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Parallellt uppdrag Byggarnas Hus  
Bedömningsgruppens sammanfattning och utlåtande 
 
Inledningsvis vill bedömningsgruppen rikta ett stort tack till alla deltagare i det parallella uppdraget som 
inleddes med en workshop. Sammantaget syns ett stort engagemang från teamen som på olika sätt tagit sig an 
uppgiften och kommunicerat väl kring den.  
 
Uppgiften 
Förslag för ombyggnad av nuvarande lokaler i plan 1, plan 2 samt källarplan där uppgiften gick ut på att visa hur 
ytorna bäst utformas för att möta verksamhetens behov och nå ett förverkligande av visionen om 
mötesplatsen/navet Byggarna Hus. 
 
Bedömningskriterierna som förslagen vägts mot är följande: 

- Gestaltning 
- Funktion och organisation 
- Hållbarhet 
- Utvecklingsbarhet och genomförbarhet 

 
Förutsättningar 
Under den inledande workshop som hölls i samband med startmötet uppkom ett antal olika frågor. En av dem 
gällde huruvida hela eller halva plan 2 ingick i den yta som uppgiften omfattade och svaret blev att teamen 
skulle räkna med hela övre planet. Det har resulterat i viss överyta i förhållande till programmet. 
Bedömningsgruppen är medveten om det och ser att oavsett vilket förslag som väljs kommer den frågan att 
behöva bearbetas vidare. Likaså menar bedömningsgruppen att en utredning göras av konstruktör inför vidare 
projektering. Det gäller samtliga förslag. 
 
Frågan om budget diskuterades under startmötet och teamen fick medskicket att tänka förhållandevis fritt och 
har således ej haft en ekonomisk ram att förhålla sig till. I princip kunde teamen välja att rensa ytan till stomrent. 
Ytterligare medskick var även att detaljplanen skulle följas.  
Förslag som innebär en långsiktig investering gör projektet hållbart var arrangörens hållning, vilket framkom 
under workshopen.   
 
Bedömningsgruppens omdömen 
Bedömningsgruppen ser att Strategisk Arkitekturs förslag Campus Byggarna Hus sammantaget bäst svarar mot 
bedömningskriterierna i programmet. Gruppen är enhällig i sitt beslut att utse förslaget till vinnare av det 
parallella uppdraget. 
 
Arrangören Byggmästareföreningen avser som nästa steg att förhandla med valt arkitektkontor om fortsatt 
uppdrag i projektet.  
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Strategisk Arkitektur 
 

 
 
 
Motivering 
Bedömningsgruppen ser genomtänkta och väl övervägda lösningar som sammantaget utgör ett övertygande 
förslag. Särskilt uppskattas att teamet är tydliga i varje steg, att de förändringar som föreslås kan genomföras 
nu, eller i etapper och kopplat till en framtid som handlar om hela huset och dess utveckling i ett nytt 
sammanhang.  
 
Förslaget Campus Byggarnas Hus svarar på frågan om hur Byggarnas Hus kan utvecklas till den mötes- och 
samlingsplats som har varit uppdragets syfte och mål genom att resonera om och visa på förutsättningar och 
lösningar i olika skalor. Genom en områdesanalys redovisas Byggarnas Hus i sitt nuvarande sammanhang, men 
förslaget pekar även ut en riktning mot ett framtida läge i en tätare stad. 
 
I den mindre skalan ligger förslagets fokus på tillgängligheten, kopplingen och flödena mellan planen och de 
olika verksamheterna samt hög grad av flexibilitet.  
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Gestaltning 
Blicken lyfts inledningsvis och teamet gör en analys utifrån pågående planprocesser i närområdet och resonerar 
vidare kring hela byggnaden utifrån det perspektivet och visionen för Byggarna Hus. Analysen visar en framtida 
förtätning av området genom en ny, högre omgivande bebyggelse och att Gjörwellsgatan därmed kommer få 
karaktären av en stadsgata.  
 
Teamet fångar upp de synergier som finns att dra nytta av i de två befintliga byggnadskropparna, lamellen och 
den lägre delen, kallad kvarteret. Den högre lamellen har sin styrka i ljusförhållanden, rationaliteten, 
indelningsbarheten och här organiseras koncentrerat arbete.   Det lägre kvarteret ger möjlighet till öppna, 
välkomnande och överblickbara ytor.  
 
Sammansättningen och mötet mellan de båda byggnadskropparna bidrar till den lösning som förslagsställarna 
väljer för att organisera interna och externa ytor och verksamheter.   
 
Utifrån och in lyfts sedan olika aspekter fram såsom tillgänglighet i alla bemärkelser och vilken roll 
Byggmästareföreningen har, både som fastighetsägare och som paralply-organisation för av olika verksamheter. 
Tankar redovisas om hur fastighetens framtida hyresgäster alla har en anknytning till byggbranschen som bidrar 
till och stärker idén om Byggarnas Hus som en samlingsplats i branschen.  
 
Teamet betonar vikten av att synas utåt och redovisar en tillgänglig synliggjord och välkomnande entrésituation 
som tar sin början på Wennerbergsgatan där en ramp, ny belysningslösning och förnyad skyltning sätter entrén i 
fokus.  
 
Väl inomhus möts medarbetare och besökare av en öppen yta med reception, arbetslounge med olika 
möbleringar, mindre mötesrum och gradängen som leder ner till plan -1. Orienterbarheten har stärkts genom att 
utblickar i fasad mot väster har skapats. Mot gatan har större mötesrum och utbildningsrum tagit plats samt kafé 
och paus-yta som utgör en samlande funktion där även balkongen tas i anspråk. Nuvarande styrelserum 
omvandlas till ett bibliotek och utbildningsrum.  
 
En sekundär entré föreslås mot Gjörwellsgatan.  
 
Takterrassen föreslås aktiveras och bli tillgänglig för fler. Denna yta, bör påpekas, har ej ingått i uppgiften.  
Den interna kommunikationen kompletteras med nya kopplingar genom gradänglösningen mellan plan -1 och 
entréplanet. Ytterligare kommunikation genom en interntrappa från plan 1 till plan 2 i den norra delen hjälper till 
att skapa flöden och flexibilitet i lokalerna.  
 
Förslagsställarna undviker återvändsgränder och skapar på ett trovärdigt sätt utblickar och rundgång som man 
menar i sin tur leder till en rikare inre miljö.   
 
Materialpaletten föreslås ta vara på befintliga material och komplettera dem med naturnära material i en varm 
färgskala.  
 
 
Funktion och organisation 
Placering av funktioner och de flöden som skapas upplevs vara naturliga och bidra till att skapa möten och en 
bra arbetsplats. Ytor har fördelats på ett genomtänkt sätt och sammantaget bedöms förslaget redovisa en 
välkomnande öppen och tillgänglig miljö som förväntas stödja samarbete mellan medlemmar. Den större 
utbildningslokalen på plan 2 skapar flöde och rotation i lokalerna på ett positivt sätt.  
 
Gradängen som leder från entréplanet landar i mingel-, event- och utbildningsytan som i sin förlängning leder till 
en uppdaterad grönyta och uteplats via den sekundära entrén. Här finns en tydlig organisering av funktionerna 
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och rörelsen nedför gradängen landar i en fin utblick mot grönytan i söder. Likaså möts besökare och 
medarbetare av överljus från lanterninerna i den omvända rörelsen uppför gradängtrappan.  
Köket på plan -1 har utökats och givits en effektiv planlösning. Omklädningsrum dusch och bastu i nuvarande 
läge ryms under gradängen.  
 
Interntrappan i byggnadens norra del mellan entréplan och plan 1 skapar flöden och kopplar samman 
arbetsplatserna på ett sätt som ger goda förutsättningar för kommunikation och samarbete.  
 
 
Hållbarhet 
Flexibiliteten i uppdelningen mellan externa och interna ytor, som kan växa och krympa över tid, gör lokalerna 
hållbara genom att de kan möta nya och förändrade behov.  
 
Teamet föreslår att det fortsatta projektet tar sin början i en noggrann inventering på flera plan. Dels en 
genomgång av befintliga ytor avseende exempelvis teknik, verksamhetens behov för att optimera ytorna. Även 
en inventering av befintliga material i byggnaden föreslås samt av den lösa och fasta inredningen för att på bästa 
sätt kunna ta tillvara, återbruka och komplettera.  
 
En fin tanke som presenteras är en materialpalett med material som utgör ett representativt urval av olika platser 
i landet. Det blir en sorts materialbibliotek som visar på att Byggarnas hus representerar hela riket. Möbler 
föreslås vara miljömärkta och tillverkade i Skandinavien.  
 
 
Utvecklingsbarhet och genomförbarhet 
Bedömningsgruppen ser en robust idé där flexibiliteten gör att lösningen kan anpassas efter verksamhetens 
skiftande behov över tid.  
 
Förslaget bedöms vara genomförbart i förhållande till den befintliga byggnaden och bedömningsgruppen 
bedömer att förvaltning och drift har goda förutsättningar att bli välfungerande.   
 
 
Att utveckla i fortsatt projekt 
Håltagningen mellan entréplanet och plan -1 ska studeras och utreds utifrån konstruktionen. Det är viktigt att 
bevara öppenheten i receptionen och dess kringliggande ytor även om justeringar görs.  
De överytor som identifierats ska arbetas bort i det fortsatta arbetet.  
 
Funktioner såsom wc-batteriet i entréplanet kan behöva justeras eller flyttas och antalet toaletter kan behöva 
utredas vidare.  
 
Utbildningslokalerna med sin flexibla möblering, som ofta möbleras från klassrumssittning till biosittning eller 
grupperad möblering, innebär behov av förråd som behöver tillgodoses i fortsatt utveckling och projektering.  
Under processens gång har arrangören gjorts uppmärksam på hur hela byggnaden kan utvecklas över tid. 
Arrangören ser att viktiga och attraktiva delar i fortsatt process är en väl studerad och genomförd reception som 
kan bli gemensam och serva hela huset och att takterrassen görs tillgänglig för fler. Friskvårdsdelarna/gymmet 
kan också stärkas och bli en tillgång för hela huset.  
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APH Arkitekter 
 
 

  
 
 
 
Gestaltning 
Bedömningsgruppen ser att förslaget genomgått en utvecklingsresa som imponerar och som landat i ett koncept 
som tar sig an byggnaden på ett lyhört, inlevelsefullt och varsamt sätt. Det slutgiltiga förlaget har styrkor men 
även svagheter. Bedömningsgruppen vill framhålla den fina presentationen med inlevelsefulla perspektivskisser.  
 
En stor spiraltrappa knyter samman och öppnar upp mellan entréplanet och plan -1 medan två håltagningar i 
byggnadskroppens kärna visuellt och akustiskt knyter samman plan 1 och plan 2. Den ena öppningen är 
cirkelformad och centralt placerad medan den andra är en halvcirkelformad håltagning i byggnadens ände, i det 
nuvarande tryckeriet. Spiraltrappan landar i plan -1 i ett stort samlings- och lunchrum och blicken tillåts vandra 
ut och möta grönskan utanför byggnaden mot söder vilket är en fin tanke. Det innebär samtidigt att trapploppet i 
plan 1, på grund av våningshöjden, vänds bort från entréytan vilket är mindre lyckat och bromsar upp flödet. 
Håltagningarna i kärnan är vid första anblicken ett trevligt sätt att skapa kopplingar mellan planen men bedöms 
även kunna ge problem i form av överhörning och störning. I entrén placeras ett bibliotek som nås via håltagning 
i tegelväggen ut mot Wennerbergsgatan. Biblioteket följs av en utställningsyta och café med paus-yta som 
tillsammans bildar en fin sekvens av rum och funktioner. Biblioteket är tänkt att vara en öppen plats för 
kunskapsutbyte. Även om avsikten har varit att inte skapa ett bibliotek i traditionell mening förmedlar förslaget 
ett annat intryck vilket gör att konceptet blir mindre övertygande. 
 
Teamet väljer att bevara vissa rum, funktioner och väggar, såsom den stora föreläsningssalen samt  
förhandlingsrummet på entréplanet.  
 
 
Funktion och organisation 
Entrén med loungen är tydlig i sin placering. Samtidigt är entrérummet, liksom idag, ett relativt slutet rum och 
besökare kommer även fortsatt behöva vägledas vidare in i byggnaden.  
 
Uppdelning mellan publika och interna ytor sker genom placering av arbetsplatserna på plan 2. Placeringen 
medger flexibilitet men på samma gång begränsas densamma av håltagningarna i kärnan.  
Förslaget bidrar delvis till känslan av att Byggarnas hus är en välkomnande plats, men det noteras att entrén inte 
gjorts tillgänglig för personer med funktionssvårigheter.  
 
 
Hållbarhet  
Den tidigare nämnda sekvensen av rum med bibliotek, utställning och kafé upplevs öppen och välkomnande för 
alla grupper. Förlaget visar även stor omsorg om medarbetare i ytorna på plan -1 genom den föreslagna 
personalentrén, rejäla ljusa omklädningsrum och duschmöjligheter.  
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De förändringar och ingrepp som föreslås är varsamma i förhållande till befintlig byggnad och bedöms därmed 
bidra till att spara resurser.  
 
Färg och materialval, liksom de nya möbler som föreslås och som kopplar till verksamheten i sitt uttryck, är 
gedigna men kan även upplevas aningen exklusiva och riskerar bli daterade.  
 
 
Utvecklingsbarhet och genomförbarhet 
Förslaget bedöms vara genomförbart med sina relativt sett mindre ingrepp i byggnaden. Dock ser 
bedömningsgruppen att de håltagningar som görs för att öka öppenheten mellan planen samtidigt påverkar de 
framtida utvecklingsmöjligheterna negativt genom att begränsa flexibiliteten i ytorna.  
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Belatchew Arkitekter 
 
 

  
 
 
Gestaltning 
Målgruppsanalysen är inlevelsefull och beskriver både nuvarande situation och en framtida utökad målgrupp. 
Vidare redovisar teamet ett starkt grundkoncept och beskriver ett kunskapscentrum där entréplanet innehåller 
många kvaliteter.  
 
Den centrala gestalten i förslaget är en sammansatt gradängtrappa som öppnar upp och förbinder alla tre planen i 
en diagonal rörelse. Gradängen är uppbyggd av två delar; den ena är trappan som utgör en vertikal 
kommunikation medan den andra delen är en sorts landskap att sitta, arbeta eller umgås i. Ett spännande och 
djärvt förslag. På samma gång innebär denna lösning ett relativt stort ingrepp i byggnaden som dock skulle vara 
motiverat om gesten kan bidra till verksamheten i tillräckligt stor omfattning. Här ställer sig gruppen tveksam 
och bedömer att en stor del av ytan inte blir tillgänglig för alla. Gruppen ser även en sorts stumhet i 
utformningen av de rum som diagonaltrappan börjar respektive landar i. Dessa ytor upplevs stängda och mindre 
flexibla. Det stora greppet bedöms även innebära inlåsningseffekter som har negativ inverkan på flexibiliteten i 
ytorna över tid.  
 
En annan viktig del i förslaget är placeringen av ett kafé i entréplanet med access både från gatan och inifrån 
byggnaden. En trevlig tanke, men eftersom tillgången i området avseende publika kafé/restauranger är stor, 
bedöms bristande kundunderlag vara en påtaglig risk som påverkar möjligheterna till god ekonomi i 
verksamheten.  
 
Teamet har på ett övertygande sätt analyserat befintliga material och har en stark idé om hur man kompletterar 
med och integrerar nya material. Exempelvis föreslås en sorts collage i golvytorna.   
 
 
Funktion och organisation 
Besökare och medarbetare kommer direkt in i en öppen och flexibel yta och kopplingen mellan planen är tydlig. 
Bedömningsgruppen noterar dock att teamet inte når ända fram. Här finns mindre bra lösningar avseende 
kommunikationsytor, där någon korridor, genom strävan att skapa siktlinjer, blir återvändsgränd och död yta.  
 
Plan -1 saknar utrymningsväg.  
 
Förslaget visar på en öppenhet där en hel del ytor kan ställas om vid behov. Den stora diagonala trappan kopplar 
samman planen men bedömningsgruppen ser som tidigare nämnts vissa svårigheter genom att utbredningen av 
den stora håltagningen även minskar flexibiliteten i ytorna.  
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Förslagsställarna redovisar en sorts diagram som visar på olika behov och aktiviteter i ytorna på ett tydligt och 
kommunikativt sätt. Dessa benämns som Loungen, Långbordet, Ståbordet, Skärmplatser, och Fokus/teleplatser. 
Teamet vill utmana verksamheten att släppa på en-personsrummen, i syfte att skapa mer samhörighet och riva 
det som kan utgöra en barriär.  

Hållbarhet 
Ett inlevelsefullt koncept föreslås kring mötesrummen där tanken är att visa upp föreningens olika 
yrkeskategorier, dess hantverkskunnande och de material som hör samman med respektive yrke.  
Återanvändningen av möbler och även omformning som exempelvis i det stora styrelsebordet som sågas upp till 
mindre enheter och återanvänds i café/restaurangdelen är eftertänksamt och bedöms hållbart.  

Utvecklingsbarhet och genomförbarhet 
Svårigheter finns i den föreslagna gradänglösningen genom att den tar stor yta i anspråk och genom det stora 
ingrepp i byggnadens konstruktion som den kräver. Vidare ser bedömningsgruppen att gradängens anslutning 
mot fasad skulle behövt redovisas på ett mer övertygande sätt.  
Teamet gjorde en stark delredovisning och bedömningsgruppen hade stora förväntningar på vidareutveckling 
under fas två. Här ser bedömningsgruppen att teamet inte nådde ända fram.   
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