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Om Vectura Fastigheter
Vectura Fastigheter är ett fastighetsbolag som ägs
av Patricia Industries, en del av Investor AB.
Vectura fokuserar på segmenten samhällsfastigheter, kontor och hotell. Med sin koppling till
Wallenbergsfärens stiftelser finns ett unikt historiskt
engagemang i medicinsk vetenskaplig forskning.
Som en del av affärsidén att utveckla, förvalta och
äga hållbara och innovativa fastigheter arbetar
Vectura långsiktigt i nära samverkan med alla de
hyresgäster och aktörer som samverkar på en plats.
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Bakgrund och syfte
Vectura Fastigheter anordnande i samarbete med
Strategisk

Arkitektur,

Sveriges

Arkitekter

och

Stockholms stad ett parallellt arkitektuppdrag för
Kv. Forskaren i Hagastaden under 2019.
Vectura Fastigheter vill med kv. Forskaren bidra till
Stockholm stads vision att Hagastaden ska bli en
“vetenskapsstad i världsklass” genom att knyta till
sig företag och aktörer med höga ambitioner för att
stadsdelen ska bli en levande plats dygnet runt.

Syftet med det parallella uppdraget var att få in
fyra förslag som svarade upp mot ställda mål för
uppdraget. Vectura Fastigheter avser att fortsätta
samarbetet med ett av teamen efter avslutat
parallellt uppdrag.
Det

parallella

arkitektuppdragets

program

utformades av Strategisk Arkitektur i dialog mellan
Vectura Fastigheter, Stockholm stad och Sveriges
Arkitekter.

Forskaren

Vectura Fastigheter 2020-01-30
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Tidplan från lagakraftvunnen
detaljplan till invigning av
Forskaren
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Parallellt
Arkitektuppdrag

Bedömningskriterier

Vectura Fastigheter bjöd in fyra arkitektkontor för
att ta fram förslag för kv. Forskaren:

Förslagen har bedömts hur väl de har genomfört
uppgiften enligt fem huvudkriterier:

Gestaltning

3XN
White Arkitekter
Tengbom AB

Funktion och organisation

DinellJohansson
Uppgiften var att gestalta, både interiört och
exteriört, en byggnad med gedigna arkitektoni-

Hållbarhet

ska kvalitéer. Byggnaden ska inrymma framtidens
kontor för liv och hälsa och publik verksamhet i form
av utställningar, restaurang(-er) och café(-er), även

Genomförbarhet & förvaltning

dessa med ett innehållsmässigt fokus på liv och
hälsa.

Utvecklingsbarhet

Interaktionen mellan byggnadens både privata,
semi-privata och publika delar var en viktig del av
uppgiften,

likaså

kopplingen

till

platsen

runt

omkring. Förslaget ska vidare gestalta en framtida
kontorsprodukt och hur denna kan tas betalt för.
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Bedömningsprocessen
Under

hösten

har

det

parallella

uppdraget

genomförts i etapper med tre delredovisningar och
återkoppling till teamen från bedömningsgruppen
inför fortsatt arbete.
Varje redovisningstillfälle har följts av skriftlig
återkoppling från bedömningsgruppen inför nästa
delredovisning.

Bedömningsgruppens
samlade intryck av processen
Bedömningsgruppen har upplevt arbetet med det
parallella uppdraget som oerhört givande för alla
deltagande. Processen har präglats av kreativt och
professionellt arbete av högsta rang. Teamen har
visat på en vilja att utveckla och förbättra förslagen

Utvärdering och slutgiltigt avgörande har skett av
en samlad bedömningsgrupp bestående av;

och sammantaget bidragit till fördjupad kunskap om
framtida möjligheter för Kv. Forskaren.

Torleif Falk, Arkitekt SAR/MSA, Stadsarkitekt i
Stockholm
Sofi Klingvall, Planeringschef Hagastaden,
Exploateringskontoret
Micael Averborg, Affärsutvecklingschef, Vectura
Fastigheter
Mikael Barkestam, Fastighetschef, Vectura
Fastigheter
Anders Nylander, Styrelseledamot, Vectura
Fastigheter
Göran Ekeroth, Arkitekt SAR/MSA, partner
Strategisk Arkitektur
Inga Varg, Arkitekt SAR/MSA, Varg arkitekter,
ordf. Skönhetsrådet
Till sin hjälp har bedömningsgruppen haft en teknisk
referensgrupp för utvärdering av specifika tekniska
frågor och hur väl förslagen svarar mot program och
byggekonomi. Stadsbyggnadskontoret har bistått
med särskilt bedömningsstöd kring genomförbarhet
utifrån detaljplanens förutsättningar.
Bedömningsgruppen

har

processtöd

av

Elin

Mossberg, SAR/MSA, Strategisk Arkitektur och Anna
Forsberg, LAR/MSA Sveriges Arkitekter.
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Bedömningsgruppens
beslut
Bedömningsgruppen
3XN

bäst

uppfyller

anser

att

förslaget

bedömningskriterierna

från
och

önskemålen så som de är ställda i programmet.
3XN har skapat ett förslag som bejakar byggnadens
runda form och som ger ett välkomnande och
mjukt intryck. Ett stilrent förslag som tar fasta på
kv. Forskarens ledord: välkomnande och världsledande.
Bedömningsgruppen rekommenderar 3XN’s förslag

Mikael Barkestam, Fastighetschef, Vectura

för vidare bearbetning och utveckling.

Fastigheter

Torleif Falk, Arkitekt SAR/MSA, Stadsarkitekt i

Anders Nylander, Styrelseledamot Vectura

Stockholm

Fastigheter

Sofi Klingvall, Planeringschef Hagastaden,

Göran Ekeroth, Arkitekt SAR/MSA, partner

Exploateringskontoret

Strategisk Arkitektur

Micael Averborg, Affärsutvecklingschef, Vectura

Inga Varg, Arkitekt SAR/MSA, Varg arkitekter, ordf.

Fastigheter

Skönhetsrådet

Nedan följer bedömningsgruppens omdömen om samtliga förslag utan inbördes rankning.
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3XN
3XN har gestaltat en elegant och genomarbetad

och går att anpassa utifrån nya behov över tid.

byggnad med mycket höga arkitektoniska kvalitéer
som skapar en fin övergång mellan park och sten-

Den föreslagna träkonstruktionen och innovativa

stad. På långt håll är den runda träbyggnaden en

lösningar för gott inomhusklimat är exempel på

tydlig och skulptural volym och på nära håll

den miljömedvetenhet som genomsyrar förslaget.

kännetecknas den av en hög detaljeringsnivå och ger

Förslaget visar även på god kommersiell hållbarhet

ett varmt och välkomnande uttryck.

och bedöms ha god genomförbarhet.

Fasaden är av glas och cederträlameller som ger

Byggnaden uppfyller sammantaget väl de kvali-

en rytm till fasaden och accentuerar byggnadens

téer som Vectura vill se i den framtida Forskaren.

runda form. Bottenvåningen är uppglasad med en

3XN har gestaltat det landmärke som den centrala

arkad som kopplar byggnaden till torget. Den släta

placeringen i Hagastaden kräver.

träfasaden bryts på några utvalda platser av mjuka fasadindrag i form av entréer i bottenvåningen

Utvecklingsbehov

och som rundade balkonger högre upp i byggnaden.

Frågor kvarstår kring hur träfasaden kommer ål-

Byggnadens avskalade gestaltning bidrar till ett

dras med tiden, samt om huvudentréerna är rätt

välkommet lugn på en plats där många starka gran-

placerade med tanke på flöden och utblickar. Ett

nar tävlar om uppmärksamhet.

lager av detaljering saknas i fasaden och behöver
utvecklas i fortsatt process. Slutligen behöver terras-

Andra framträdande kvaliteter är den öppna, till-

sernas utformning och bottenvåningens möte med

gängliga bottenvåningen samt den genomtänkta

torget studeras mer i detalj.

och yteffektiva planlösningen som skapar ett samspel mellan privata och publika kontors- och evenemangsytor. Planens flexibla och rationella utformning ger möjlighet till olika typer av kontorslösningar
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Tengbom
Tengbom har ritat ett vackert och rationellt förslag,

Byggnadens styrkor är också i viss mån dess

med inspiration från stenstaden och med ett tydligt

svagheter. Den tunga, gedigna fasaden smälter

förhållningssätt till stadsrummen runt omkring.

samman med omgivningen och riskerar att upple-

Byggnaden

vas som alldaglig. Byggnaden blir inte fullt ut det

finner

naturligt

sin

plats

bland

Hagastadens fasaduttryck tack vare valet av sten

arkitektoniska landmärke som efterfrågas.

som fasadmaterial. Stenpanelerna i sågtandskonfiguration är snillrikt vinklade för att ge solavskärm-

Byggnaden bedöms ha god genomförbarhet och

ning under hela dagen.

utvecklingspotential, men entréplanet är ytmässigt
ogeneröst, och det arkitektoniska uttrycket signale-

Kontrasten mellan interiör och exteriör är effekt-

rar inte byggnadens innovativa innehåll i tillräcklig

full, med träväggar vars mjuka uttryck välkomnar

utsträckning.

besökaren in i huset och upp till det gröna taket.
Taket är både ett landskap att röra sig i och en yta
för solpaneler.
Tre välplacerade entréer leder in i byggnaden och
ansluter till stenstaden i söder, kollektivtrafiken i norr
och parken i öster. Bottenvåningens centrala, öppna
atrium bildar en mötesplats som på ett elegant vis
tar hand om torgets nivåskillnader. I planets mitt
sammanstrålar tre riktningar i en sittgradäng för
informella möten. En väl integrerad arkad omger
bottenplanet.
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White
White har skapat ett nyskapande förslag med en

Entréerna skiljer sig tydligt från resten av fasader

stjärnformad plan som sticker ut från omgivningen

och leder besökaren in i byggnaden. Byggnaden har

och markerar en tydlig egen identitet. Snöflingan

ett unikt uttryck, men ansluter sig inte naturligt till

är en regelbunden kristallform som bryts upp av tre

omgivande life science-miljön utan ger istället intryck

uppglasade partier mot park, tunnelbana och

av att tillhöra en mer kommersiellt inriktad byggnad.

Solnavägen.
En nackdel med den fyrdelade planen är att den inte
Insikter kring dagsljusets betydelse för mänskligt

tillåter tillräckligt hög flexibilitet över tid. De stora

välbefinnande på arbetsplatsen och spännande

ljusgårdarna medför också en minskning av möbler-

idéer kring hur framtidens kontor kan utvecklas

bar kontorsyta.

ligger

bland

annat

kontorskoncept:

till

office

grund
without

för

ett

social

nytt
space.

Förslaget nyttjar det senaste inom träbyggnad-

Kontorslandskapet organiseras kring djupa atrier

steknik och tänjer gränserna för vad som går

som sträcker sig in i byggnaden från fasaden och

att bygga i trä. Till den grad att frågor kvarstår

skänker stor kvalitet till de som jobbar i byggnaden.

kring projektets genomförbarhet. En massiv träkonstruktion kräver en bjälklagstjocklek som försvårar

Byggnaden vågar ta plats på det tätt program-

ordentlig takhöjd inom detaljplanens begränsningar.

merade Hagaplan, med ett starkt gestaltningskoncept

sprunget

ur

teamets

tolkning

av

Projektet bedöms ha viss utvecklingspotential.

detaljplanens möjligheter.
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DinellJohansson
DinellJohansson placerar kv. Forskaren i en större

Byggnadens konstruktion är en hybrid av trä och

berättelse om hur städer planeras och organiseras.

stål, med en yttre fasad i massiv sten. Tre material-

Byggnaden har en stark koppling till omgivande stad,

val som visar hur projektet arbetar med klimatmed-

inte minst det som händer under mark. Järnvägs-

vetenhet och långsiktig hållbarhet och innovation.

galleriet under Hagaplatsen utgör själva grunden

Fasadens glasytor saknar dock solavskärmning vilket

för hur planen organiseras. Galleriet projiceras upp

väcker frågor kring hur fasaden kommer utvecklas

genom byggnaden genom två diagonala atrier som

under projektets fortsättning. Hybridkonstruktionen

löper från öst till väst. Ett tredje diagonalt atrium

leder också till oflexibla planlösningar och medför att

öppnar huset norrut. De diagonala siktlinjerna genom

mycket yta försvinner i de tre atrierna. Konstruk-

huset skapar en interiör i ständig rörelse. I samma

tionen väcker också frågor kring genomförbarhet i

riktning som atrierna öppnar tre entréer botten-

sin nuvarande form.

planet mot Solnavägen, Norra Stationsparken och
Hagaplan i norr.

Förslaget bedöms ha god utvecklingspotential.

Förslagets arkad är en fristående pelarcirkel som
omger byggnaden. Cirkeln skapar en zon för verksamheter och aktiviteter runt kv. Forskaren som
löser upp gränsen mellan byggnad och torg. Arkadlösningen är innovativ och ifrågasätter vad en arkad
är, men upplevs som alltför temporär och uppfyller
inte detaljplanens krav.
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Micael Averborg
Affärsutvecklingschef
Vectura Fastigheter AB
Mobile: +46 730 261907
micael.averborg@vecturafastigheter.se
Mikael Barkestam
Fastighetschef
Vectura Fastigheter AB
Direct: +46 (0) 8-300 323 500
Mobile: +46 (0) 70 870 0754
mikael.barkestam@vecturafastigheter.se
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