigt välgörande förhållningssätt – och 
liknar något man skulle kunna se i Rom, där det nya och 
det gamla samsas sida vid sida. Den äldre byggnaden 
framhävs tydligt med höghusets kraftfulla och avvikan-
de formspråk. Samtidigt väcker förslaget frågor kring 
tekniska, kulturantikvariska och ekonomiska aspekter på 
genomförandet.

Tävlingsbidraget är det av alla förslag som har minst ytor 
för utevistelse. Här finns endast relativt grunda balkong-
er och en mycket begränsad – avseende ljus och yta – 
takterrass där de bägge husen möts. 

I det höga huset föreslås vällösta lägenheter med god 
funktion, ljusföring och genomblickar. Husformen 

ger möjlighet till grunda och ljusa rum som väger upp 
minskat dagsljusinfall som orsakas av de längsgående 
balkongbanden. De stora bostäderna har stora kvaliteter 
med sina balkonger och fönster i tre väderstreck. Trapp-
huslösningen är dock mindre lyckad då relationen mellan 
BOA och BTA blir lidande samtidigt som södervänd fa-
sadyta, som skulle kunna användas bättre till lägenheter, 
tas i anspråk. I det äldre huset redovisas lägenheter som 
inte skulle klara bullerkraven utan omfattande omarbet-
ningar. De bostäder som redovisas är fina men mindre 
yteffektiva än vad som är önskvärt. 

Förslaget bedöms ha goda ekonomiska förutsättningar 
att genomföras. Men trots att det har högst exploatering 
är förslaget inte det som bedöms ha bäst ekonomiska 
förutsättningar att genomföras. 

Magasinet är ett bidrag med många kvaliteter – men även 
brister – där juryn framförallt lyfter att det inte finns 
tillräcklig potential till utveckling i förslaget.
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Gröna terrasser är ett tydligt förslag som kan 
tillföra just de kvaliteter på platsen som beskrivs 
i text och bild. Med en ny koppling mellan 
Landsvägen och vattnet skapas en rörelse längs 
huset som väcker juryns nyfikenhet. 

Förslaget består av ett högt avsmalnande skivhus med en 
tredelad trappning och en ny lågdel i vinkel längs Landsvä-
gen. Detta tävlingsbidrag är det enda där den nyare delen 
av det befintliga huset, längan i vinkel mot ån, rivs helt. 

Det är även det enda bidraget som möjliggör för fot-
gängare att röra sig intill huset längs med Landsvägen 
och vidare ned mot vattnet. Som helhet är det ett tanke-
väckande och genomtänkt förslag där de yttre rummen 
präglas av en tydlighet och konsekvens med ett genomar-
betat utförande. 

Genom att riva en del av den befintliga industribygg-
naden skapas en ljus bostadsgård och den kvarvarande 
delen av det äldre huset får en stilig gavel och bättre 
förutsättningar för ljusa lägenheter. Även om kvalitet 
uppnås – både på gården och i det äldre huset – menar 
juryn att det framstår som en motsättning att riva en 
byggnad för att istället bebygga en annan del av tomten. 
I andra förslag – särskilt det vinnande, framgår att goda 
lägenhetslösningar är möjliga att skapa även om det äldre 
huset bevaras i sin helhet.

Skivhuset i Gröna terrasser står med bredsidan mot ån 
och bildar därmed en tydlig siluett som bryter mot övrig 
bebyggelse med sin riktning. Fasadgestaltningen är väl 
genomförd och husets avtagande balkongdjup är skick-
ligt uttänkt. Samtidigt kan formspråket ge associationer 
till historiska referenser på ett sätt som inte enbart är 
tilltalande eller för platsen relevant. De karaktäristiska 
balkongräckena övertygar inte heller juryn helt – varken 
med sin form eller funktion.
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Detta förslag redovisar de bästa förutsättningarna för 
utevistelse med den gröna, solbelysta och skyddade 
gården, en generös takterrass och slutligen balkonger i 
de två nedre tredjedelarna av huset.

Kvarterets gavelmotiv mot Landsvägen bidrar till att 
skapa en effektfull entré till Sundbyberg men fungerar 
inte lika bra i relation till den befintliga bebyggelsen. 
Som fondmotiv till den äldre industribyggnaden blir det 
höga huset väl dominant med sin bredsida och likartade 
kolorit.  

Genom att föreslå rivning av den ena längan i befint-
lig bebyggelse har Gröna terrasser skaffat sig fördelar 
gentemot övriga förslag. Fördelen att slippa ett mörkt 
hörn i det äldre husets vinkel och möjligheten till fönster 
på gaveln utnyttjas väl. De föreslagna lägenheterna i den 
äldre längan är fint utformade med avseende på rums-
samband, utblickar och funktion. Alla lägenheter klarar 

inte bullerkraven men bedöms kunna omarbetas utan att 
grundidén går förlorad. 

I den nya bebyggelsen finns fina studiolägenheter i 
huskroppen mot Landsvägen. Även det höga huset har 
kvaliteter i form av utblickar och bostäder med fönster 
i tre väderstreck. Här är trapphuset rationellt löst men 
i flertalet lägenheter finns långa korridorer som drar 
ned helhetsintrycket. De våningsplan som har djupast 
balkonger får också relativt mörka rum.

Förslaget bedöms ha relativt goda ekonomiska förutsätt-
ningar att genomföras. 

Gröna terrasser är ett starkt förslag som skulle kunna 
tillföra stora kvaliteter till platsen – särskilt i flera av de 
rum som bildas i anslutning till husen – men som helhet 
når bidraget inte hela vägen fram.
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