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Med ett gemensamt hus förstärker SKH sin identitet 
som EN högskola med en vision om att bli det första 
konstnärliga universitet i Skandinavien, ökar sin 
synlighet och ger ett tydligt avtryck i Stockholm.
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1. ARRANGÖR OCH 
FÖRUTSÄTTNINGAR

Stockholms konstnärliga högskola anordnar tillsammans 
med Atrium Ljungberg, Stockholms stad och Sveriges 
Arkitekter en inbjuden projekttävling i två steg för sju täv-
lande team. Projekttävlingen anordnas i enlighet med 18 
kap lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”). 
Tävlingsuppgiften är att gestalta en ny byggnad för Stock-
holms konstnärliga högskola i Stockholm.

Stockholms konstnärliga högskola är upphandlande 
myndighet och avser att teckna avtal med vinnande arkitekt 
om fortsatt uppdrag. Avtal ingånget efter projekttävlingens 
avslutande kommer att överlåtas till Atrium Ljungberg AB 
eller av detta bolag anvisat bolag inom Atrium Ljungberg 
AB:s koncern.

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett 
hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle 
med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla 
ges goda förutsättningar att påverka utveckling-
en av den gemensamma miljön.

- Boverket Politik för gestaltad livsmiljö (2021)

Wagner Proffsregi 2020 Foto: Per Bolkert
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2. BAKGRUND

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) är en statlig hög-
skola med utbildning på kandidat, MA - och doktorandnivå 
samt en forskningsmiljö som driver utvecklingen av det 
dynamiska samspelet mellan utbildning och forskning. 
SKH är i dagsläget lokaliserat på fem olika adresser på 
Östermalm i Stockholm. 

SKH ska vara en plats där den unika mångfalden av utbild-
ningar och forskningsprojekt inom cirkus, dans, dans-
pedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri 
kan samexistera och där verksamheterna kan inspireras av 
varandra och tillsammans utvecklas, genom naturliga och 
gemensamma mötesplatser.  

Viktiga parametrar inför en samlokalisering har varit: 
– Centralt läge med goda kommunikationer och  
 stora flöden av människor
– Attraktiva omgivningar med bra service, gärna i ett  
 område med pågående stadsutveckling
– Strategisk placering i stadsstrukturen
– Helst nybyggnad

Placeringen i Slakthusområdet uppfyller samtliga specifika-
tioner som SKH definierat. Både en ny gemensam byggnad 
och Slakthusområdet i sig erbjuder Stockholms konstnär-
liga högskola tillgång till en ny arena för utveckling av 
experimentella, innovativa och samverkansdrivna konst-
närliga forsknings- och utbildningsmiljöer. Lokaliseringen i 
Slakthusområdet ligger också i linje med Stockholms stads 
planer då närvaron av kultur har lyfts fram som värde-
skapande och berikande för området som helhet. Genom 
sin placering kommer SKH att få en mer synlig placering i 

staden med bättre förutsättningar att nå ut till en utvidgad 
publik och därmed sannolikt även kontakter med fler 
studenter från studieovana miljöer. 

I och med detta kan såväl attraktivitet som kvalitet inom 
utbildningarna höjas. Stockholms konstnärliga högskola i 
Slakthusområdet kommer att stärka kulturnärvaron lokalt, 
tillgängliggöra en bredd av kultur för fler och öka hela 
områdets attraktivitet. 

I arbetet med att möjliggöra den nya byggnaden för SKH 
finns tre huvudparter: Stockholms konstnärliga högskola 
som huvudsaklig hyresgäst, Atrium Ljungberg AB som 
fastighetsägare och hyresvärd samt Stockholm stad.

Stockholms konstnärliga högskola
På Stockholms konstnärliga högskola finns cirka 500 
helårsstudenter, 24 doktorander och över 200 personer 
som jobbar på skolan. Inom SKH:s utåtriktade och publika 
verksamhet ingår varje år närmare 400 olika föreställningar, 
visningar och utställningar, och skolan har årligen runt 
23 000 besökare.

Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg fokuserar på utveckling av stora sam-
manhängande områden och skapar attraktiva stadsmiljöer 
med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, 
mat, service, kultur och utbildning. Atrium Ljungberg äger 
och utvecklar ett flertal andra fastigheter i området utöver 
denna samt har stor vana i att driva och förvalta liknande 
projekt.

Stockholm stad
Slakthusområdet är ett av Stockholms mest tongivande 
stadsutvecklingsområden. Ambitionen är att utveckla en 
tät, levande stadsdel utifrån platsens befintliga värden och 
historiska djup. Stockholm stad antog 2017 ett plan-
program för området och har idag flera pågående 
detaljplanearbeten här. 

” Stockholms konstnärliga högskola ska vara ett 
ledande konstnärligt universitet som genom sin 
banbrytande utbildning och forskning stärker 
konstens kraft och förmåga att möta samhällets 
utmaningar.” 

– Ur Strategisk plan, Stockholms konstnärliga högskola, 2020-2023

”Det finns många anledningar till varför det 
är viktigt att kulturlivsfrågor ska få plats i 
stadsbyggnadsprojekt, inte minst den forsk-
ning som visar att ett mångsidigt kulturliv är 
en nödvändig förutsättning för demokratisk 
såväl som mänsklig utveckling.”

- Slakthuset, en kulturlivsundersökning, Stockholms stad (2015)
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3. SYFTE MED TÄVLINGEN 4. PREKVALIFICERING

Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få 
fram förslag till en ny och genomförbar byggnad för 
Stockholms konstnärliga högskola i Slakthusområdet. En 
vinnare kommer att utses. 

Stockholms konstnärliga högskola avser att använda sig av 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering jämlikt 
6 kap 19 § LOU för att inleda förhandlingar med vinnaren 
om att anskaffa arkitekttjänster för fortsatt uppdrag, 
förutsatt att parterna kan enas om villkoren i det förhandla-
de förfarandet enligt ovan. Läs även vidare under rubriken 
24.6 Uppdrag efter tävlingen. 

Slakthusområdet är en ny blandad stadsdel och Stock-
holms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser. 
Området har en lång och spännande historia som stolt 
tar sitt historiska arv in i framtiden. Genom omvandlingen 
görs plats för nya kultur- och matupplevelser, mötes- och 
arbetsplatser, utbildnings- och boendemiljöer, parker och 
torg. Här utvecklas framtidens sätt att bo, arbeta, lära, 
mötas, äta, umgås och skapa. Området blir en attraktiv och 
blandad stadsdel med stort och varierat utbud; en tät och 
mångfunktionell stadsmiljö där äldre bebyggelse samspelar 
med nya tillägg för att skapa en levande och unik plats. I 
Slakthusområdet manifesteras och ges rum åt den kreativi-
tet och innovationskraft som satt Sverige på världskartan!

Med inspiration från platsens unika historia kommer 
Slakthusområdet att vara ett självklart besöksmål som 
stärker Stockholms konkurrenskraft internationellt – en 
spännande stadsdel med ett mångsidigt innehåll som lever 
under dygnets alla timmar. Här kommer det sjuda av 
kreativitet och nyskapande med mötesplatser för kultu-
rella och kreativa näringar, Tech och innovation. Området 
kommer utöver den befintliga strukturen att erbjuda nya 
byggnader för bostäder, arbetsplatser och utbildning.

Arrangören har i prekvalificeringsprocessen valt ut sju 
intressenter att delta i tävlingens första steg. Urvalsgruppen 
har bestått av personer från Stockholms konstnärliga 
högskola, Atrium Ljungberg och Stockholms stad. 

5. VISION

”Stockholms konstnärliga högskola i Slakthusområdet 
- en robust, innovativ och dynamisk utbildnings- och
forskningsmiljö! Byggnadens uttryck signalerar
öppenhet och är en konstnärlig gränsöverskridande
mötesplats”

– Paula Crabtree, rektor vid Stockholms konstnärliga högskola

Now you see me Foto: Einar Kling OdencrantsFoto: Eli Bø
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6. ÖVERGRIPANDE MÅL

I kvalitetsprogrammet som beskriver Slakhusområdets 
gestaltningsambitioner framgår det hur nya byggnader kan 
bidra till stadsmiljön:

”Tillkommande bebyggelse ska utgöra ett samtida 
tillägg med kunskap om det befintliga. Varje kvarter och 
byggnad ska bidra till att stärka upplevelsen av 
Slakthusområdet som helhet och utgöra ett bidrag till 
den gemensamma stadsmiljön. 

Det nya Slakthusområdet som nu växer fram bidrar 
med ännu ett tidslager i stadsdelens och Stockholms 
byggnadshistoria. Detta ska vara avläsbart, vara hållbart 
över tid och förhålla sig respektfullt till områdets kultur-
historia men också till Stockholms särskilda skala och 
kulörpalett. 

Att tolka samtiden på ett högkvalitativt sätt är att förmå 
att plocka upp nuet och ge det fysisk form. Det kan 
handla om teknik, material, hållbarhet, politik, ekonomi, 
stilideal och innovation gällande användning. 
Den arkitektur som växer fram ska tydligt representera 
den samtid den är sprungen ur.”

Följande övergripande mål för SKH:s nya byggnad har 
formulerats för projektet. Byggnaden ska:

Stadsbyggnad
– ha ett väl underbyggt förhållningsätt till områdets  
 karaktär och varierande skala 
– utgå från platsens förutsättningar och   
 historia som utgångspunkt i volymhantering, 
 komposition och materialval
– aktivt förhålla sig till omgivande torg och   
 gator, samt beakta tydliga entrésituationer
– vara en öppen och inbjudande mötesplats för  
 kultur och konstnärligt skapande
– berika sin närmiljö och skapa förutsättningar för en  
 levande stad 

Gestaltning
– präglas av hög arkitektonisk verkshöjd och en  
 inlevelsefull gestaltning
– förmedla och fördjupa den mångfald som den  
 konstnärliga verksamheten inrymmer
– stödja och stärka Stockholms konstnärliga   
 högskolas identitet som en dynamisk och 
 mångfasetterad konstnärlig högskola
– vara ett avläsbart tillägg till Slakthusområdets  
 bebyggelsekaraktär 
– beakta aspekter som komposition,  rumslighet,  
 taktilitet, material- och färgval samt dagsljus 

Funktion och organisation
– innehålla optimerade flöden, där publiken är viktig  
 men fokus ligger på lärandemiljön
– svara mot högt ställda funktionskrav och stödja  
 undervisning, forskning och lärande
– vara en trygg och säker plats att studera och 
 arbeta på

– vara en levande och inspirerande miljö 
– möjliggöra och inspirera till samverkan mellan  
 olika discipliner
– erbjuda flöden där studenter och publik kontinuer- 
 ligt kan mötas

Hållbarhet
– vara en väl genomtänkt byggnad där alla delar  
 samverkar för att skapa en hållbar helhet
– genom sin synlighet, öppenhet och tillgänglighet  
 ge förutsättningar för ett breddat rekryterande
– minimera klimatpåverkan och vara resurssnål  
 både vid uppförandet och i drift 
– erbjuda effektiva lokaler som tillåter en hög 
 nyttjandegrad och en flexibel användning

Utveckling
– som projekt kunna utvecklas och förfinas i dialog  
 med beställare, hyresgäst och staden 
– möta en föränderlig tid och en föränderlig teknik  
 med en föränderlig och flexibel struktur
– genom en genomtänkt rumsfördelning och 
 generell grundstruktur möjliggöra en flexibel 
 användning över tid

Genomförbarhet och förvaltning
– förhålla sig väl till tidsplan, budget och de tekniska  
 och miljömässigt ställda kraven
– fungera för framtida förvaltning avseende skötsel-,  
 drift- och underhållskostnader
– skapa förutsättningar för en hållbar och 
 utvecklingsbar byggnad över tid 
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Tävlingsuppgiften består i att gestalta en ny byggnad för 
Stockholms konstnärliga högskola i Slakthusområdet i 
Stockholm. Stockholms konstnärliga högskolas lokalpro-
gram är varierat och innehåller främst undervisnings- och 
forskningslokaler av olika karaktär. De flesta rum har en 
mycket hög teknisk standard. Ett antal lokaler är för publik 
verksamhet. Det vinnande förslaget kommer bearbetas 
vidare under detaljplaneprocessens gång och det vinnande 
teamet förväntas delta aktivt i detaljplanearbetet. Se kapitel 
24.6 Fortsatt uppdrag.

7.1 Syfte med en projekttävling i två steg
Syftet med att genomföra tävlingen i två steg är att det 
ska vara möjligt att fokusera på stadsbild samt övergripan-
de samband inom och utanför byggnaden i steg 1 och 
vidareutveckling och fördjupning i steg 2. Den samlade 
förslagsfloran och bedömningsarbetet i steg 1 kommer att 
bidra till att bygga en utökad och bred kunskapsbas, till 
stöd för både juryn och utsedda sakkunniga. Det innebär 
att något ändrade förutsättningar kan komma att meddelas 
de tävlande inför steg 2. 

7.2 Steg 1
I steg 1 formuleras en tydlig arkitektonisk idé utifrån vilken 
förslaget utvecklas. Tävlingsuppgiften i steg 1 består av att 
analysera och svara på platsens förutsättningar samtidigt 
som de viktigaste aspekterna av lokalprogrammet blir 
belysta. I uppgiften ingår att göra arkitektoniska avvägning-
ar i relation till övergripande stadsbyggnadsaspekter liksom 
den omkringliggande stadsmiljön för att skapa ett utveck-
lingsbart förslag som berikar platsen. Tidiga studier visar 
att en totalhöjd runt +70- 75 m är lämplig på platsen. Det 

står dock de tävlande fritt att i steg 1 föreslå en volymfördel-
ning med en annan maximal höjd, förutsatt att byggnaden 
håller sig inom fastighetsgräns och antal angivna kvadrat-
metrar. I det första steget ska den övergripande strukturen 
i lokalprogrammet beaktas, där placering av och samband 
mellan viktiga funktioner blir avgörande. Följande ska 
lösas:  

– Entréer:  
I tävlingsuppgiften ingår att föreslå lämplig placering av 
entréer till den nya byggnaden. Förslag till utformning av 
huvudentré med väderskydd ingår också i uppgiften.

– Entréplan:
Det ingår att föreslå en övergripande gestaltning av en-
tréplanet och publikflödet för att det ska vara möjligt att 
bedöma hur byggnaden upplevs i den omgivande gatu- 
och stadsmiljön. 

– Entrézon: 
Det ingår att utforma entrézonen så att publik- och student-
flöde ges möjlighet att sammanfalla och säkerhetskrav 
samtidigt kan tillgodoses. 

– Orienterbarhet: 
Det ingår att visa övergripande fördelning och organisering 
av ytor.    

– Interiör logistik
På ett övergripande sätt visa hur publikflöde respektive 
scenflöde med access till ateljégång kan lösas samt hur 
ateljégång förbinds med stödjande ytor såsom godsmot-

tagning, dekorhiss, verkstäder, förråd osv. 

– Godsmottagning och miljörum 
Det ingår att föreslå läge för godsmottagning och miljörum 
med yta för in- ochurlastning. För tillåten placering, se även 
12.6 Leveranser.

– Flexibla ytor: 
Det ingår att visa hur flexibla ytor kan skapas som ger 
möjlighet för SKH:s verksamhet att växa/krympa och som 
samtidigt är attraktiva för externa hyresgäster.  
 
Sammanfattning uppgift steg 1: 
- att analysera och utforska relationen till angränsande 
stråk, platser, omgivande bebyggelse och övergripande 
struktur med utgångspunkt från arkitektoniska värden 
och kulturmiljö, liksom utifrån vistelsevärden i stads-
rummen.

- att beakta förhållandet mellan interiöra och exteriöra 
rum med särskilt fokus på entrézoner.

- att analysera lokalprogrammet och föreslå placering 
av funktioner som är centrala för verksamheten. Likaså 
behöver de ytor, rum och rumssamband som blir helt 
eller delvis styrande för uttrycket, i form av t.ex. 
volymsuppbyggnad och fasaduttryck, definieras i det 
första skedet av tävlingen. 

- att inom angivna gränser studera och pröva volymer 
och höjd för den nya byggnaden i syfte att hitta en väl 
avvägd gestaltning i relation till omgivningen.

7. TÄVLINGSUPPGIFTEN
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7.3 Steg 2
I steg 2 utvecklas och fördjupas den analys, det koncept 
och den arkitektoniska idén som förslaget vilar på. 
Förslagen ska bearbetas med utgångspunkt från juryns ge-
nerella och individuella medskick, som delges de tävlande 
efter avslutad jurybedömning i steg 1. 

Observera att ändrade förutsättningar kan komma att med-
delas. Lokalprogrammet ska lösas i sin helhet med fokus 
på att skapa rumsliga kvaliteter, berikande samband och 
god orienterbarhet. 

Sammanfattning uppgift steg 2:
- att bearbeta och vidareutveckla förslagen utifrån juryns 
medskick.

- att fördjupat analysera och utforska relationen till an-
gränsande stadsmiljö med utgångspunkt från kulturmil-
jövärden och med fokus på hur arkitekturen och stads-
rummen ska upplevas och uppfattas, på olika platser 
och utifrån olika betraktelseavstånd.

- att analysera lokalprogrammet i detalj för att optimera 
fördelning av ytor och samband.

- att fördjupat analysera och utforska upplevelsen av 
rumssekvenser och flöden för brukarna; studenter, 
personal, besökare och publik.

-att utforska möjligheten till samnyttjande av ytor och 
redogöra för möjliga synergieffekter.

Foto: Eli Bø
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”LEDMOTIVET FÖR OMRÅDETS ARKITEKTUR 
Slakthusområdet utvecklas hållbart med respekt för 
dess unika historia och arkitektur. Nu skapas en ny era 
med funktionella byggnader med variation och hög kvali-
tet som lyfter fram den bevarade kulturhistoriska bebyg-
gelsen. En blandstad som bygger vidare på 
tidigare årtiondens byggnadskonst och tillför nya parker 
och torg.” 

- Stockholms stadsbyggnadskontor

8. TÄVLINGSOMRÅDET

Tävlingsuppgiften ska lösas inom angivna ramar och bygg-
nadens fotavtryck på markplan ska ej överstiga redovisat 
område. 

8.1  Bakgrund
När Slakthusområdet invigdes låg det i Stockholms periferi. 
Idag är platsen utpekad som en del av den centrala sta-
dens utvidgning och upplevs som centralt belägen. 
Slakthusområdets goda kommunikationer gör att det 
enkelt och snabbt kan nås med kollektivtrafik från olika håll. 
Delar av den befintliga strukturen kommer att kompletteras 
med ny bebyggelse som ska förstärka befintliga kvalitéer.

8.2  Platsen
Tävlingsområdet ligger i gränslandet mellan Slakthusområ-
dets labyrintiska, variationsrika struktur och det storskaliga 
Globenområdet med Tele2 Arena som närmaste granne. 
Fastigheten är avgränsad av Slakthusgatan i väster, Östra 
gränden och det nya Evenemangstorget i norr, Arenavägen 
i öster och Diagonalen i söder. 

8.3  Mark och ägande
Stockholms stad äger marken och kommer att upplåta den 
med tomträtt till Atrium Ljungberg, i enlighet med ingånget 
markanvisningsavtal. Atrium Ljungberg avser att uppföra, 
förvalta och långsiktigt äga SKH:s nya byggnad.

Slakthusområdet och Globenområdet, nuläge
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9. PLANERINGS-
FÖRUTSÄTTNINGAR

9.1  Pågående planering
Slakthusområdet kommer att utvecklas successivt och i 
flera etapper under de kommande åren. Illustrationen visar 
preliminär etappindelning i olika detaljplaner, där den 
aktuella tomten ingår i etapp 4a.

9.2  Gällande handlingar
Ligger som bilagor till tävlingsprogrammet:  

– Planprogram för Slakthusområdet
Ett centralt dokument för allt utvecklingsarbete i Slakthu-
sområdet, brett förankrat i stadens förvaltningar. Antogs 
politiskt 2017.

– Övergripande kvalitetsprogram för  arkitekturen 
Ett dokument som konkretiserar de övergripande ledmo-
tiven ur Planprogrammet för Slakthusområdet gällande 
arkitekturen på kvartersmark.

– Övergripande Kvalitetsprogram för offentliga rum
Ett dokument som konkretiserar de övergripande ledmo-
tiven ur Planprogrammet för Slakthusområdet gällande 
arkitekturen på allmän plats.

– Översiktsplan
Översiktsplanen är ett  övergripande dokument som pekar 
ut stadens markanvändning och riktning för utveckling. 

 – Stockholms stads byggnadsordning 
Ett kunskapsunderlag som bidrar till att stärka helhetsbil-
den av Stockholms stadslandskap och stadsbyggnadska-
raktärer.

”EN TÄT STADSDEL FULL AV LIV I SÖDERSTADEN
Slakthusområdets unika miljöer förädlas till en blandad 
stadsdel med tusentals nya bostäder, arbetsplatser, 
skolor och handel. Principer för utformning av nya bygg-
nader, det offentliga rummet och grönstruktur ska ligga 
till grund för en trygg och upplevelserik stadsdel, där 
det är nära till andra delar av staden och enkelt att välja 
hållbara sätt att ta sig runt i staden.”

- Stockholms stadsbyggnadskontor

Illustration detaljplaneindelning, Stockholms stad

– Arkitekturpolicyn
Dokumentet ger kunskap, strategier och arbetssätt till stöd 
för stadens arkitektur.
 
– Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i  
 Stockholm 
Ett dokument som konkretiserar de övergripande miljömål 
som antogs av kommunfullmäktige 2016 för att styra bygg-
aktörer vid nybyggande på stadens mark.

– MOPS (Mobilitet och parkerings strategi)
Ett dokument som ytterligare konkretiserar mobilitetsfrågor 
i Slakthusområdet i enlighet med stadens trafikstrategi. 

– Kulturhistorisk inventering Slakthusområdet 
Ett kunskapsunderlag gällande kulturmiljön i Slakthusom-
rådet

9.3  Övrig information
https://vaxer.stockholm/omraden/soderstaden/slakthu-
somradet/
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10. PLATSANALYS OCH 
FÖRUTSÄTTNINGAR

10.1  Områdets historia och dagens karaktär
Enskede Slakthus, eller Slakthusområdet, byggdes som ett 
prestigeprojekt i stadens regi efter ritningar av Gustav Wick-
man under åren 1906-1912. Det är en plats med säregen 
karaktär som utgör ett arkitektoniskt tidsdokument. Många 
av de ursprungliga byggnaderna uppfördes i jugendstil. En 
viktig förutsättning vid anläggandet var god infrastruktur. 
Därför anlades en ny järnvägslinje mellan Slakthusområdet 
och Liljeholmen. Kötthantering har varit den primära 
verksamheten här och verksamheter som boskapsslakt 
och livsmedelsproduktion är fortfarande avläsbara i 
stadsstrukturen.

De tidstypiska byggnader från alla årtionden som upp-
förts sedan invigningen 1912 bidrar till en kontinuitet där 
bebyggelse från olika utvecklingsfaser bildar en kontrastrik 
helhet. Slakthusområdet med sin stora variation i skala och 
rika spektrum av husvolymer och byggnadstyper utgör 
sammantaget en unik plats som inte finns någon annan-
stans i Stockholm. 

Dagens kvaliteter består både av den sammansatta miljön 
med dess struktur och variation och av enskilda objekt 
så som intressanta byggnader, variationsrika gaturum, 
karaktärsfulla rumsvolymer och hantverksmässigt utförda 
detaljer. Arkitekturen är utformad med funktionen i fokus 
och samtidigt med stor omsorg, ned till minsta detalj. 
Eftersom planstrukturen är ett resultat av strikta funktions-
krav, varav ett var att området skulle vara inhägnat, saknas 
i hög grad naturliga kopplingar till omgivningen. För att 
underlätta transporter belades marken med få trottoarer, 
antalet träd är begränsat och det saknas tydliga gränser 

mellan gata och tomtmark. Helheten upplevs som en sam-
manhållen yta, som ett industrigolv, livligt trafikerat av bilar, 
lastbilar och truckar med en samstämmighet mellan insida 
och utsida. Även idag speglas uttrycket av en pragmatisk 
hållning till den tänkta användningen, och de nya verksam-
heter som tagit plats inordnar sig naturligt i sammanhanget. 
Detaljer som inte längre passar dagens krav har byggts om 
eller bytts ut. Likaså är varje tillägg tydligt samtida. 
Den förhållandevis låga bebyggelsen med sina tåliga detal-
jer ger goda ljusförhållanden och en egen skala. 

Besökare till området får idag uppleva en blandad och 
funktionsanpassad arkitektur rik på detaljer. Slakthusområ-
dets bevarade struktur och bebyggelse ger unika möjlighe-
ter att utveckla en ny stadsdel grundad på den historiska 
miljön. Detta förutsätter tillägg med hög arkitektonisk am-
bitionsnivå som svarar mot både platsens kulturhistoriska 
värden och morgondagens behov. Det bör även i framtiden 
vara möjligt att avläsa bebyggelsens olika utvecklingsfaser, 
annars riskerar området att framstå som fragmentariskt och 
den kulturhistoriska läsbarheten kan minska.

Globenområdet har en lång historia av att ge plats för idrott 
och evenemang och har kontinuerligt utvecklats till det 
evenemangsområde som vi ser idag. Området sträcker 
sig till Gullmarsplan i norr och avgränsas av Arenavägen i 
väster, Nynäsvägen i öster och Enskedevägen i söder. Tele2 
Arena stod klar sommaren 2013. Hovet, beläget i angräns-
ning till Globen, är planerat att rivas och området kommer 
att genomgå en större omvandling. Här planeras cirka 700 
bostäder, 30 000 kvadratmeter kontor och lokaler för 
handel och kommersiell service. 
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Dagens Slakthusområde, fotograferat 2014
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Illustration, nuläge med bildhänvisningar.
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Bilder från området

Bild 1.

Bild 4.

Bild 2.

Bild 5.

Bild 3.

Bild 6.
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10.2  Kulturhistoriska värden 
Slakthusområdets successiva utbyggnad har resulterat i en 
variation av arkitektoniska uttryck och funktioner. Gemen-
samma drag är bland annat horisontella volymer i låg skala, 
rationella fasaduttryck, regelbunden fönstersättning och 
robusta material. 

Sammanfattning - att beakta för den framtida utvecklingen:

– Historiskt djup
I Slakthusområdet är historien av 100 års livsmedelspro-
duktion tydlig genom en stor mångfald av tidstypiska och 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.  

- Genuint och funktionsanpassat 
I Slakthusområdet syns vad som pågår. Det praktiska har 
blivit estetik och funktionen tillåts forma miljön. Varje tillägg 
har en tydligt samtida gestaltning. 

– Rustikt och grovt
Slakthusområdet utgör i sin helhet en tillåtande och tålig 
miljö med ett sammanhållet golv som bildar ett gemensamt 
offentligt rum. Arkitekturen är relativt avskalad med robusta 
detaljer och den låga skalan ger goda ljusförhållanden i 
stadsrummen.

– Levande
Slakthusområdet rymmer en mångfald av verksamheter. 
Här samsas människor till fots, på cykel. i truck och lastbil, 
i förkläden och kostym samt barn på trehjulingar i galon-
kläder. Successivt kommer den historiska industriverksam-
heten att försvinna men möjligheter att bedriva mathantverk 
och mindre produktion kommer att finnas kvar.

– Variation
Såväl verksamheter som bebyggelse är varierad med ett 
rikt spektrum av rum, volymer och byggnadstyper. 
Blandningen av verksamheter och människor, arbetande 
och besökare, är en av områdets stora styrkor. Här finns 
kontraster och skarpa övergångar mellan volymer och 
material, nytt och gammalt, vertikalt och horisontellt vilket 
berikar och inspirerar.

– Avgränsad och lokal särprägel
Slakthusområdet har en tydlig lokal särprägel med en 
labyrintartad stadsplan med få utblickar. Den rumsliga 
upplevelsen är föränderlig.

10.3 Kulturliv
Ett levande kulturliv präglar platsen redan idag, där 
evenemangsområdets möjligheter för stora evenemang 
paras med mindre, mer nischade och intima attraktioner. 
Kulturen i området kommer att utvecklas vidare för att möta 
stadens vision om att ge utrymme för mötesplatser och 
kulturlokaler, för både konstnärliga upplevelser och kultur-
produktion i olika format.
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Stadsmuseet använder följande tregradiga skala när 
de bedömer en byggnads kulturhistoriska värde. 

• Blått  är den högsta klassen och omfatt ar synner-
ligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som 
motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i 
kulturminneslagen.

• Grön klassning innebär också ett  högt kulturhis-
toriskt värde och betyder att  bebyggelsen är 
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

• Gult är den tredje nivån som används vid klassi-
fi cering. Gult innebär att  bebyggelsen har positiv 
betydelse för stadsbilden och/eller har ett  visst 
kulturhistoriskt värde. 

Fastigheter markerade med grått  går inte att  hänföra 
till någon av ovanstående kategorier. Fastigheter 
som inte är klassifi cerade kan ha stora kulturhistor-
iska värden, även om Stadsmuseet ännu inte tagit 
ställning till dessa värden.
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Illustration, Stockholms stad
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10.5 Områdets framtida utformning
Planerade verksamheter

29
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FÖRSKOLA
3900–4200 bostäder skapar ett förskolebehov om ca 70 
avdelningar. Det bedöms nödvändigt att tillgodose behovet 
inom programområdet, men gårdarnas storlek är en begrän-
sande faktor. I Slakthusområdet är målsättningen att 
gårdarna ska ha en storlek om 10 kvm/barn, vilket motiveras 
av att tillgången på parker i området är begränsad. Vart 
tredje eller vartannat nybyggt kvarter kommer att innehålla 
en förskola. Det innebär att bostadsgårdarna blir mindre och 
att husen i stor utsträckning behöver utformas med takter-
rasser för att skapa kvartersgemensamma mötesplatser i 
gynnsamma sollägen. Hur förskolor kan rymmas inom de 
nya kvarter som planeras, redovisas schematiskt i exem-
pelkvarteren på de följande uppslagen, liksom i appendixet i 
slutet av detta program.

IDROTT
Inom Söderstaden  nns  era av landets främsta idrotts arenor, 
men stadsdelen behöver också rymma möjlighet till vardags-
idrott för  ickor och pojkar, liksom för kvinnor och män. En 
gymnastiksal inom skolan och en separat idrottshall planeras 
för närvarande inom området. Dessa lokaliseras intill eller 
ihop med den nya skolan för att möjliggöra ett samnyttjande 
av lokalerna. Idrottsförvaltningen ser på sikt också ett behov 
av en bollplan, vilket inte kan tillgodo ses inom 
Slakthusområdet utan behöver hanteras i närområdet genom 
den övergripande områdesplaneringen. Inom allmän plats-
mark föreslås gator och torg utformas och möbleras på ett sätt 
som tillåter och uppmuntrar till spontanidrott.

HANDEL, MAT, NÖJEN OCH SERVICE
Idag  nns stadsdelens handel, restauranger och nöjen i 
huvudsak samlade i Globen Shopping och i Tolv Stockholm 

inom Tele2 Arena. När Slakthusområdet omvandlas till en 
tät stadsdel med mycket bostäder och arbetsplatser och 
kopplas ihop med omgivande stadsdelar, skapas ett större 
underlag för lokal service, affärer, restauranger och kaféer. 
Handel samlas framförallt i bottenvåningarna längs de 
huvudstråk, som bedöms ha den högsta tillgängligheten och 
de största  ödena av människor samt i attraktiva lägen kring 
torg och parker. Dessa lägen beskrivs i kapitlet 
Bottenvåningar och förgårdsmark. Några av de större 
byggnaderna som idag rymmer livsmedelsproduktion, kan 
fyllas med nytt publikt innehåll. Stadens vision är att bygga 
vidare på områdets starka mattradition, genom till exempel 
nya restauranger och kaféer vid sidan om Restaurang-
akademin och Hotell- och restaurangskolan.

I det fortsatta planeringsarbetet vill Stockholms stad utreda 
på vilket sätt det är möjligt att etablera mer omfattande 
handel med ett större upptagningsområde. Handel av det 
slaget skulle inte utformas som ett köpcentrum, utan 
rymmas inom  era olika kvarter med det offentliga rummet 
som sammankopplande kitt. Över 60 000 kvm handel, 
restauranger och service bedöms kunna rymmas i ny och 
be ntlig bebyggelse. I exempelkvarteren beskrivs hur vissa 
kvarter kan utformas med upphöjda bostadsgårdar för att 
skapa större sammanhängande handelsytor i botten-
våningarna.

Tele2 Arena i ett  nytt  sammanhang
Genom att ta bort de spår och den bilväg som går under 
Tele2 Arenas västra del, kommer arenan att kunna byggas 
om med en utökad bottenvåning mot det nya Evenemangs-
torget. Det innebär att de restauranger som idag ryms inom 

Bostäder
Skolor och förskolor
Handel, restauranger, service
Handel, restauranger, service i bott envåning
Kontor
Evenemang, kultur, idrott 
Teknik

Diagrammet illustrerar potentialen för en mångfald av funktioner inom 
programområdet. Det är inte en normativ beskrivning av lämplig markan-
vändning inom varje respektive kvarter.

Illustration över Tele2 Arena med ny bott envåning mot Evenemangstorget
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gårdarna ska ha en storlek om 10 kvm/barn, vilket motiveras 
av att tillgången på parker i området är begränsad. Vart 
tredje eller vartannat nybyggt kvarter kommer att innehålla 
en förskola. Det innebär att bostadsgårdarna blir mindre och 
att husen i stor utsträckning behöver utformas med takter-
rasser för att skapa kvartersgemensamma mötesplatser i 
gynnsamma sollägen. Hur förskolor kan rymmas inom de 
nya kvarter som planeras, redovisas schematiskt i exem-
pelkvarteren på de följande uppslagen, liksom i appendixet i 
slutet av detta program.

IDROTT
Inom Söderstaden  nns  era av landets främsta idrotts arenor, 
men stadsdelen behöver också rymma möjlighet till vardags-
idrott för  ickor och pojkar, liksom för kvinnor och män. En 
gymnastiksal inom skolan och en separat idrottshall planeras 
för närvarande inom området. Dessa lokaliseras intill eller 
ihop med den nya skolan för att möjliggöra ett samnyttjande 
av lokalerna. Idrottsförvaltningen ser på sikt också ett behov 
av en bollplan, vilket inte kan tillgodo ses inom 
Slakthusområdet utan behöver hanteras i närområdet genom 
den övergripande områdesplaneringen. Inom allmän plats-
mark föreslås gator och torg utformas och möbleras på ett sätt 
som tillåter och uppmuntrar till spontanidrott.

HANDEL, MAT, NÖJEN OCH SERVICE
Idag  nns stadsdelens handel, restauranger och nöjen i 
huvudsak samlade i Globen Shopping och i Tolv Stockholm 

inom Tele2 Arena. När Slakthusområdet omvandlas till en 
tät stadsdel med mycket bostäder och arbetsplatser och 
kopplas ihop med omgivande stadsdelar, skapas ett större 
underlag för lokal service, affärer, restauranger och kaféer. 
Handel samlas framförallt i bottenvåningarna längs de 
huvudstråk, som bedöms ha den högsta tillgängligheten och 
de största  ödena av människor samt i attraktiva lägen kring 
torg och parker. Dessa lägen beskrivs i kapitlet 
Bottenvåningar och förgårdsmark. Några av de större 
byggnaderna som idag rymmer livsmedelsproduktion, kan 
fyllas med nytt publikt innehåll. Stadens vision är att bygga 
vidare på områdets starka mattradition, genom till exempel 
nya restauranger och kaféer vid sidan om Restaurang-
akademin och Hotell- och restaurangskolan.

I det fortsatta planeringsarbetet vill Stockholms stad utreda 
på vilket sätt det är möjligt att etablera mer omfattande 
handel med ett större upptagningsområde. Handel av det 
slaget skulle inte utformas som ett köpcentrum, utan 
rymmas inom  era olika kvarter med det offentliga rummet 
som sammankopplande kitt. Över 60 000 kvm handel, 
restauranger och service bedöms kunna rymmas i ny och 
be ntlig bebyggelse. I exempelkvarteren beskrivs hur vissa 
kvarter kan utformas med upphöjda bostadsgårdar för att 
skapa större sammanhängande handelsytor i botten-
våningarna.

Tele2 Arena i ett  nytt  sammanhang
Genom att ta bort de spår och den bilväg som går under 
Tele2 Arenas västra del, kommer arenan att kunna byggas 
om med en utökad bottenvåning mot det nya Evenemangs-
torget. Det innebär att de restauranger som idag ryms inom 

Bostäder
Skolor och förskolor
Handel, restauranger, service
Handel, restauranger, service i bott envåning
Kontor
Evenemang, kultur, idrott 
Teknik

Diagrammet illustrerar potentialen för en mångfald av funktioner inom 
programområdet. Det är inte en normativ beskrivning av lämplig markan-
vändning inom varje respektive kvarter.

Illustration över Tele2 Arena med ny bott envåning mot Evenemangstorget
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10.4 Befintlig bebyggelse och planerade projekt i närområdet

Illustration från Stockholms stads digitala modell Illustration, framtida utformning, Stockholms stad
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10.6 Topografi, höjder
Slakthusområdet ligger högt beläget i staden och är därför 
synligt och avläsbart på håll. Inom tävlingsområdet finns 
dock endast mindre höjdskillnader. En tydlig höjdskillnad 
som behöver beaktas är en del av Arenavägen, som med 
början vid den så kallade Diagonalen sänker sig markant 
mot söder. En mindre sänkning av marken sker även väster-
ut. Hela Globenområdet ligger på en högre nivå som nås 
via trappor och ramper och är underbyggt med verksamhe-
ter och garage. 

18

Flerfamiljshus i stockholms-
skala, 4-6 vån

Volym och komposition
Slakthusområdets bebyggelse ska i volym och 
komposition vara väl förankrat i Stockholm och i 
stadsdelen. 

Med få undantag är det ursprungliga Slakthus-
området indelat enligt principen där ett kvarter 
utgörs av en byggnad. Det betyder inte att 
kvarteren är massiva, slutna eller utan variation.

En variation i fasadliv mot gaturummet har 
uppstått, då lastkajer, avställningsplatser och 
entrépartier behövt ta plats. Denna flikighet är 
kännetecknande för Slakthusområdet och ska 
förstärkas i framtida volymhantering.

"Dagens verksamheter i området var och är beroende 
av varuleveranser. Detta har skapat förgårdar 
med last kajer och upplagsplatser och har gjort att 
gränsen mellan de offentliga och de privata rummen 

Byggnadshöjder liksom typografin varierar stort i området

Upphöjd platå med höga,  
massiva volymer och ett stort 
infrastrukturrum.

Krans av högre bebyggelse,     
ca 7-8 våningar

Känslig historisk kärna med låg 
bebyggelse, 1-3 våningar

Känslig senare årsring med  
något högre bebyggelse,  
4-6 våningar

Villabebyggelse på en högre 
platå, kräver omsorgsfullt 
möte med ny bebyggelse

Marken sluttar brant mot 
riksintresseområdet Gamla 
Enskedes småskaliga 
bebyggelse 

är flikig men tydlig. Denna kvalitet utvecklas genom 
kvarter som möter det offentliga rummet med en 
oregelbunden gräns som ger nya platsbildningar."  
ur Planprogram för Slakthusområdet

Slakthusområdets utveckling kan avläsas i årsringar 
med sammanhängande volym och komposition 
och bebyggelsehöjd. Trots stadsdelens stråk av 
sammanhängande takhöjder finns en ständig 
variation i höjdled, på grund av topografiskt 
stora skillnader, men också på grund av indragna 
byggnadsvolymer, tillfälliga tillägg och installationer 
i form av skorstenar och ventilationshuvar. 

Denna variation kommer fortsatt accentueras, med 
bland annat fickparker och fris. En sammanhållen 
volymhantering som strävar mot en nedtonad 
variation uppmuntras, för att möta denna variation 
med ett sammanhållet lugn.

Byggnaden och detaljerna
I detta avsnitt går vi igenom de vägledningar för 
gestaltning som ska följas vid all ny- och ombyggnation 
i Slakthusområdet. Vägledningarna fokuserar på 
komposition och byggnadens delar och detaljer.

Illustration höjder, Stockholms stad
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10.7 Styrande utformningskrav
Stockholms stad har tillsammans med SKH och Atrium 
Ljungberg utrett möjliga placerings- och volymalternativ för 
den nya byggnaden. Bedömningen är att området tål den 
redovisade maximala utbredningen men att denna inte ska 
överstigas.

Plan 0
Källarplanet kan inte ta hela tomten i anspråk eftersom 
det påverkar genomförbarhet och framdrift (läs mer under 
Geologi och hydrogeologi samt Genomförande). Källarens 
utbredning ska inrymmas enligt angiven ram. Den del som 
utförs utan källare planeras att utföras som platta på mark.
Indraget är 17,0m från områdets östar sida, redovisas i 
bifogat DWG underlag .

Illustration, utbredning källarplan. Illustration, utbredning markplan

Plan 1, markplan
Utkragande delar tillåts inte. Indrag är däremot möjliga för 
att ge plats för önskade funktioner och skapa variation

Övriga plan
Burspråk och utkragande delar får förekomma. Även här 
gäller att strategiskt placerade indrag tillåts.  

Byggnadsarea
Redovisad max. BYA ca.6.750m²

Höjder
Studier har visat att en totalhöjd runt +70- 75 m är lämplig 
på platsen. I steg 1 är det möjligt för de tävlande att föreslå 
en annan volymfördelning och maximal höjd, förutsatt att 
byggnaden håller sig inom fastighetsgräns och antal 
angivna kvadratmetrar.

Fris 
Frisen är ett genomgående gestaltningsgrepp och del av 
det gemensamma golvet i Slakthusområdet, som tar hand 
om det befintliga gaturummets flikiga och ojämna fasadliv. 
Varje kvarter omgärdas av en fris, med en beläggning av 
granit (små hällar eller gatsten). Dess primära funktion, 
förutom att ta upp flikigheten, är att kunna planteras för att 
gröngöra gaturummet, för att möjliggöra viss dagvatten-
hantering samt för att hantera grönytefaktorn på kvarter-
smark. Beroende på situation, läge och storlek kan den 
även rymma andra funktioner som tex. uteserveringar, 
sittmöbler eller annan möblering där utrymme finns samt 
för att möjliggöra höjdsättning för tillgänglighet vid entréer. 

Den för tävlingsuppgiften relevanta frisen ligger 1,0 m ut 
från byggnadens maximala fotavtryck, där 0,5m av frisen 
ligger på kvartersmark och 0,5m på allmän plats. Generellt 
gäller att området för frisen ej får bebyggas. 

Illustration, utbredningsprincip.
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10.8 Strategiska systemval
Tidiga systemval är viktiga för ett hållbart byggande och de 
kan bli styrande för byggnadens utformning. 

Tävlingsförslagen behöver både vara utvecklingsbara och 
kunna justeras inom ramen för kommande process . 
Se även 10.11 Utvecklingsbarhet.

Stomme
Aspekter att beakta är konstruktion, akustik, brand, under-
håll, funktion och flexibilitet.
I tävlingsskedet avråds från att helt utgå från en ren 
systemlösning i trä med hänsyn till projektets tidiga skede 
och dess tekniska komplexitet. Trä får föreslås i delar, så 
länge hänsyn tas till ovan nämnda aspekter samt projektets 
utvecklingsbarhet.

SKH:s lokalprogram innehåller ett flertal större rum med 
stora spännvidder, höga akustiska krav och behov av om-
fattande scenteknisk utrustning. Sannolikt behöver dessa 
rum placeras ovanpå varandra för att få plats inom definie-
rad byggrätt. Konstruktionsförutsättningarna påverkas av 
att de akustiska kraven på ett flertal av rummen är höga. 
Illustrationerna i tävlingsprogrammet är framtagna som 
möjliga lösningar att beakta. Det står dock förslagsställaren 
fritt att välja andra konstruktiva principer under förutsätt-
ning att samtliga krav på bärighet och akustik uppfylls.

20 m

20 m20 m

20 m

10 m 10 m

10 m 10 m

10 m 10 m

PRINCIP 1
Stora höga rum med stora spännvidder 
placeras med fördel längst ned i byggnaden. 
Ovan de stora salarna placeras mindre rum 
som avgränsas med våningshöga fackverk 
eller betongskivor som bär underliggande 
bjälklag.

PRINCIP 2
Om rum med stora spännvidder ska placeras 
ovanpå varandra måste dessa förskjutas i 
sidled i förhållande till varandra. Det övre 
rummet avgränsas med våningshöga fackverk 
eller betongskivor som bär underliggande 
bjälklag.

PRINCIP 3
Om rum med stora spännvidder placeras en 
våning upp placeras mindre rum under för att 
bära bjälklaget.

PRINCIP 4
Rum med stora spännvidder kan placeras 
ovanpå varandra om en våning utan akustiska 
krav placeras mellan dem.

Våningshöga fackverk c/c 5-10 meter 

Begränsning spännvidder; gäller stora rum med höga akustiska krav



SLAKTHUSOMRÅDET 
SLAKTHUSOMRÅDET 
SLAKTHUSOMRÅDET

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

TÄVLINGSPROGRAM PROJEKTTÄVLING 2021.06.18 rev 2021-06-23 19

Akustik
Många av utbildningslokalerna i den nya byggnaden behö-
ver utformas med särskild omsorg för att uppfylla verksam-
hetens höga akustiska krav. De rum som har högst krav-
ställning föreslås utföras konstruktivt som rum-i-rummet. 
Till tävlingsprogrammet finns Bilaga Akustik som anger 
krav och förslag på lösningar för uppbyggnad av väggar 
och rumsakustiska åtgärder. Dessa förslag är framtagna för 
att underlätta tävlingsprocessen och kan frångås om 
förslagsställaren redovisar en alternativ lösning som 
uppfyller kravställningen. 

Luftbehandling
Vid projektering av ventilationssystemets uppbyggnad skall 
verksamhetens krav på akustik och klimatkrav beaktas 
noggrant. Erfarenhetsmässigt kommer låga hastigheter i 
kanalsystem i kombination med höga luftmängder göra att 
både schaktstorlekar och kanaler inom respektive rum blir 
större än i ett vanligt kontors- eller skolprojekt. SKH:s verk-
samhet kräver stora luftmängder, och för att inte behöva 
avsätta alltför stor yta till schakt igenom huset bör fläktrum-
met/-en inte enbart placeras i källarplan.

Fasad
Aspekter att beakta är bland annat ekonomi och tid (tex. 
möjligheten att använda prefabricerade element eller annan 
modulisering), genomförbarhet, rengöring och underhåll 
samt solvärmelast i relation till andel glas. Trä i fasad 
avrådes med tanke på skötsel, underhåll och hållbarhet 
över tid. I tävlingsskedet får trä endast förekomma på ensta-
ka och åtkomliga platser.

Akustisk princip
Rum-i-rummet 

Bjälklag 
ca 2000 mm  

Bjälklag 
ca 1000 mm  

Bjälklag mellan ca 1400-1600 mm

För väggtjocklek 
mellan rum inkl. 
rumsakustiska 
skikt, se 
Bilaga Akustik  Våningshöga fackverk c/c 5-10 meter 

Rum med höga akustiska krav Rum med låga eller inga akustiska krav

Bjälklagstjocklekar; principer som fungerar vid spännvidder max 10 meter



SLAKTHUSOMRÅDET 
SLAKTHUSOMRÅDET 
SLAKTHUSOMRÅDET

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

TÄVLINGSPROGRAM PROJEKTTÄVLING 2021.06.18 rev 2021-06-23 20

10.9 Utvecklingsbarhet
Tävlingsuppgiftens komplexitet samt kommande detaljpla-
neprocesser gör det svårt att inrymma alla detaljkrav och 
frågeställningar i tävlingsprogrammet. Därför efterfrågas en 
tydlig och hållbar strategi som direkt efter avslutad tävling 
kan vidareutvecklas tillsammans med beställare och hyres-
gäst i dialog med Stockholms stad.

10.10 Projektekonomi
De tävlande ska förhålla sig till följande ekonomiska ramar:
– Total produktionskostnad cirka 30 000 kr/m² BTA
– Fasadkostnad cirka 8 000 kr/kvm fasadyta
Båda kostnadsangivelserna ovan är i 2021 års prisnivå och 
omfattar byggnaden inklusive till exempel färdiga våt-
utrymmen, omklädningsrum, fasta gradänger i salar samt 
fastighetsinstallationer. Verksamhetsspecifik utrustning som 
exempelvis stolar i salar, bryggor, grid och lyftanordningar i 
tak, scenutrustning, ridåer etc. ingår inte.

10.11 Gestaltningsverktyget
Stockholms byggnadsordning innehåller ett metodverktyg 
som ska användas i alla nya projekt i staden. Verktyget ska 
fungera som stöd för staden att komma fram till en eller 
flera bärande arkitektoniska idéer med utgångspunkt i 
projektets specifika förutsättningar. De tävlande rekommen-
deras att förhålla sig till verktyget och dess teman för att 
på så vis skapa en gemensam plattform för den fortsatta 
processen.
Se Bilaga Övergripande kvalitetsprogram för 
arkitekturen.

9

Gestaltningsverktyget
Stadsplanering handlar mycket om samverkan 
och dialog. I detta brokiga, stora område, som 
ska utvecklas under flera år, krävs att det finns 
ett gemensamt ramverk för detta samarbete. 
Samverkan sker bland annat mellan byggaktörer, 
mellan stadens förvaltningar, inom och mellan 
kvarter, i gränssnittet mellan kvarter och allmän 
platsmark, med både detalj- och stadsperspektiv. 

I Byggnadsordningen är ett metodverktyg 
utarbetat, som används i Slakthusområdet. 
Verktyget ska fungera som ett stöd för att komma 
fram till en solid arkitektonisk idé med utgångs-
punkt i projektets specifika förutsättningar.

Ett undersökande arbetssätt uppmuntras. 
Genom att enkelt formulera och visualisera de 
grundläggande gestaltningsidéerna från tidigt 
skede i processen kan projektgruppen gemensamt 
utvärdera och diskutera arkitekturens kvaliteter. 

Gestaltingsverktyget från byggnadsordningen

Stadens skala spelar roll för en  
gestaltad helhet.

Byggnadens och detaljens skala 
är det som finns 
närmast människan.

Områdets skala handlar om det 
lokala, om kvarteret och  
kvaliteter i stadsrummet.

Tid, Plats, Form och Funktion
Verktyget bygger på fyra teman där fråge-
ställningar lyfter fram arkitekturens och stads-
byggnads  processens potential genom att under-
söka och tydlig göra hur det planerade, men ännu 
inte byggda, kan gestaltas. Det är ett stöd för att 
formulera ett projekts innehåll och verkan, för ökad 
förståelse, samsyn och för att skapa en gemensam 
målbild.

Skala
Inom verktygets teman, tid–plats–form–funktion, 
ställs frågorna i relation till stadens och projektens 
olika skalor. Arkitekturens beståndsdelar kan 
byggas upp, läsas, förstås och utvecklas utifrån 
stadens alla skalor. Från staden som helhet till den 
nära detaljen.

11. PARKER OCH TORG

Stadens ledmotiv för utformningen av det offentliga rummet 
i Slakthusområdet är att vidare utveckla temat med ett sam-
manhållande golv som bildar en gemensamt arena. 
Områdets gator och öppna platser är relativt små och 
trängre än gängse i staden men med utgångspunkt i det 
gemensamma golvet kan ett socialt rum skapas som 
ger plats för mänskligt liv, aktiviteter och möten. Detta är 
centralt i den planerade landskapsutformningen, som ska 
bidra till att ge stadsdelen en särskild identitet och särprä-
gel. Parker, torg och stråk blir viktiga byggstenar i området. 
Varje plats får en individuell utformning som anpassas till 
omgivande bebyggelse med träd och gröna inslag. 

8 (20)Södra Slakthusområdet 2021.03.23 Landskap

Landskap
Generella principer
•  Skyfall avseende volym och tillränningsvägar/ utlopp klarar att hanteras enligt 
stadens och Nyréns tidigare princip för torg.

•  Program på torg möjligt enligt stadens och Nyréns tidigare princip för torg (flexibelt 
torg för vistelse ensligt eller i grupp, evenemang, aktiviteter, scen, gradänger, samling, 
vila, träd mm)

•  Brand har möjlighet att nå önskade lägen utmed samtliga fasader.

Viktigt att säkerställa ny höjdsättning för gata och torg mot FG-höjder innan 
byggnadshöjder fastställs på SKH.

GYF
Fotavtrycket medger 0,4 i GYF-faktor. Innehåll tas upp i dp-skedet. Dagvattnet hanteras 
inom kvartersmark (SBK). Se även dokument Hållbarhetskrav vid byggande på stadens 
mark.

Sluttande torgyta
Förutsättningar enl. skiss från Nyréns “Evenemangstorget 201026” 

Nedsänkt yta med sittbara gradänger samt steg runtom ca. area 2.000m2. Flexibelyta 
med trädplantering, 1700m3 dagvattenvolym. Stadens krav är 0.75m djup i medeltal, 
lägsta punkt 1,5m. 
Utformning utreds vidare.

Underlag Nyréns “Evenemangstorget 201026” 
Röd linje markerar förslaget i detta dokument. Illustration av möjlig utformning.

11.1

Illustration, Evenemangstorget

Illustration av Evenemangstorget som redovisar princip för 
en nedsänkt lutande yta med sittbara gradänger och steg 
med en area på ungefär 2.000m².

Illustration gestaltningsverktyg, Stockholms stad
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11.1 Evenemangstorget
Torget har en viktig funktion som en rekreativ samlings- 
och mötesplats, både till vardags, för olika evenemang 
och för besökare och verksamma i SKH. Torget är ett nav i 
området, där helt olika slags flöden, funktioner och skalor 
möts. Volym och komposition av bebyggelsen runt torget 
ska ske med hänsynsfull, balanserad höjdskala, öppna 
bottenvåningar och tydligt redovisad funktion för att främja 
goda vistelsevärden på torget.

Torget är tänkt att vara flexibelt och sparsamt program-
merat. Det ska fungera både när det är fullt av folk och när 
det är folktomt utan att kännas öde, med en bra balans 
mellan rymlighet och rumslighet. 

Skyfallshantering avseende volym och tillrinningsvägar blir 
en prioriterad fråga i det fortsatta arbetet med att gestalta 
torget. Grönska i form av stora träd tar ner skalan, ökar 
rumsligheten och förbättrar mikroklimatet både vad gäller 
vind och värme. Övriga funktioner som torget kan rymma 
är plats för bland annat talare, dansbana, vattenlek och 
marknader. På torget kan även konst som anknyter till 
kultur och idrott rymmas. Uteserveringar i kvällssol vid 
arenan ger torget målpunkter och folkliv även kvällstid. 
Torget kommer även bereda plats för produktförsäljning vid 
evenemang. Torgytorna ska vara trygga och överblickbara. 
Belysning ska kunna styras vid evenemang av upplevelse- 
och trygghetsskäl.

Slutgiltig utformning av torget är i dagsläget inte beslutad 
och föremål för ett kommande parallellt uppdrag. Det är 

fritt för förslagsställaren att föreslå hur SKH och torget 
samspelar och hur verksamheten kan berika och berikas 
av platsen.

11.2 Centrala parken
Den planerade parken i Slakthusområdets mitt blir en 
samlande, grön plats för hela området. Parken ramas in av 
bebyggelse med lokaler som vänder sig mot söder och väs-
ter. Här finns också plats för stora träd, perennplanteringar 
och annan grönska. Parken har ungefär samma storlek 
som Mariatorget på Södermalm. Här finns också två nya 
tunnelbaneentréer.

11.3 Diagonalen
Diagonalen är namnet på den planerade breda parkgata 
som ansluter till tävlingsområdet i väster. 

11.4  Triangelparken
En planerad mindre fickpark som kompletterar Diagona-
lens parkgata.

11.5 Övriga grönytor
I tävlingsområdets östra del finns en mindre yta som kan 
rymma grönska. Utformningen är föremål för kommande 
utredningar men det är fritt att ge förslag på hur verksam-
heten samspelar med platsen.
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12. TRAFIK

Tävlingsområdet omges av Arenavägen i öster, Slakthus-
gatan i väster, Charkmästargatan i norr samt Diagonalen 
i söder. Slakthusområdet har få naturliga kopplingar och 
entréer från omgivningen, delvis på grund av att den 
historiska funktionen krävde att platsen var inhägnad och 
delvis på grund av topografin. För att området ska bli en del 
av den kontinuerliga stadsväven kommer det att komplet-
teras med sammanbindande gång- och cykelstråk i alla 
väderstreck. Områdets slutgiltiga trafikutformning är ännu 
inte helt beslutad, nedanstående uppgifter är preliminära 
och kan komma att ändras längre fram i planprocessen.

7 (20)Södra Slakthusområdet 2021.03.23 Trafik

Trafik
SÖDRA SLAKTHUSOMRÅDET – EVENEMANGSTORGET TRAFIK

Kvarteret kring Evenemangstorget omges av Arenavägen i öster, Slakthusgatan i väster, 
Charkmästargatan i norr samt Diagonalen i söder. Uppgift om framtida trafikflöden 
saknas dock. 
Cykelstråk planeras till Arenavägen (huvudcykelstråk) samt att lokala cykelstråk 
anordnas längs Diagonalen och Charkmästargatan i norr. Närmaste uppgång för 
tunnelbana kommer ske norr om Charkmästargatan i korsningen med Slakthusgatan.

För tillkommande verksamheter har studerats olika möjliga lägen för hantering av 
leveranser, sophantering, angöring och RH-parkering (parkering för personer med 
rörelsenedsättning). Alla dessa funktioner ska helst kunna ske inom 10 meter från 
entré/hanteringsplats och inom som mest 25 meter. Viktigt även att eventuellt behov 
för fettavskiljare inte hamnar i konflikt med cykelbanor (slang).

Ingen varu- eller sophantering ska ske längs Arenavägen, detta hänvisas istället till 
Slakthusgatan. Vid behov kan det dock bli aktuellt med RH-parkering längs Arenavägen. 
Viktigt då med anpassning till längsgående cykelbana (huvudcykelstråk) så att 
eventuella konflikter minimeras. Även längs Diagonalen kan det bli aktuellt med RH-
parkering, men ej heller här ska varutransporter eller sophantering ske. 
Längs Slakthusgatan ska möjlighet till angöring för tunga fordon (max 12 meter) finnas 
inom 25 meter från entré/hanteringsplats. Längs Slakthusgatan ska även RH-parkering 
erbjudas, helst inom 10 meter från entré. 

Evenemangstorget dimensioneras för Räddningstjänst men ej för körbart torgstråk.

Minst antal cykelparkeringsplatser ska vara 200 stycken.

P-talet är 0,2 cykelplatser/anställd
P-talet är 0,3 cykelplatser/elev
+10% av totalen för besöksparkering

Cykel (ej skala). Inlastning/ RH- Parkering (ej skala).

Generella principer (ej skala).

Körspår (ej skala).

Trafik samlad illustration, ej i skala
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12.7 Angöring och RH-parkering
Parkering för personer med rörelsenedsättning samt angö-
ring ska helst kunna ske inom 10 meter från entré till SKH 
och som mest 25 meter. Viktigt att beakta är anpassning till 
längsgående cykelbanor för att undvika eventuella målkon-
flikter. Placering enligt illustration gäller endast i princip, 
frågan om körspårsanalys är under utredning.

12.8 Parkeringsplatser 
SKH har inga krav på parkering och all övrig parkering sker 
i närområdet utanför fastigheten.

12.9 Cykelstråk 
Cykelstråk planeras till Arenavägen (huvudcykelstråk) samt 
via lokala cykelstråk som anordnas längs Diagonalen och 
Charkmästargatan i norr. 

12.10 Cykelparkering
I tävlingsuppgiften ingår att redovisa sammanlagt 250 
cykelparkeringsplatser, varav 200 platser är till för SKH och 
50 för övriga verksamheter i byggnaden. Se även kapitel 
9.2 Gällande handlingar MOPS (Mobilitet och parkerings-
strategi). Antal cykelplatser och samordning med övriga 
funktioner i området är under utredning och kan därför 
justeras i den vidare processen.

12.11 Personflöden
Närmaste uppgång för den nya tunnelbanedragningen 
kommer att förläggas norr om Charkmästargatan i kors-
ningen med Slakthusgatan. Stora personflöden kommer att 
uppstå vid evenemang i området.

12.3 Diagonalen
Diagonalen är en ny gata med ett grönt aktivitetsstråk 
som kommer att utgöra en viktig sammankopplande länk 
mellan Slakthusområdet och omkringliggande stadsdelar. 
Den leder till Enskede Gård och förlängs i öster med en 
gång- och cykelbro över Nynäsvägen till Blåsut, i riktning 
mot Nytorps gärde. Den innefattar en dubbelriktad körbana 
med angöring/parkering, lokalt cykelstråk samt ett bredare 
gångstråk längs norra sidan. 

12.4 Charkmästargatan
Gatan är utformad som gångfartsområde utan kantsten 
och cykelbana. För sträckningen förbi Evenemangstorget 
antas den i nuläget utformas och fungera som lågfartsgata 
med avvikande beläggning. 

12.5  Östra gränden och Evenemangstorget
Östra gränden och Evenemangstorget kommer att dimensi-
oneras för räddningstjänst och ska inte användas för trafik 
i övrigt.

12.6 Leveranser
Längs Slakthusgatan ska möjlighet till angöring för tunga 
fordon (max 12 meter) finnas för leveranser samt för sop-
hantering. Placering enligt illustration ska beaktas av de 
tävlande.

12.1 Arenavägen 
Den nya dragningen av Arenavägen varierar i bredd mellan 
SKH:s nya fasad och Tele2 Arenas tillkommande utbygg-
nad. Vägen blir en lokal huvudgata med plats för många 
funktioner. Här samsas cyklister, gående, uteserveringar, 
entréer till butiker och verksamheter med ett relativt stort 
flöde av bussar, persontrafik och arenalogistik. 
Låg hastighet gäller för alla fordon och området över torg-
ytan förses med avvikande körbar beläggning. Ingen varu- 
eller sophantering ska dock ske längs Arenavägen. Gatan 
utformas med dubbelriktad körbana samt en cykelbana 
längs den västra sidan. Längs Tele2 Arenas tillkommande 
utbyggnad kan nya entréer samt uteserveringar tillkomma. 

Gatan kommer främst att kantas av verksamheter och 
kontor. Det är viktigt att arbeta med en medveten volym-
hantering och materialanvändning i byggnadernas sockel-
våningar och göra entréer tydliga för att skapa trivsamma 
stadsrum. Verksamheterna ska vara synliga mot gatan för 
att skapa en livfull och tryggt miljö. Indrag av fasader kan 
åstadkomma en uppmjukande flikighet, där förgårds-
marken med dess fris kan användas för uteserveringar, ge 
plats för att verksamheter spiller ut i gaturummet, eller på 
andra sätt skapa variation och dynamik.

12.2 Slakthusgatan
Gatan är utformad som gångfartsområde med dubbel-
riktad trafik och är tänkt att fungera som lågfartsgata. 
Sophämtning och varutransporter kommer att hanteras via 
denna gata. 
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13. MILJÖ 14. BRAND OCH RISK

13.1  Grönytefaktor
I tävlingsskedet beaktas och uppmuntras växtlighet och 
grönytor inom tävlingsområdets föreskrivna ramar. Se även 
kapitel 22, Hållbarhet.

13.2  Dagvatten
Dagvattnet ska hanteras inom kvartersmark. 
 

Med hänsyn till avstånd mellan uppställningsplats för 
räddningstjänsten och angreppsvägar till byggnaden ska 
Östra gatan, Evenemangstorget, Diagonalen, Arenavägen 
samt Slakthusgatan göras tillgängliga för räddnings-
tjänstens fordon.
 

15. GEOTEKNIK
 OCH HYDROGEOLOGI

Utredningar visar att tävlingsområdet utgör ett särskilt 
känsligt markområde gällande grundvattennivåer. Detta 
till följd av att en öst-västlig bergsrygg agerar grundvatten-
barriär och därmed avskiljer två olika grundvattennivåer. 
Bedömningen är att schaktning endast kan ske till nivå 
+35.00m i delar av området utan att riskera skadlig 
grundvattenpåverkan. 
 

16. GENOMFÖRANDE

Kring tävlingsområdet finns pågående verksamheter. 
Det gör att mediaförsörjning, logistik etcetera till dessa 
verksamheter måste kunna säkerställas under hela genom-
förandet. Principer för grundläggning och källarvåningens 
möjliga utbredning påverkas av genomförandefrågor kopp-
lade till tidplanen och samordning mellan Atrium Ljungberg 
och Stockholms stads Exploateringskontor. 

Att beakta för de tävlande i detta skede är endast att den 
föreskrivna utbredningen av källaren inte överskrids. 
Se punkt 10.7.
 

Kortoperaprojektet Foto: Martin Hellström Badbollskompaniet Proffsregi 2020 Foto: Per Bolkert
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17. STRATEGISKA VAL OCH UTMANINGAR

Nedan listas några av de strategiska frågeställ-
ningar som bedöms utgöra speciella utmaning-
ar för tävlingsuppgiften: 

- Att inrymma programmet i en väl fungerande 
och tilltalande byggnad utifrån de förutsätt-
ningar som anges 

- Att anpassa volymen till kontexten med 
hänsyn till det varierade sammanhanget med 
olika skalor och den komplexa rumslighet som 
bildas i mötet med arenan och evenemangs-
området

- Att förhålla sig till en dynamisk närmiljö som 
delvis inte är helt beslutad eller planlagd

- Att skapa förutsättningar för ett levande 
stadsliv runtom SKH, där verksamheten kan 
exponeras 

- Att inrymma en relativt stor volym på en 
begränsad yta och samtidigt beakta behovet 
av platsbildningar, levande gaturum,  goda sol- 
och vindförhållanden samt höga upplevelse-
värden  

- Att skapa strategiskt placerade, inbjudande 
och välfungerande entréer som anknyter väl till 
byggnadens program och interna flöden  

- Att med byggnadens uttryck bidra till att för-
medla SKH:s roll som publik byggnad i stads-
bilden, stärka SKH:s identitet och samtidigt 
skapa en miljö som bildar bakgrund till och ger 
plats för kreativitet 

- Att i gestaltningen hitta ett övertygande för-
hållningssätt till Slakthusområdets historiska 
lager och skapa mervärden för området som 
helhet 

- Att skapa enkla, tydliga och orienterbara 
scen- och publikflöden över flera våningsplan

- Att skapa en ljus och välkomnande miljö där 
studenter och publik kan mötas och SKH:s 
kreativitet kan upplevas  

- Att skapa en öppen miljö som samtidigt upp-
levs som trygg, uppfyller krav på säkerhet och 
skydd samt värnar den konstnärliga integrite-
ten  

- Att skapa en fungerande balans mellan 
SKH:s vardagliga verksamhet och representati-
va tillfällen med extern publik 

- Att uppfylla byggtekniska och ekonomiska 
krav utan att ge avkall på estetiska och rumsli-
ga kvaliteter 

- Att skapa förutsättningar för flexibilitet och 
utvecklingsbarhet genom samtliga projekt-
skeden

Scenkonst, mask 200221 Foto: Per Bolkert
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18. VERKSAMHETEN I DEN 
NYA BYGGNADEN

Utbildningarna på Stockholms konstnärliga högskola håller 
hög internationell klass och är i hög grad utåtriktade 
verksamheter. Förutom de många publika aktiviteter som 
genomförs varje år så är utbyten och samarbeten med 
andra kulturaktörer, lärosäten och yrkesprofessionella verk-
samheter många - både lokalt i Stockholm, inom Sverige 
och internationellt. Dessa samarbeten kommer att öka, 
varför den nya byggnaden har en stor roll att spela för att 
stödja och stärka SKH:s identitet.

Följande övergripande teman ska ses som guidande 
principer och strategier att beakta i tävlingsförslaget: 

– Vikten av att mötas
Att sammanföra de olika utbildningarna och forskningen 
under ett gemensamt tak och att placera den nya byggna-
den i Slakthusområdet ger SKH ökade möjligheter till ut-
byte mellan både studerande och medarbetare, en bredare 
publik och allmänheten. De enskilda mötesplatserna ska 
utvecklas som attraktiva och identitetsskapande. Fokus ska 
även läggas på informella mötesplatser som skapar spon-
tana möten och som bidrar till att befolka alla utrymmen.

– Plats för inspiration och reflektion 
Studenterna på SKH har behov av lokaler som stödjer 
deras behov av avskildhet, synlighet och inspiration. Det 
är viktigt att fånga komplexiteten av dessa motstående 
krav - att förstärka synligheten och inspirationen samtidigt 
som den konstnärliga verksamheten ges den möjlighet till 
reflektion och avskildhet som utbildningen och forskningen 
kräver.

– Det interdisciplinära
Det är viktigt att få ökade möjligheter till ett interdisciplinärt 
och genreöverskridande arbete på både utbildnings- och 
forskningsnivå. Förutom de möjligheter som en samlokali-
sering och välstuderade mötesplatser ger kommer många 
rum i byggnaden att samnyttjas. Publika rum för inter-
disciplinärt konstnärligt utforskande arbete har dessutom 
tillförts i form av projektrum/utställning/lab.

– En tydlig plats för forskningen
Den nya byggnaden kommer ge den konstnärliga 
forskningen en tydligare plats och ökade möjligheter att 
förhålla sig gränsöverskrivande till utbildningarna. 

– Inkludering
För Stockholms konstnärliga högskola är en breddad 
rekrytering av studenter och ett breddat deltagande i 
SKH:s verksamheter en viktig fråga för att öka kvaliteten 
i verksamheten. Alla – studenter, medarbetare, publik, 
samarbetspartners, besökare – ska känna sig välkomna. 
Det ställer krav på den nya byggnaden vars miljöer behöver 
planeras och gestaltas med ett normvidgande perspektiv. 
De sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder) 
utgör här en utgångspunkt, kompletterat med ett soci-
oekonomiskt perspektiv för att förstå vad tillgängliga och 
inkluderande studie- och arbetsmiljöer är. SKH har idag ett 
medvetet likabehandlingsarbete som de fysiska miljöerna 
behöver möta och stärka. 

– Trygghet och säkerhet
Alla som verkar vid SKH ska känna sig trygga i lokalerna. 
Stockholms konstnärliga högskola ska vara en diskrimi-
neringsfri arbets- och studieplats och de fysiska miljöerna 
ska understödja det arbete som bedrivs i förebyggande 
syfte för att förhindra övergrepp och känslor av utsatthet. 
Till exempel bör trygghetsskapande insyn i utbildningsrum 
finnas utan att riskera exponering som kan skapa en känsla 
av utsatthet. 

– Öppenhet och säkerhet
Att Stockholms konstnärliga högskola ska upplevas som 
öppen och tillgänglig är en starkt uttalad ambition. Utöver 
publik som kommer till föreställningar ska byggnaden ha 
ett välkomnande uttryck som även lockar den förbipasse-
rande allmänheten till spontanbesök och kanske en fika. 
Utformningen behöver därför balansera önskemål om 
öppenhet med behoven av trygghet och säkerhet. Den nya 
byggnaden behöver därför förses med en tydlig säkerhets-
sektionering för att relativt enkelt och snabbt kunna stänga 
av hela eller delar av byggnaden.

– Arbetsmiljö och säkerhet 
Att erbjuda en fysisk utbildnings- och arbetsmiljö som skyd-
dar studenter och personal mot skador är av allra högsta 
vikt då undervisningen innehåller moment som är utma-
nande för integriteten, för personskyddet och för skyddet 
mot olycksfall.
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– Föränderlighet och flexibilitet
Förutom fastlagda program, där antagning sker vartannat 
år, erbjuder SKH en mängd fristående kurser. Det medför 
att utbildningarnas behov, lokalernas användning och 
belastning varierar både över terminerna och mellan olika 
år. De publika lokalerna har ofta en mycket hög beläggning 
under examinationstillfällen och den fysiska miljön påver-
kas i allt högre grad av digitala och virtuella inslag i utbild-
ningen. Verksamheten är tekniktung och tekniken föränd-
ras i hög hastighet. Detta ställer höga krav på byggnadens 
flexibilitet och förmåga till förändring.

– Andra hyresgäster 
För att säkerställa att Stockholms konstnärliga högskola 
över tid ska kunna expandera eller minska sin verksamhet 
kommer den nya byggnaden att rymma mer yta än vad 
som ingår i SKH:s lokalprogram. Denna extra yta planeras 
i ett första skede att hyras ut till andra hyresgäster varför 
tillgänglighet och utrymningsmöjligheter för detta ska tas i 
beaktande. 

– Utemiljö 
Som komplement till utbildningsmiljön behövs tillgång till 
gröna rum. Förutom de omkringliggande park- och torg-
rummen (Evenemangstorget, Centrala parken och Triangel-
parken) finns ett behov av att tillföra byggnaden en utemiljö 
med gröna pausytor. Dessa kan exempelvis placeras på 
gårdar eller i taklandskapet.

Scenkonst, Badbollskompaniet Proffsregi 2020 Foto Per Bolkert
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19. SAMBAND 
OCH FLÖDEN

19.1 Övergripande samband och flöden
Flöden inom och utanför byggnaden ska vara tydliga och 
lätt tillgängliga. Publika ytor ska vända sig mot omgiv-
ningen på ett sätt som tillåter access både från huvud-
entrén och från sidoentréer då SKH har behov av att hålla 
delar av byggnaden öppen vid mindre evenemang och 
samtidigt begränsa tillträdet till byggnaden i övrigt.

19.2 Publika lokaler, scenflöde och ateljégång
Utbildnings- och forskningslokalerna innehåller ett antal 
rum som tar emot publik vid särskilda tillfällen. 

Några av dessa (cirkushall, teatrar, flexboxar, blackboxar, 
filmstudio och TV-studio inklusive sidoscener) behöver 
ligga i direkt anslutning till foajé- och entréytor samtidigt 
som de på scensidan har ett säkrat scenflöde via en 
ateljégång till och från godsmottagning, eventuell dekor-
hiss, olika typer av scen- och scentekniska förråd, 
produktionsverkstäder, undervisningsverkstäder och 
ateljéer samt kostym- och rekvisitaförråd. 

Andra publika rum (biografer, radiostudio, projektrum/ut-
ställning/lab med biytor) behöver ligga i direkt anslutning till 
foajé- och entréytor, men inte i direkt kontakt med ateljé-
gången. Se Bilaga Lokalprogram – lista för information 
om vilka rum som tar publik.

TORG STAD

01 Mötesplats SKH

 04, 05, 06, 07 Utbildningslokaler utan publik

11 Student- och personalmiljöer

08 Produktionsverkstäder, 
ateljéer, biytor samt 

teknikcenter, 
förråd scentextil och 

Fållan

12 Godsmottagning, 
miljörumAteljégång03 Mediacenter

Reception Utställning

PerformanceEvent
Huvudentré Sidoentréer Inlastning

10 Mötescentrum 

09 Arbetsplatser och 

support

02 Lokaler för publik 
och biytor

Gemensamma funktioner med lägre krav

Gemensamma funktioner med högre krav

Utbildningslokaler: 
04 Scenframställning och rörelse, 05 Sång, 
06 Film och media samt 07 undervisningsverkstäder
Student- och personalmiljöer: 
Studenthubbar, omklädningsrum, utemiljö

Ateljégång

Illustration: sambandsschema för SKH:s lokaler
(exkl andra hyresgäster, restaurang/café och 
plats för cyklar med omklädning)
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19.3 Mötet mellan studenter och publik
Flöden och logistik studeras så att publik särskiljs från 
scenflödet i ateljégången av säkerhetsskäl, men det är av 
vikt att studentflöde och publikflöde sammanfaller i övrigt; 
man ska mötas av SKH:s dynamiska och kreativa 
verksamhet redan i entrén.

19.4 Behov av dekorhiss
Om publika ytor med scenflöde läggs på fler plan än 
entréplan behövs en dekorhiss med fritt innermått 
min. d 6500 x b 3000 x h 5500 mm. 

19.5 Sidoscener, svängradier och utrymmesbehov
Sidoscener kan delas som mest av två scenrum, ej fler. 
Scenflödet via ateljégång, sidoscener, dekorhiss och in till 
scenerna ska vara anpassade för att förflytta enheter om 
max h 5000 x b 2500 (korridorbredder, port- och dörröpp-
ningar och anpassning för svängradier beaktas).

 

SCENFLÖDE VIA ATELJÉGÅNG

PUBLIKFLÖDE VIA FOAJÉYTA

SIDOSCEN

ETT SÄKERT SCENFLÖDE TILL OCH FRÅN GODSMOTTAGNING, 
SCENTEKNISKA FÖRRÅD, DEKORHISS M FL. 

ETT ÖPPET PUBLIKFLÖDE TILL OCH FRÅN ENTRÉER

SCENSCEN

RUM MED PUBLIK 
OCH SCENFLÖDE

RUM MED PUBLIK 
OCH SCENFLÖDE

STUDENT- OCH PERSONALFLÖDE

Illustration: scenflöde/ateljégång/publikflöde/
biytor/lokaler med publik/mötesplatser mellan 
studenter och publik
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20. LOKALPROGRAM

Riktvärdet för Stockholms konstnärliga högskolas 
lokalprogram är 20 000 m2 LOA (exklusive SKH:s del av 
teknikytor). Restaurang/café och plats för cyklar/omkläd-
ning vid cykelparkering är inte inräknade i SKH:s ytor ovan.

Ytor i byggnaden, utöver SKH:s behov, är avsedda att hyras 
ut till andra hyresgäster. Riktvärdet för dessa ytor är 4 000 
m2 LOA i samlad yta som kan placeras på max två vånings-
plan. Om ytan placeras på olika våningsplan ska den vara 
sammanbunden via intern kommunikation. Minsta yta per 
våningsplan är 2 000 m2 LOA. Dessa ytor ska också kunna 
delas in i mindre enheter med access via egna entréer och 
hyras ut till flera hyresgäster vid behov. Krav på fri rumshöjd 
för dessa ytor är 3 meter. Max yta för den nya byggnaden är 
31 000 m2 BTA.

Lokalprogrammet (exklusive ytor för andra hyresgäster) 
återfinns i detalj tillsammans med läsanvisningar i:

– Bilaga Lokalprogram – 
 läsanvisning samt rumsfunktioner
 Innehåller förklaring av lokalernas användning,  
 funktion och samband.

– Bilaga Lokalprogram - lista 
 Innehåller ytor, höjder, tekniska/scentekniska  
 installationer och akustisk nivå.

– Bilaga Lokalprogram - blockschema
 Innehåller skalenliga illustrationer med rum och  
 avdelningar, skala 1:800.

Obs! Lokalprogrammet innehåller ett önskat antal rum i storlekar anpassade efter utbildningens behov. 
Det står förslagsställare fritt att föreslå andra framåtsyftande och innovativa lösningar. Föreslås lösningar som 
frångår lokalprogrammet ska förslagsställare visa i text och illustration att efterfrågade funktioner säkerställs.

Opera Foto Einar Kling Odenkrants
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21. FÖRVALTNINGS-
ASPEKTER

I steg 1 av tävlingen ska generella krav för hållbar fastig-
hetsförvaltning över tid tillämpas. Drift, samutnyttjande, ef-
fektivitet, skötsel och underhåll samt val av hållbara material 
över tid beaktas. Till steg 2 kan de tävlande bli ombedda 
att precisera sina förslag utifrån förvaltningsperspektivet.

22. HÅLLBARHET

22.1 Generellt om området
Stockholms stad har höga ambitioner för hållbarhets- och 
miljöarbetet i Slakthusområdet. Fem hållbarhetskrav har 
utarbetats för området och beaktas av de tävlande i den 
mån som skedet tillåter. Se även Hållbarhetskrav vid byg-
gande på stadens mark i Stockholm 
- Energi
- Miljöanpassade transporter
- Dagvattenhantering
- Grönytefaktor
- Miljöbedömning av kemiska produkter och fasta bygg- 
och anläggningsvaror

22.2 Projektets hållbarhet
För att säkerställa projektets långsiktiga hållbarhet och 
höga kvalitét planerar man att använda miljöcertifiering 
som verktyg. Tävlingsförslaget bör utformas för att uppfylla 
högt ställda miljökrav, målet är att certifiera enligt BREEAM 
Outstanding eller likvärdigt samt uppfylla Stockholms stads 
miljöprogram (se punkt 22.1). Indikatorer som är särskilt 
viktiga att beakta är energi, materialval, dagvattenhantering 
och grönytor. 

Att beakta är även: 

– Social hållbarhet, inkludering och 
en hälsofrämjande arbetsplats
Stockholms konstnärliga högskola vill i sin utbildningsverk-
samhet skapa förutsättningar för ett hållbart konstnärskap. 
Det innebär bland annat att rusta sina studenter att vara yr-
kesverksamma över tid i en påfrestande sektor som ställer 
höga krav både fysiskt och mentalt. Det hållbara konstnär-

skapet förutsätter ett hållbart lärande, studenter ska mäkta 
med utbildningen och utvecklas hållbart i en takt som 
kroppen tillåter. SKH vill också med breddad rekrytering 
och ett breddat deltagande spegla samhällets sammansätt-
ning och säkra en hållbar kompetensförsörjning. 

– Ekologisk hållbarhet
SKH:s klimatpåverkan ska minimeras och vara resurssnål. 
Den nya byggnadens utformning ska, förutom att hållbara 
material ska väljas för dess funktioner, även främja och in-
spirera till ett hållbart beteende. Stor vikt ska också läggas 
vid att säkerställa en optimerad energianvändning, då detta 
är SKH:s största miljöpåverkan i den dagliga driften. Viktiga 
ekosystemtjänster och dagvattenhantering kan med fördel 
synliggöras utifrån både ett ekologiskt, upplysande och 
rekreativt perspektiv. 

– Ekonomisk hållbarhet
Stockholms konstnärliga högskola ska vara ekonomiskt 
hållbar över tid. Utifrån ett verksamhetsperspektiv handlar 
det om att nyttja lokaler effektivt, vilket förutsätter ett funge-
rande system för hög nyttjandegrad men också om att över 
tid kunna använda lokalerna på ett flexibelt sätt. 
Förutsättningen är en byggnad med en god, generell 
grundstruktur som klarar att hantera olika typer av lokaler 
och verksamheter under sin livslängd.

Film & Media Dramaserieövning 2020 Foto: Marianne Krång
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23. PROJEKTTIDPLANTidplan Evenemangstorget 2021-05-27
Atrium Ljungberg

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Samarbetsavtal SKH-ALAB
Start PM
Samråd
Granskning
Antagande
Upphandling tidiga teknikkonsulter
Arkitektupphandling
Upphandling övriga tekniska konsulter
Förstudie
Program
System & FU
Upphandling Entreprenad
Bygghandling
Produktion grundläggning etapp 1
Produktion etapp 2
Inflytt SKH (dec -28)

20282026 20272020 2021 2022 2023 2024 2025
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24. TÄVLINGSTEKNISKA 
BESTÄMMELSER

24.1 Tävlingens form och antal tävlande
Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 18 kap. 
i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Efter 
en öppen prekvalificering har sju tävlingsdeltagare valts ut 
att tävla. Endast dessa har möjlighet att delta. 

Tävlingsjuryn kommer att utse de två till tre förslag som 
bedöms ha bäst förutsättningar att utvecklas vidare, som 
går vidare till steg 2. Inför tävlingens andra steg kommer 
juryns slutsatser från steg 1 att delges de tävlande som 
fortsätter att tävla.  Efter avslutad tävling avser arrangören 
att förhandla, utan föregående annonsering, med vinnande 
förslagsställare om fortsatt uppdrag.

24.2 Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler 
för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält” från 2016.

24.3 Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommen-
dation kring sekretess vid arkitekttävlingar. Sekretess gäller 
för upphandlingen. 

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att 
inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen i enlighet med 
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§ 2 styck-
et om absolut anbudssekretess. Sekretessen gäller fram till 
dess att beslut om tävlingsvinnare har delgivits. 

Arrangör av en tävling ska hålla sekretess fram till att vin-
nare är utsedd och kan sedan offentliggöra både resultat, 

förslag och deltagare. Vid offentliggörandet ska hela pro-
cessen redovisas inklusive motiv till urval av deltagare. Med 
hänsyn till sekretess och Covid-19 kommer inget fysiskt 
startmöte för tävlingsdeltagarna att hållas.  

24.4  Tävlings- och projektspråk
Tävlings- och projektspråk är svenska. Samtliga underlag 
och juryns utlåtande kommer att ges på svenska. 

24.5 Tävlingsarvode
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med ett 
arvode om 150,000 SEK exklusive moms efter korrekt 
inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt tävlings-
förslag i steg 1, i enlighet med tävlingsprogrammet. 
De tävlingsdeltagare som går vidare till tävlingens andra 
steg kommer vardera att ersättas med ett arvode om 
200,000 SEK exklusive moms efter korrekt inlämnat, be-
dömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag 
i steg 2, i enlighet med tävlingsprogrammet.

Arvodet utbetalas mot faktura. 

24.6 Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att, utan föregående annonsering, 
förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om 
uppdraget av arkitekttjänster kopplat till framtagande av 
underlag till detaljplan och projekteringsarbete i skedet 
programhandling samt följande optioner:
Option 1: Systemhandling
Option 2: Bygglov
Option 3: Bygghandling, uppföljning under byggtid och 
relationshandling

Arrangörens ambition är att genomföra samtliga ovan 
beskrivna skeden med den vinnande förslagsställaren.

Stockholms konstnärliga högskola kommer parallellt med 
tävlingen att upphandla tekniska konsulter och sakkunniga 
för projektet. Dessa kontrakt kommer att överlåtas till 
Atrium Ljungberg AB som kommer att ansvara för projekt- 
och projekteringsledning under uppdraget. 

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation 
ska samråd ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen 
efter två år ännu inte har lett till projekteringsuppdrag för 
vinnaren, trots att erforderliga beslut fattats, får vinnaren 
ytterligare en ersättning motsvarande tävlingsarvodet. 
En förutsättning härför är att det förhandlade förfarandet 
om fortsatt uppdrag inte avbrutits på grund av att parterna 
inte kunnat komma överens. 

24.7 Tidplan för tävlingen
– Sista dag för att ställa frågor i steg 1:  
 30 augusti 2021
– Sista dag för svar på frågor i steg 1: 
 3 september 2021
– Inlämning av förslag steg 1: 
 9 september 2021
– Sista dag för att ställa frågor i steg 2: 
 29 november 2021
– Sista dag för svar på frågor i steg 2: 
 3 december 2021
– Inlämning av förslag steg 2: 
 9 december 2021
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24.8 Frågor och svar
Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlingsfunktio-
nären via Tendsign. Svar på avidentifierade frågor delges 
samtliga tävlande. 

24.9 Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury samman-
lagt bestående av 8 personer. Juryn representeras enligt 
nedanstående lista:

 Ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter:
– Karin Milles, arkitekt SAR MSA
– Morten Johansson, arkitekt SAR MSA 
 
 Atrium Ljungberg: 
– Linus Kjellberg affärsområdeschef affärsutveckling 
– Andreas Jaeger, affärsutvecklingschef Södra  
 Stockholm
 
 Stockholms konstnärliga högskola: 
– Paula Crabtree, rektor 
– Johan Scott, vicerektor
 
 Stockholms stad: 
– Torleif Falk, Stockholms stadsarkitekt
– Sara Norås, arkitekt, 
 gestaltningssamordnare Slakthusområdet
– Andreas Rostvik, arkitekt, stadsplanerare, 
 adjungerad till juryn (tillagt 2021-06-23)

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare 
sakkunnig expertis avseende frågor som exempelvis teknik, 
kalkyl, miljö, konstruktion, trafik etc.

 Tävlingssekreterare, Sveriges Arkitekter: 
– Julia Hertzman arkitekt SAR MSA 
– Ulrika Nero arkitekt SIR MSA
 
 Tävlingsfunktionär: 
– Gustaf Kilander, arrangör

24.10 Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att 
ställas ut anonymt av arrangören. 

Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband med 
att tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av tävlingen 
offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida, 
www.arkitekt.se och i upphandlingsdatabasen Tendsign.

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera 
samtliga tävlingsförslag på sina hemsidor samt i 
tidningarna Arkitekten och Arkitektur. 

24.11 Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlings-
förslagen. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och 
behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nyttjande av 
förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal 
mellan förslagsställarna och arrangören/byggherren. 
Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det 
samlade tävlingsresultatet och idéer från samtliga 
tävlingsförslag förutsatt att det inte strider mot svensk lag 
om upphovsrätt. Arrangören och Sveriges Arkitekter äger 
rätt att publicera förslagen i tryckt form och digitalt samt 
för utställning utan särskild ersättning till förslagsställarna. 
All publicering efter anonymitetens brytande kommer att 
ske med angivande av förslagsställarens namn, innan dess 
med förslagets motto.

24.12 Returnering av förslaget
Förslagen kommer inte att returneras.
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25. TÄVLINGSFÖRSLAG 
REDOVISNING

Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Allt inlämnat material, 
såväl digitalt som analogt, ska vara utan all spårbar infor-
mation om upphovsman och liknande för att garantera 
full anonymitet. Samtliga planscher och övriga handlingar 
ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto för 
förslaget. Bidragen skickas in tillsammans med ett slutet 
kuvert med en namnsedel där förslagsställaren redovisas 
(med namn, titel, kontaktuppgifter) samt de personer som 
medverkat vid framtagandet av tävlingsförslaget. 

25.1 Tryckt format
Tävlingsförslagen i steg 1 ska presenteras på 3 stycken 
planscher i stående A1-format monterad på styv kartong 
typ Kapaplatta. Planscherna kan komma att ställas ut för 
allmänheten. 

25.2 Inlämning
Tävlingsförslag och namnsedel skickas i fysiskt format via 
post eller bud senast samma dag som förslagen lämnas in 
via Tendsign, det vill säga med poststämpel senast enligt 
Tidplan för tävlingen 24.7. Tävlingsförslagen ska skickas/
lämnas till nedanstående adress:

Stockholms konstnärliga högskola,
Valhallavägen 189, 115 53 Stockholm

25.3 Digitalt format
Samtliga planscher och namnsedel ska i varje tävlings-
skede även lämnas in elektroniskt. Förslaget lämnas in via 
Tendsign senast enligt Tidplan för tävlingen 24.7.

Planscherna ska tillhandahållas i två versioner, en med hög 

upplösning och en för webbpublicering. Varje fil ska bestå 
av en flersidig PDF, namngiven med förslagets motto. Den 
högupplösta versionen ska kunna skrivas ut i full skala, och 
i A3 till juryn. Observera att maxstorlek på dokument som 
kan laddas upp på Tendsign är 50 MB. Den andra PDF-
filen ska fungera för webbpublicering och vara max 5 MB. 
En separat bild eller illustration i liggande format ska också 
tillhandahållas för webpublicering.

Search Engine 2013 - ID Foto: Einar Kling Odencrants
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25.4 Inlämningskrav 

STEG 1. Tävlingsförslag ska redovisa följande: 

– Situationsplan, skala 1:800
– Kortfattad beskrivande text som motiverar för 
 slaget och visionen
– Enklare perspektiv från anvisad plats (2 stycken, 
 nummer 1-2). 
– Redovisning av analys över området – figurer/ 
 diagram/volymstudier
– Representativa fasader (minst 2 stycken), 
 skala 1:400
– Kortfattad beskrivning av hur hållbarhetskrav 
 uppnås
– Markplan 1:400
– Övriga planer, skala 1:800
– Längd- (minst 1 stycken) och tvärsektion 
 (minst 1 stycken), skala 1:400
– Redovisning av analys av lokalprogrammet –  
 figurer/diagram/volymstudier
– Sammanställning ytor BYA, BTA, LOA.

Fysisk enklare enfärgad skissmodell i skala 1:500
Monteras på erhållen modellplatta.

För att inte förekomma förslagets utvecklingsbarhet i den 
kommande detaljplaneprocessen är inte fotorealistisk 
redovisning tillåten. De föreskrivna perspektiven ska hållas 
enkla och skissmässiga där förslagets intentioner redo-
visas. Färg och skuggor samt stiliserade träd och 
människor får förekomma. 

Situationsplan, skala 1:800

Steg 1. SKH

Diagram

Enklare perspektiv från anvisad 
plats (1). 

Text Text

sid. 1

Enklare perspektiv från anvisad 
plats (2). 

Text

Diagram

Fasad, skala 1:400

Fasad, skala 1:400 sid. 2

Markplan, skala 1:400 Övriga plan, skala 1:800

Sektion, skala 1:400

Sektion, skala 1:400

Text

sid. 3

Förslag till disposition, ej bindande.

Vy punkter för enklare perspektiv

Bild 1. Bild 2.
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STEG 2. Tävlingsförslag ska redovisa följande: 

– Situationsplan, skala 1:800
– Kortfattad beskrivande text som motiverar 
 förslaget och visionen
– Enklare perspektiv från anvisad plats, 3 stycken 
 (bild nr.1-2 samma som steg 1, läge och underlag  
 för bild nr. 3 meddelas vid start av steg 2). 
– Redovisning av analys över området – 
 figurer/diagram/volymstudier
– Längd (1 stycken) och tvärsektioner (2 stycken),  
 skala 1:400
– Kortfattad beskrivning av hur hållbarhetskrav  
 uppnås
– Fasader (4 stycken), skala 1:400
– Enklare invändigt perspektiv 
 (plats enligt förslagsställaren)
– Planer 1:400
– Sammanställning ytor BYA, BTA, LOA.
– Sektion- , plan- och fasadutsnitt, 
 skala 1:50
– Redovisning av analys av lokalprogrammet – 
 figurer/diagram/volymstudier

Fysisk enklare enfärgad modell i skala 1:500
Monteras på erhållen modellplatta.

För att inte förekomma förslagets utvecklingsbarhet i den 
kommande detaljplaneprocessen är inte fotorealistisk 
redovisning tillåten. De föreskrivna perspektiven ska hållas 
enkla och skissmässiga där förslagets intentioner redovi-
sas. Färg och skuggor samt stiliserade träd och människor 
får förekomma. Publicering av inlämnat material får endast 
ske efter beställarens godkännande. Övrigt material som 
skickas in kommer ej att tas upp till bedömning.

Situationsplan, skala 1:800

Steg 2. SKH

Diagram

Perspektiv (1). 

Text Text

sid. 1

Markplan, skala 1:400

Planer, skala 1:400

Text

sid. 4

Perspektiv (2). 

Text

Sektion, skala 1:400

Sektion, skala 1:400

Sektion, skala 1:400 sid. 2

Planer, skala 1:400

Text

Utsnitt, skala 1:50 sid. 5

Fasad, skala 1:400

Fasad, skala 1:400

Fasad, skala 1:400

Fasad, skala 1:400

Text

Perspektiv (3). 

Invändigt perspektiv

sid. 3

Förslag till disposition, ej bindande.



SLAKTHUSOMRÅDET 
SLAKTHUSOMRÅDET 
SLAKTHUSOMRÅDET

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

TÄVLINGSPROGRAM PROJEKTTÄVLING 2021.06.18 rev 2021-06-23 38

26. BEDÖMNINGSKRITERIER

Förslagen kommer att bedömas utifrån en sammanvägd 
bedömning av:

– Gestaltning (arkitektur och stadsbyggnad)
– Funktion 
– Ekonomi
– Genomförbarhet
– Hållbarhet 
 (sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter) 

som formulerats under rubrik 6. Övergripande mål (sid 6 
i denna handling) samt utifrån de krav och önskemål som 
ställts i programmet och dess bilagor. Eftersom tävlingen 
genomförs i två steg kommer bedömningen av kriterierna 
att anpassas efter de inlämningskrav som ställs i respektive 
steg, dvs juryn anpassar sig till den skala och detaljerings-
nivå som efterfrågas i de respektive skedena.
 

Följande underlag tillhandahålls de tävlande: 

27.1 Planprogram för Slakthusområdet
27.2 Övergripande kvalitetsprogram för  arkitekturen  
27.3 Övergripande Kvalitetsprogram för offentliga rum 
27.4 Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i  
 Stockholm
27.5 Översiktplan 
27.6  Stockholms stads byggnadsordning
27.7 Arkitekturpolicyn
27.8 MOPS (Mobilitet och parkerings strategi)
27.9 Kulturhistorisk inventering Slakthusområdet
27.10 Bilaga Akustik (PDF)
27.11 Bilaga Lokalprogram – läsanvisning samt rums 
 funktioner (PDF)
27.12 Bilaga Lokalprogram - lista (PDF)
27.13 Bilaga Lokalprogram - blockschema (PDF)
27.14 SKH Stockholm Behovsanalys förstudie (PDF)
27.15 Baskarta (Dwg)
27.16 Sektionsunderlag (Dwg)
27.17 3d underlag (Skp)
27.18 Underlag för bildmontage (Jpeg) 
27.19 Flygfoton (Jpeg)
27.20 Modellplatta skala 1:500
 Anvisningar till modellplatta

27. UNDERLAG 28. TÄVLINGSPROGRAMMETS 
GODKÄNNANDE

Detta program är upprättat i samklang med byggsektorns 
gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksam-
hetsfält, 2016”. Programmet och tillhörande bilagor är 
godkända av jurygruppens ledamöter. Ur tävlingsteknisk 
synpunkt är programmet för projekttävlingen granskat av 
Sveriges Arkitekter.
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