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             ARRANGÖR

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) har tillsammans 
med Atrium Ljungberg och Stockholms stad arrangerat en 
inbjuden projekttävling i två steg för sju tävlande avseende 
gestaltning av Stockholms konstnärliga högskola i  
Stockholm i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

SKH är den upphandlande myndigheten och avser att  
teckna avtal med vinnande arkitekter om fortsatt uppdrag.
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              BAK- 
    GRUND

Stockholms konstnärliga högskola är en statlig hög-
skola som idag är lokaliserad på fem olika adresser på 
Östermalm. SKH omfattar en unik och mångfaldig utbild-
nings- och forskningsverksamhet inom cirkus, dans, film, 
opera, scenkonst och skådespeleri. Att samla verksam-
heterna under ett gemensamt tak är betydelsefullt för att 
skapa en attraktiv högskolemiljö, där olika discipliner kan 
berikas och inspireras av varandra. 

Inför en samlokalisering var önskemålet: Ett centralt och 

attraktivt läge med god service och närhet till kommunika-
tioner, där det finns ett stort flöde av människor. Gärna  
i ett område med pågående stadsutveckling. 

Platsen i Slakthusområdet uppfyllde samtliga behov. 
Lokaliseringen ligger samtidigt i linje med det övegripande 
arbetet – där både fastighetsägaren Atrium Ljungberg  
och Stockholms stad varit aktiva parter – som går ut på  
att bereda plats för kulturverksamheter i området. Inslag  
av stora och små aktörer inom kultursektorn blir värde- 
skapande och berikande tillskott i stadsmiljön. 

Atrium Ljungberg, fokuserar på utveckling av stora sam-
manhängande områden och skapar attraktiva stadsmiljöer 
med ett rikt och blandat innehåll. 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 planprogram för området och har  
idag flera pågående planprocesser här. Detaljplanen för 
den nya högskolebyggnaden väntas gå ut på samråd  
i maj 2022.

SYFTET MED TÄVLINGEN
Syftet har varit få fram olika nyskapande förslag på 
gestaltning av en ny konstnärlig högskola samt att utse ett 
vinnande förslag som kan bearbetas vidare inom ramen för 
den fortsatta processen. 

Vidare syftade tävlingen till att få underlag till den kom-
mande detaljplanen samt att utan föregående annonsering, 
handla upp arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget att 
utveckla projektet. 

TÄVLINGSUPPGIFTEN OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR
Tävlingen har bestått av två steg: 

Tävlingsuppgiften i skede ett var enligt programmet att  
analysera och svara på platsens förutsättningar samtidigt 
som de viktigaste aspekterna av lokalprogrammet blir 
belysta.

I tävlingsskede två skulle analys och koncept utvecklas 
vidare och bearbetas utifrån juryns medskick, som delgavs 
de tävlande efter steg ett. 

FOTO: OKÄND. STOCKHOLMS STADSMUSEUM
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FRAMTAGANDE 
        AV PROGRAM
En bred programgrupp bestående av representanter från 
SKH, Atrium Ljungberg och stadsbyggnads- respektive  
exploateringskontoret i Stockholm stad arbetade under 
våren 2021 med att definiera förutsättningarna för tävlings-
programmet. White arkitekter har med stöd av gruppen 
författat programmet och gjort layout. Sveriges arkitekter 
har varit processtöd i prekvalificerings- och programarbetet.

INLÄMNADE FÖRSLAG OCH TÄVLINGSPROCESS
Tävlingen har föregåtts av en gedigen prekvalificerings-
process, som omfattat intervjuer inför slutgiltigt urval. Av  
53 intressenter valdes sju team in att delta i tävlingens  
första steg.

Efter det första steget i tävlingen lämnades skriftlig feed-
back, anonymt via tävlingsfunktionären, till de tre tävlande 
som gått vidare till steg två.

Tävlingen statade den 28 juni 2021 och avslutats den 
8 mars 2022 (tillkännagivande av vinnaren). 

JURY  
Tävlingsförslagen har bedömts och vinnaren har  
utsetts av en jury bestående av:

 – Paula Crabtree, rektor,  
 Stockholms konstnärliga högskola
 – Johan Scott vice rektor, Stockholms  
 konstnärliga högskola
 – Linus Kjellgren, affärsområdeschef 
 affärsutveckling, Atrium Ljungberg
 – Andreas Jaeger, affärsutvecklingschef  
 Södra Stockholm, Atrium Ljungberg
 – Torleif Falk, stadsarkitekt Stockholms stad
 – Sara Norås, arkitekt SAR/MSA,  
 Stockholms stad 
 – Karin Milles, arkitekt SAR/MSA, 
 utsedd av Sveriges Arkitekter 
 – Morten Johansson, arkitekt SAR/MSA, 
 utsedd av Sveriges Arkitekter 
 – Andreas Rostvik, arkitekt FPR/MSA, 
 Stockholms stad, (adjungerad) 

Processledare och jurysekreterare: Julia Hertzman arkitekt 
SAR/MSA och Ulrika Nero arkitekt SIR/MSA, Sveriges 
Arkitekter. Tävlingsfunktionär: Gustaf Kilander, SKH

REFERENSGRUPPER OCH SAKKUNNIGA 
I bägge skeden av bedömningsprocessen har juryn tagit 
stöd av ett flertal sakkunniga och referensgrupper. Dessa 
har bistått med underlag avseende de olika institutionernas 
behov, liksom en rad olika genomförandeaspekter, såsom 
kalkyl, akustik, brand och hållbarhet. Vidare har frågor som 
rör kulturmiljö och genomförande stämts av inom Stock-
holms stad.
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BEDÖMNINGS- 
        KRITERIER

GESTALTNING – STADSBYGGNADSMÄSSIGA  
OCH ARKITEKTONISKA KVALITETER

FUNKTION

EKONOMI OCH GENOMFÖRBARHET

HÅLLBARHET – UTIFRÅN SOCIALA, MILJÖMÄSSIGA 
OCH EKONOMISKA ASPEKTER

Med utgångspunkt från den övergripande bedöm-
ningen av hur väl tävlingsförslagen tillgodoser de 
behov som beskrivs i tävlingsprogrammet formulerar 
programmet följande bedömningskriterier, som utan 
inbördes ordning eller viktning legat till grund för 
juryarbetet:
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BEDÖMNINGS- 
        PROCESS

En inbjuden projekttävling i två steg är en omfattande och 
grundlig process som genererar ökad kunskap om både 
verksamheten och platsen, inte minst genom värdefulla 
kunskapsutbyten inom program- och jurygruppen. Under 
arbetet får parter med olika roller, kompetenser och  
erfarenheter möjlighet att utbyta erfarenheter.

Med två steg ökar möjligheten att förfina både förslagen 
och själva uppgiften. Genom att de tävlande ges åter- 
koppling efter det första steget är förutsättningarna goda 
att många aspekter av uppgiften blir ordentligt genomlysta.  
 
Juryns arbete har i bägge steg genomförts i etapper och 
genomgått ett antal faser: Inläsning och successivt ökande 
förståelse av samtliga tävlingsbidrag, urval av förslag för 
fortsatt bedömning samt fördjupade diskussioner inför 
beslut om urval i steg ett och om vinnare i steg två.  
Återkoppling och synpunkter från referensgrupper och 
sakkunniga har i bägge tävlingsstegen delgivits juryn vid 
det tredje mötestillfället. Det gav referensgrupperna tid  

att kvalitetssäkra sina rapporter samtidigt som juryn 
fick underlag inför de slutliga besluten.  

Juryn har under den första bedömningstiden, utöver  
individuellt arbete för inläsning av de sju inkomna försla-
gen, sammanlagt haft fyra heldagsmöten, som varvats 
med flera platsbesök och rundvandring i Slakthusområdet. 
Utöver detta har även studiebesök genomförts på flera av 
SKH:s institutioner. 

Inför tävlingens andra steg fick de tre tävlande som gått 
vidare ta del av juryns medskick och tekniska medskick. 
Dessutom delgavs de en filminspelning för att få bättre 
kännedom om de olika institutionernas behov. 

I steg två har stor vikt lagts vid hur medskicken beaktats 
och framförallt förslagens potential att utvecklas vidare i 
den kommande detaljplane- och projekteringsprocessen.
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BEDÖMNING 
OCH MEDSKICK STEG ETT
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Sammantaget bedömde juryn att tävlingens första steg 
hade resulterat i ett rikt förslagsmaterial, som bildade ett 
gediget kunskapsunderlag inför den fortsatta processen. 

De sju tävlingsbidragen bedömdes svara olika väl på 
verksamhetens behov. Såväl nytänkande och inspirerande 
lösningar som mindre väl förankrade grepp redovisades. 
Relationen till omgivningen och hur väl förslagen integre-
rats i stadsbilden skiftade också kraftigt. 

Stadsrum och volymhantering
En viktig del av juryns arbete var att bedöma hur hög-
skolebyggnaden fogats in i sammanhanget på platsen, 
där karaktären är brokig och skalan skiftar. Även om 
förslagen i olika grad klarade att hantera utmaningen att 
passa in högskolebyggnadens stora volym, såg juryn en 
övergripande brist på inlevelsefulla analyser av hur den nya 
bebyggelsen ska möta Slakthusområdets varierade typolo-
gier och skala. Till steg två efterlystes fördjupning och mer 
ingående studier. Det gällde såväl stadslandskapet – och 

volymskompositionen på kvartersnivå – som relationen till 
Slakthusområdets flikiga och intima stadsrum. Därutöver 
önskade juryn förtydliganden kring respektive förslags 
arkitektoniska idé utifrån olika skalor. Det gällde inte minst 
hur människan möter den nya byggnaden i ögonhöjd, där 
särskilt fokus skulle läggas på entrémiljöer och att skapa 
förutsättningar för interaktion med angränsande exteriöra 
stråk och stadsrum.

Tävlingens första steg visade att en exakt byggnadshöjd 
inte blir avgörande för helhetsintrycket av den nya bebyg-
gelsen. Juryn konstaterade att volymen kan modelleras på 
olika sätt för att få ett uttryck med en skala som fungerar på 
platsen. Det blev en utslagsgivande aspekt i urvalet till steg 
två, eftersom förslagen varierade kraftigt i detta avseende.

Under platsbesöken noterade juryn hur framträdande den 
nya byggnaden kommer att bli i mötet med Svenne Berkas 
torg och i fonden av det storskaliga stadsrummet vid 
Diagonalens förlängning till trafikapparaten kring väg 73. 

Eftersom marken dessutom sluttar, hamnar de till- 
kommande bostadskvarteren söder om Diagonalen på en 
avsevärt lägre plushöjd, vilket bidrar till att den nya voly-
mens sydöstra hörn blir exponerat och synligt på långt håll. 

Även det nordvästra hörnet av tävlingstomten bedömdes 
vara särskilt viktigt, eftersom SKH här kommer att möta 
gångflöden från både Centrala parken och entrén till den 
nya tunnelbanestationen, som ska byggas ett femtiotal 
meter bort. Medskicket blev att bearbetning krävdes i 
samtliga förslag som gick vidare till steg två.  

Flera förslag innehöll nya platsbildningar kring byggnaden, 
i vissa fall som en serie stadsrum, där det planerade 
Evenemangstorget ingår. Det bedömdes kunna vara ett 
välgörande grepp, men för att säkerställa vistelsevärden 

FOTO: ANNA UKKONEN
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och upplevd trygghet blir ett gynnsamt mikroklimat och 
lagom stora rumsbildningar avgörande. 

I enlighet med gestaltningsprogrammet för Slakthus- 
området ska nya tillägg samspela med den befintliga struk-
turen och typologin. Ett identifierat tema är att bebyggelsen  
historiskt sett har speglat de verksamheter som ryms där. 

Att se och bli sedd lyftes fram som ett gott exempel på det.
Andra planrelaterade aspekter som lyftes fram att beakta 
till steg två var angöring, plats för cykelparkering och  
skyfallshantering.

Programorganisering
När SKH står färdigt ska byggnaden ge plats åt ett flertal 
olika institutioner som både har många beröringspunkter 
och samtidigt är väsensskilda. Flertalet har en lång historia 
och ett mycket stort anseende både nationellt och interna-
tionellt. Att förena hela verksamheten under ett och samma 
tak erbjuder enorm potential och medför samtidigt utma-
ningar. Studenter, akademisk personal och administration 
ska mötas av en tillåtande, spretig och samtidigt samman-
hållen miljö som ska locka till gemensamt arbete. 

Tävlingsbidragen redovisades med olika grad av detaljering 
vilket försvårade jämförelser gällande rumssamband och 
ytfördelning. Fokus i bedömningen av steg ett var, i enlighet 
med tävlingsprogrammet, de övergripande rumssamban-
den. Sammantaget noterades stora skillnader avseende 
funktion och flöden. 

Några förslag tycktes bygga på en felaktig uppfattning om 
att de publika ytorna ska avskiljas från det dagliga arbetet 
på SKH, eller att mötet med en tänkt publik har överordnad 
betydelse. Det strider mot programmets ambition om att 
skapa en inbjudande och inkluderande studie- och arbets-
miljö – med sömlösa övergångar mellan offentliga delar 
och sådana som behöver kunna avgränsas – där ytorna 
kan utnyttjas på många olika sätt. 

Alla tre förslag som gick vidare till steg två bedömdes  
vara utformade med en grundläggande insikt om hur 
SKH:s verksamhet fungerar. Särskilt Att se och bli sedd  
och Tältet redovisade lösningar som överraskade och 
övertygade juryn. 

Inför tävlingens andra steg producerades en film, som  
ett komplement till programmet, för att ytterligare öka 
förståelsen hos de tävlande kring de olika institutionernas 
skiftande och i många fall mycket specifika behov. 

Hållbarhet
Tävlingsbidragen var i steg ett överlag mindre  
utvecklade avseende klimatanpassning och energihus- 
hållning, medan den sociala hållbarheten tycktes ha 
påverkat utformningen mer. 

En avgörande aspekt för hur resurssnål och energieffektiv 
högskolebyggnaden blir, är den så kallade formfaktorn. 
Den varierade kraftigt mellan förslagen, och i detta 
avseende hade vissa förslagsställare behövt analysera de 
föreslagna volymerna bättre. Likaså blir mängden glas 
i relation till solinstrålningen – som varierar kraftigt med 
väderstrecken – helt avgörande för inomhusklimatet. SKH 
kommer att rymma många mindre rum, där det finns behov 
av dagsljus samtidigt som solvärmelasterna är svåra att 
hantera (eftersom luftvolymen är mindre). 

De tekniska medskicken angav att lösningar för självdrag 
bara är möjliga att tillämpa i vissa rum, inte i utrymmen  
där strikta krav på styrda luftflöden finns. 

FOTO: JONAS JÖRNEBERG
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JURYNS BESLUT I STEG ETT
Efter avslutad bedömning i steg 
ett beslutade juryn att förslagen 
Tältet, Scenkonstfabriken och  
Att se och bli sedd gick vidare  
till tävlingens andra steg. 

Genomförande
Förslagen redovisades med olika grad av detaljering 
vilket bidrar till att genomförbarheten i vissa fall är svår att 
bedöma. Överlag saknades teknikutrymmen, helt eller till 
stor del, vilket bedömdes problematiskt av flera skäl. Dessa 
ytor är platskrävande och kraven på system för till- och 
frånluft är mycket specifika och skiljer sig avsevärt från t.ex. 
kontorshus. Både rumssamband och volymer kommer 
att påverkas när teknik och ventilation läggs till, inte minst 
genom eventuella fläktrum på tak. Likaså var det delvis 
svårt att utläsa om förslagen uppfyller lokalprogrammets 
krav på fria rumshöjder och bedömningen var att ökade 
dimensioner på bjälklag kommer att behövas, vilket i sin  
tur påverkar totalhöjden. Sammantaget krävdes därför 
både ytredovisning och ett genomarbetat systemtänk  
för teknikförsörjning i nästa tävlingsskede.  

En annan aspekt som behövde belysas var hur brandkrav 
ska balanseras mot akustikkrav. Önskan om samlokalise-
ring, eller närhet till centrala funktioner kan också komma 
att stå i konflikt med lösningar som är att föredra utifrån 
akustik och vibrationer. På SKH behövs många olika rum,  
i skiftande storlekar och med väsensskilda akustikkrav. 

Kalkyl
Förslagen har översiktligt bedömts utifrån förväntad 

byggkostnad, liksom uppskattade drifts- och under-
hållskostnader. I bedömningen togs också hänsyn till 
yteffektivitet och placering och utformning av ytor för 
externa hyresgäster. 

Kostnadsdrivande aspekter i samtliga förslag var till 
exempel utkragande bjälklag, takterrasser, glastak och 
ljusgårdar. Förhållandet mellan BTA och omslutande delar,  
i form av bottenplatta, fasad och yttertak är avgörande 
för att bygga resurssnålt och kostnadseffektivt. Den totala 
mängden omslutande area, i relation till bruttoarean, inver-
kar även på kommande drifts- och underhållskostnader.

De tre förslag som gick vidare till steg två uppskattades 
ligga över den fastslagna budgeten om 30 000 kr/kvm 
BTA. Det var dock svårt att göra mer än preliminära 
kostnadsuppskattningar i det tidiga skedet. Två av för-
slagen bedömdes överskrida kostnadsramen med cirka 
10%, medan det Tältet uppskattades vara avsevärt mer 
kostsamt, samtidigt som det var mer svårbedömt än de 
andra bidragen.

För att skapa förutsättningar för extern uthyrning behövde 
separata entréer möjliggöras och ytor för externa hyres-
gäster vara tydligt avgränsade och åtskilda från övrig 
verksamhet. 



        JURYNS  
         GENERELLA   
        BEDÖMNING   
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Juryn konstaterar att tvåstegstävlingen givit ett gott resultat. 
De tre kvarvarande förslagen har sammantaget utvecklats 
vidare i positiv riktning. Tack vare förändringar utifrån juryns 
medskick och ett fördjupat arbete med uppgiften syns 
avsevärda förbättringar i särskilt det vinnande tävlings- 
bidraget. Sammanfattningsvis lyfter juryn värdet av att 
processen frambringat ett tävlingsbidrag med en tillåtande 
och genomförbar struktur som både bedöms kunna möta 
SKH:s behov och bidra till att bibehålla Slakthusområdets 
karaktär. Det är samtidigt ett förslag som kan bearbetas och 
utvecklas vidare inom ramen för den kommande detaljplane-
processen. Det är särskilt värdefullt att både de bearbetade 
förslagen och det fördjupade bedömningsarbetet bidrar till 
ett gediget kunskapsunderlag inför det fortsatta arbetet. 

De tre tävlingsbidragen svarar alla relativt väl på verk-
samhetens behov och krav, men skiljer sig en del från 
varandra i detta avseende. Hur väl förslagen samspelar 
med omgivningen och integreras i stadsbilden skiftar 
desto mer. Beslutet om vinnare har i hög grad påverkats av 
hur väl skalan hanterats, hur arkitekturen samverkar med 

omgivande gaturum och hur förslaget bidrar till att vidare-
utveckla platsens särart. Skillnader avseende ekonomi och 
genomförbarhet har också varit avgörande.

Till steg två har ett av förslagen bytt namn. Scenkonst- 
fabriken kallas i tävlingens andra steg för Scenkonsthallen.

Stadsrum och volymhantering
Juryn bedömer att samtliga tävlingsbidrag utvecklats till 
det bättre i steg två men konstaterar att Scenkonsthallen, 
trots förtjänstfull bearbetning, fortfarande upplevs som ett 
alltför statiskt och storskaligt förslag. Framför allt varierar 
helhetsintrycket av den nya volymen. Att se och bli sedd är 
avgjort det tävlingsbidrag som upplevs mest följsamt, med 
en skala som varieras och modellerats efter omgivningen. 
Tältet bedöms vara ett mer spretigt förslag som delvis kan 
uppfattas monumentalt, men är samtidigt inkännande 
och elegant gestaltat med utgångspunkt från flöden och i 
relation till angränsande stadsrum. Scenkonsthallen är det 
förslag som gör störst avtryck på siluetten sett från olika 
håll vilket bedöms vara till dess nackdel.

Hur människan möter den nya byggnaden i ögonhöjd är 
omhändertaget och har bearbetats vidare till steg två, vilket 
särskilt syns i Att se och bli Sedd, liksom i Tältet. Även om 
Scenkonsthallens uttryck också blivit mer nyanserat och 
utvecklat gör det kraftfulla överhänget att förslaget kan 
verka avskräckande istället för att ledigt bjuda in till  
verksamheten.

Slakthusområdets präglas av flikiga stadsrum och bebyg-
gelse med avläsbar funktion. Nya tillägg ska utformas i 
samklang med platsen. Det vinnande tävlingsbidraget 
har just den karaktär som efterfrågas. Juryn lyfter fram att 
arkitekturen i Att se och bli sedd bidrar till att den myllrande 
aktivitet som pågår inne i högskolebyggnaden kan  
upplevas utifrån, i en byggnad med utmärkta möjligheter 
att göra angränsande stadsrum dynamiska och trygga. 

FOTO: AMANDA CLAUSEN
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Programorganisering
SKH:s speciella och olikartade verksamhet gör att kraven 
på lokalerna, liksom deras placering och hur de organise-
ras i relation till varande, är ett mycket komplext pussel att 
lägga. Tv-och filmstudios behöver närhet till verkstäderna 
där scenografier byggs. Ateljégången ska ha koppling 
till verkstäder och rymma logistikförsörjning till de stora 
scenrummen, där skrymmande scenografier på daglig 
basis behöver flyttas från rum till rum. 

Generellt har processen tydliggjort att oregelbundna 
rumsformer är svårare för verksamheten att nyttja 
effektivt. Många funktioner kommer att behöva  
samsas på bottenvåningen och transportstråk och  
vertikal kommunikation behöver utvecklas vidare i 
samtliga förslag.  

Scenkonsthallen har en styrka i sin systematik, men  
fungerar sämre avseende hur de olika funktionerna i 
byggnaden förhåller sig till varandra. Förslaget saknar  
en av de större teatrarna vilket är en avgörande nackdel. 

Tältet har i stora delar ringat in verksamhetens behov i 
en väl organiserad struktur, men en svaghet är att både 
SKH:s kontorsytor och utrymmen för uthyrning fungerar 
sämre. Det beror bland annat på byggnadens lutande 
väggar som gör många ytor svåra att använda. 

Juryn menar att det vinnande förslaget, Att se och bli 
sedd, har lyckats bäst med den övergripande strukturen. 
Förslaget visar ett välfungerande entréplan, funktioner 

som i huvudsak ligger klokt placerade och välfungerande 
rumssamband och flöden. Även ytor för externa hyres- 
gäster bedöms genomtänkta.  

I tävlingens andra steg har teknikytor redovisats i både 
Scenkonsthallen och i Att se och bli sedd medan Tältet 
skulle behöva rymma dessa i ett tillkommande källarplan. 
I den fortsatta processen behöver teknikutrymmen i det 
vinnande förslaget bearbetas vidare för att kunna möta 
verksamhetens höga krav på bland annat luftkvalitet.  

Genomförbarhet och hållbarhet
Alla tre bidrag har bearbetats och vidareutvecklats på ett 
förtjänstfullt sätt till steg två. Både Att se och bli sedd och 
Scenkonsthallen bedöms som fullt ut genomförbara till 
en rimlig kostnad. Tältet är dock, trots avsevärda förbätt-
ringar, fortfarande ett alltför kostsamt och komplicerat 
förslag med ett flertal osäkerhetsfaktorer. Konstruktionen 
med glasade ytor i utsatta lägen medför betydande 
utmaningar, inte minst när det gäller snölaster och risk  
för läckage.
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JURYNS BESLUT I STEG TVÅ
Efter avslutad bedömning i steg  
två har juryn utsett Att se och bli 
sedd till vinnande förslag i tävling-
en och rekommenderar förslaget 
till genomförande. 

Till steg två har även en rejäl utveckling skett avseende  
klimatanpassning och energihushållning. I två av 
förslagen ser juryn god potential bygga hållbart och 
energieffektivt. Tältet skiljer sig dock från de två andra 
tävlingsbidragen genom att det skulle krävas kraftig 
bearbetning av både geometrier och glasmängd för att 
skapa ett inomhusklimat som uppfyller lagstadgade  
krav på arbetsmiljö och energiförbrukning. 

Juryn bedömer att förslagsställarna generellt sett har 
prioriterat klokt avseende val av tak- och fasadmaterial  
för att balansera kostnader i byggskedet mot framtida 
drifts- och underhållskostnader. Mängden glas i Tältet 
är dock problematisk. Både Att se och bli sedd och 
Scenkonstfabriken har fasadsystem som bedöms kunna 
anpassas för att uppnå krav på dagsljus och låg  
energiförbrukning. 

Eftersom formfaktorn är avgörande för att bygga 
hållbart är Att se och bli sedd fortsatt det förslag som 
sammantaget bedöms ha bäst förutsättningar att byggas 
klimatsmart.  Förhållandet mellan BTA och omslutande 
delar, i form av bottenplatta, fasad och yttertak är avgö-

rande för att bygga resurssnålt och kostnadseffektivt. Den 
totala mängden omslutande area, i relation till bruttoarean, 
inverkar även på kommande drifts-  
och underhållskostnader.

Kalkyl
Förslagen har översiktligt bedömts utifrån förväntad 
byggkostnad, liksom uppskattade drifts- och  
underhållskostnader. I bedömningen har hänsyn också 
tagits till yteffektivitet och placering/utformning av ytor  
för externa hyresgäster. 

Två av förslagen bedöms ha en kostnad i paritet med  
den fastslagna budgeten om 30 000 kr/kvm BTA, medan 
Tältet uppskattas vara cirka 25 % mer kostsamt att bygga. 

Bidragen skiljer sig åt avseende ytor för extern uthyrning, 
liksom om separata entréer för externa hyresgäster finns. 
Samtidigt krävs ett visst mått av flexibilitet eftersom 
behoven kan förändras i framtiden. Tältets lösning, där 
volymen delas i två separata enheter, upplevs därför  
vara problematisk. 
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        VINNANDE BIDRAG  ATT SE 
OCH BLI SEDD 3XN ARKITEKTER

Att se och bli sedd är ett pragmatiskt och platsanpassat 
förslag där arkitekturen formas efter och speglar funk- 
tionen. Med ett lätt, lekfullt och tillåtande tilltal infogas 
den stora volymen med följsamhet och samtidigt  
karaktär in i Slakthusområdet. SKH erbjuds ett efter- 
längtat tredimensionellt campus kring en livligt befolkad 
central ljusgård. Här finns också ett diagonalt rörelse-
stråk som bidrar till att synliggöra verksamheten och 
skapa kontakt med förbipasserande.

Förslaget består av en kompakt och effektiv volym med 
ett triangulärt atrie. Byggnaden har rätvinkliga sidor åt tre 
håll och möter den nya gatan Diagonalen i söder med 
en snedställd fasad. Tvärs igenom entréplanet skär ett 
stråk med en riktning som återkommer i de övre planens 
triangulära former.

Som titeln antyder utforskar förslaget olika aspekter av att 
synas och se andra. Här blir den pågående verksamheten 
en del av gestaltningen genom fasadens collageliknande 
uttryck och i den centrala ljusgårdens samlande gest. Rum 
av olika storlek staplas på och bredvid varandra i en lekfull 
komposition där de olika rummens storlekar kan avläsas 
i fasad. Stråket som korsar volymen på diagonalen bidrar 
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till att sammanlänka trappan vid Evenemangstorget med 
Triangelparken i sydväst. 

Det inre rummet kantas av breda balkonger med informella 
mötesplatser och trapporna erbjuder en spiralformad 
rörelse upp i byggnaden och formas till en publik gradäng 
i entréplanet. SKH:s rika och kreativa verksamhet tar plats 
längs den tvärgående förbindelselänken som i sin tur 
matas bakifrån med verkstäder och teknikutrymmen. Att 
se och bli sedd redovisar en övertygande grundstruktur 
där ljusgården kan användas till både större samlingar och 
informella möten. 

Fasadgestaltningens variation av täta och öppna partier 
ger förutsättningar för en intressant komposition och god 
kontakt med omgivande stadsrum. Det ger utrymme för 
utveckling utan att idén går förlorad.

Förslaget är realistiskt och pragmatiskt även avseende 
byggnadsteknik, hållbarhet och kalkyl. Det bedöms vara 
det minst kostsamma förslaget med den bästa formfaktorn.

Sammantaget skapar Att se och bli sedd förutsättningar för 
en utvecklingsbar och lekfull miljö, gestaltad med överty-
gande inlevelse, där arkitekturen kommer att präglas av en 
myllrande och expressiv verksamhet som tillåts att synas 
och ta plats.  

SAMMANFATTNING MEDSKICK I STEG ETT:

Stadsrum och volymhantering
Förslaget övertygade juryn tidigt med sitt lätta och funk-
tionella tilltal som bedömdes passa både platsen och 
verksamheten. Den relativt avskalade redovisningen bidrog 
dock till ett något introvert intryck, samtidigt som juryn 
såg goda förutsättningar att bjuda in till verksamheten i 
entréplanet. Medskicket blev att kontakten mellan entréer 
och ljusgård behövde stärkas för att förslaget skulle bli mer 
välkomnande mot omgivningen. 

Ett annat medskick var att volymens trappning och indra-
gen i fasad skulle bearbetas vidare. Juryn efterlyste en mer 
distinkt gestaltning, med större lyhördhet för stadsland-

skapets övergripande komposition. Förslaget behövde 
också bearbetas i mötet med angränsande stadsrum och 
avseende upplevelsen i ögonhöjd. Juryn menade att biblio-
teket var bra placerat, men att andra indrag kunde utnyttjas 
bättre och att det fanns risk att alltför djupa och skuggiga 
håligheter kunde bidra till en otrygg miljö. 

Juryn var positiva till det diagonala stråket men pekade på 
att passagen kunde vara bredare för att skapa fler kontak-
tytor och större möjlighet till interaktion. Vidare tryckte juryn 
på att en entré mot den planerade tunnelbaneuppgången 
vid Centrala parken skulle stärka förslaget. 

Programorganisering
Av sju tävlingsbidrag lyftes Att se och bli sedd fram som 
det som visat på störst förståelse för verksamhetens 
behov. Medan flera andra förslag uppfattades som alltför 
formella eller respektingivande, menade juryn att det inte 
rådde någon tvekan om att det i Att se och bli sedd var en 
konstnärlig högskola som fått ta plats i den tillåtande och 
dynamiska föreslagna byggnadsvolymen.
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Juryn lyfte att atrielösningen gav dagsljus i många rum och 
bidrog till att minimera korridorytor. Medskicket blev att 
det stora centrala rummet hade verklig potential, men att 
det skulle studeras vidare i detalj för att säkerställa att mått 
och utformning stödjer funktioner och bidrar till rumsliga 
kvaliteter. 

Även om programmet organiserats på ett föredömligt sätt 
fanns delar att utveckla. Medskicket beskrev att biografen 
inte var optimalt placerad och att ytor för externa hyres-
gäster behöver ligga mer avskilda och lättåtkomliga. Det 
mindre teknikcentret skulle göra sig bättre som verkstad 
och mer plats för försörjningsstråk mellan verkstäder och 
inlastning till scener efterlystes. Vidare lyftes att Tv- och 
filmstudios bör ligga på entréplanet med välfungerande 
koppling till verkstäderna. Lägen för ett tänkt skalskydd 
behövde också studeras, för underlätta naturliga avgräns-
ningar av de ytor som inte ska kunna nås av allmänheten. 

Genomförande, kalkyl och hållbarhet
Medskicket angav att det saknades redovisning av tekni-
kytor. Även om det lyftes som en större brist, såg juryn att 
det var möjligt att rymma ytorna i förslaget. Även bjälklagen 
bedömdes vara underdimensionerade och medskicket 
blev att justera dem för att juryn skulle kunna bedöma 
helhetsintrycket. 

Vidare framfördes att ljusgården medförde utmaningar 
avseende akustik och brand. Tv-studion, som är känslig 

för störningar, hade till exempel placerats precis ovanför 
teatern.

Förslaget bedömdes översiktligt ligga cirka tio procent 
över budgetramen. Medskicket blev att utkragande 
bjälklag, atriet, ett eventuellt glastak och den sammantagna 
omslutande arean utgjorde kostnadsdrivande aspekter 
som noggrant skulle studeras vidare, i syfte att bibehålla 
önskade kvaliteter och samtidigt klara budgeten.  

Att se och bli sedd visade sig ha den bästa formfaktorn av 
alla inlämnade förslag vilket lyftes fram av juryn. Även om 
stor andel glasytor redovisades såg juryn goda möjligheter 
att justera fasadkonceptet utifrån krav på dagsljus och 
energiförbrukning, men efterlyste fördjupning avseende 
klimatanpassning och energihushållning.

SAMMANFATTNING AV OMDÖME I STEG TVÅ:
Juryn bedömer att förslaget överlag har utvecklats avsevärt 
och att stor hänsyn tagits till medskicken. Den följsamma 
volymhanteringen har förfinats och volymens olika 
höjder anpassas väl till anslutande stadsrum. Förslaget 
är särskilt bearbetat utifrån upplevelsen i ögonhöjd där 
bottenvåningen anpassats för att möta anslutande flöden 
och stadsrum. Entrén mot torget upplevs inbjudande och 
öppen och greppet med de tre entrépunkterna – där de 
andra två vetter mot allén, respektive parken – faller väl ut. 
Lösningen skapar smitvägar och är funktionell, inte minst 
med tanke på aktiviteter under kvällstid. 

Fasadgestaltningen bygger på en idé om att visa upp 
rummens olika funktioner. Det sker genom att storleken på 
salarna syns i fasad samtidigt som ribbverkets varierande 
täthet speglar de skiftande dagsljusbehoven i verksamhet-
ens olika delar. Det collageartade uttrycket förstärks med 
idéer om återvunna byggnadsdelar och material i fasaden. 
Juryn lyfter också att de täta eller halvtransparanta ytorna 
med fördel kan belysas eller användas som projektionsytor 
för att vidareutveckla förslagets tematik. 

Juryn har under hela processen sett stor potential i försla-
gets lätta, lekfulla och dynamiska tilltal. I steg två bedöms 
gestaltningen ha blivit något mindre transparent och lätt. 
Därför betonas att det finns risk att för att byggnaden kan 
bli slätstruken och anonym om det tillåtande uttrycket går 
förlorat, samtidigt som det kan bli oroligt om man låter 
variationen gå för långt.

Förslaget visar en god organisation av bottenvåningen där 
rumsfunktionerna upplevs vara väl inpassade. I de övriga 
delarna av byggnaden är funktionerna också principiellt 
bra placerade i förhållande till varandra, även om ett antal 
mindre justeringar krävs.

Ljusgården är ett samlande rum som skapar god orienter-
barhet, ger översikt och en känsla av transparens. Det gör 
de olika delarna av verksamheten synliga för andra och för 
varandra och är kvaliteter som är viktiga att bevara genom 
processen. Formen på atriet behöver samtidigt studeras 
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vidare för att en del av de angränsande rummen ska bli mer 
rätvinkliga och enklare att använda. Med rätt proportioner  
och avvägd form får ljusgården ett mervärde som samlande 
rum och utgör en viktig del i förslagets inre vertikala  
kommunikation. Delar av kommunikationsytorna runt ljus-
gården bör utformas så att de kan fungera som attraktiva 
vistelseytor. Balkongerna vid studenthubbarna lyfts fram  
som en stor kvalitet.

Överlag bedöms ytor för kommunikation kunna bli mer  
effektiva och det finns plats i källaren för teknikutrymmen. 

Ytor för externa hyresgäster uppfyller behoven genom bland 
annat en egen entré. Läget för denna kan dock studeras 
vidare för optimal placering. Sammanfattningsvis bedöms  
den grundläggande organisationen både tillåta justeringar i 
den kommande projekteringsprocessen och rymma potential 
för att den färdiga byggnaden ska tåla framtida förändringar.

Förslaget bedöms som genomförbart utifrån byggnadsteknik, 
ekonomi och hållbarhet. En utmaning ligger dock i att brand-
säkra det stora öppna atriet. Idén om återbruk är en  
integrerad del av gestaltningskonceptet för fasaderna som  
bör utvecklas vidare. De växelvis täta och öppna partierna  
ger förutsättningar för att modellera fasaden efter behov för  
att säkerställa både dagsljusbehov och energieffektivitet. 

ATT UTVECKLA VIDARE I FORTSATT PROCESS:
– Bearbeta och minska atriet med utgångspunkt  
från brand och akustik

– Bearbeta planlösningar så att vissa av de oregel-
bundna rumsformerna får en enklare geometri.

– Utveckla fasaderna med utgångspunkt från den  
lätta karaktär som redovisades i steg ett. Fasad- 
uttrycket är enkelt och robust och behöver vara  
dynamiskt och ge uttryck för den konstnärliga  
verksamhet som ryms i byggnaden. Med utgångs-
punkt från den arkitektoniska idén ska färg, form  
och materialsamverkan studeras i detalj. 

– Bearbeta teknikytor för att möta verksamhetens  
krav avseende luftkvalitet och flöden. 

– Greppet med indragna fasader vid entréer och  
stråk genom byggnaden är intressant men exakt  
utformning avseende proportioner, riktningar och  
möten med de olika stadsrummen ska studeras  
vidare. 

– Bearbeta teknikytor för att möta verksamhetens  
krav avseende luftkvalitet och flöden.
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DELAD 2:A PLATS TÄLTET

Ett förslag där verksamhetens funktioner samlas under 
en tältduk. Genom en reva i duken bjuds det offentliga 
rummet in i byggnaden där gränserna mellan olika 
funktioner är flytande.  Tältet är inlevelsefullt och i delar 
snillrikt, samtidigt som förslaget är både svårbyggt och 
omotiverat kostsamt. 

Förslaget består av två volymer som hålls samman av en 
tältliknande yttre form, där de lutande ytskikten utgörs av 
växelvis täta och glasade ytor. 

Den karaktärsstarka och skulpturala yttre formen är  
lockande och inspirerande genom sin lekfullhet och esprit, 
men det är framför allt den interiöra dispositionen som 
erbjuder rika upplevelsevärden och utrymme för  
studenternas kreativa utveckling. Den diagonala rörelsen 
genom byggnaden och dubbla flöden i olika plan rymmer 
stor potential för rörelse och dynamik och borgar för att 
verksamheten ska upplevas som inbjudande och  
tillgänglig. 

Trots justeringar och vidareutveckling till steg två, är Tältet  
ett förslag som bedöms vara komplicerat och orimligt dyrt 
att både bygga och förvalta. Lika graverande är att den 
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föreslagna utformningen, enligt gängse regelverk, inte är 
förenlig med de krav som ställs på inomhusmiljön.

SAMMANFATTNING OMDÖME OCH MEDSKICK  
I STEG ETT:
Juryn menade att förslaget i stora delar visade en god och 
nyskapande programorganisation, där den inre strukturen 
bedömdes vara fullt genomförbar. Med hänsyn till bedömd 
byggkostnad och till förvaltningsaspekter krävdes dock 
kraftig bearbetning av den omslutande yttre formen. Som 
medskick lyftes frågan om förslaget tålde att modifieras 
för att bli mer genomförbart och samtidigt mer känsligt 
inpassat på platsen.

Stadsrum och volymhantering
Juryn tilltalades av förslagets lekfullhet men efterlyste 
förenkling och mindre dramatiska former, och framförallt en 
fördjupad analys och redovisning av volymens möte med 
omgivande byggnader och stadsrum. Den stora glasskivan, 
som var markant exponerad mot den framtida bostadsbe-

byggelsen där marken sluttar bort från byggnaden i söder, 
upplevdes till exempel som omotiverat hög.  

Det nedsänkta torget med sin gradäng framhölls som en 
fin gest och tilltalande idé. Men juryn såg stora svårigheter 
i lösningen utifrån grundvattennivåer och risk för skyfall. 
I medskicket gavs även uppmaningen att studera möjlig-
heten till entré för dem som kommer från den planerade 
tunnelbaneuppgången vid parken.

Programorganisering
Distributionen av funktioner upplevdes som kreativ och 
inlevelsefull, med god förståelse för verksamhetens behov, 
genom förslag till samband och samnyttjande av ytor. 
Entrén upplevdes mycket välkomnande och biografen 
hade fått en bra placering. 

Flertalet ytor i programmet var redovisade och mycket väl 
lösta. Några ytor saknades dock, som restaurangen och 
en black-box. Vissa utrymmen behövde bli mer rationella 

och rätvinkliga, såsom film- och tv-studio. Entrén upplevdes 
mycket välkomnande. Medskicket lyfte även att en annan 
placering av biblioteket borde övervägas och föreslog en 
restaurang i markplanet, till exempel mot söder. Gods- 
mottagningens läge skulle också justeras. 

Merparten av de efterfrågade ytorna verkade rymmas i den 
större volymen. Ytor tänkta för uthyrning var dock överstora 
och sämre fördelade. De rymdes på totalt nio våningsplan 
i en avskuren byggnadsdel utan logisk kommunikation 
med övriga delar. Lösningen gav bristande framkomlighet 
för teknikförsörjning och lägre grad av flexibilitet över tid, 
särskilt som SKH:s ytor i framtiden kan behöva utökas.

Juryn lyfte även utmaningar avseende akustiken i de lös-
ningar som föreslogs för operan, teatern och cirkushallen, 
där de senare föreslogs kunna kopplas samman.  
 
Genomförande, kalkyl och hållbarhet
Tältet var ett svårbedömt och i delar otydligt redovisat 
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förslag. I medskicket efterfrågades tydligare redovisning 
av tak och fasader och hur strukturen skulle konstrueras. 
Ljusinsläppen i de interiöra bilderna kunde tolkas som 
lanterniner eller belysningsarmaturer. Den övergripande 
bedömningen var att förslaget skulle vara mycket kompli-
cerat och kostsamt att genomföra och likaså att förvalta. 

Den inre strukturens volymer bedömdes dock vara fullt 
ut genomförbara, men det saknades ytor för schakt och 
annan teknik. Byggnaden behövde kompletteras med 
ett källarplan för att kunna rymma teknikutrymmen och 
försörjningsstråk. Likaså behövde hissar, inklusive hiss  
för flygel, redovisas tydligare och kapaciteten säkerställas.

Akustiken påverkas av inlastning, ljudslussar, rumsmått 
och flexibla väggar och behövde studeras och beskrivas 
noggrant i nästa skede. Den antydda ventilationslösningen 
med självdrag bedömdes vara mindre lämplig utifrån 
SKH:s högt ställda akustik- och klimatkrav. Brandtekniska 
utmaningar konstaterades på grund av stora samman-
hängande volymer och anslutningar mellan väggar  
och böljande tak. 

De andra två tävlingsbidragen, som gick vidare till steg  
två, bedömdes vara cirka 10 % dyrare än den budgete-
rade kostnaden, medan Tältet alltså var svårt att utvärdera. 
Men den översiktliga bedömningen visade att förslaget 
både var långt mer kostsamt än de övriga och att det 
överskred kostnadsramen avsevärt. Till steg två i tävlingen 
behövdes därför både genomgripande omarbetning och 
tydligare redovisning.

Tältet hade en av de sämre formfaktorerna av alla förslag, 
tvärtemot vad som redovisades i text. Beskrivningen av 
klimatanpassning och energihushållning var knapp- 
händig. Medskicket lyfte även stora utmaningar kring  
både solavskärmning och mörkläggning i de sneda  
och välvda formerna. 

SAMMANFATTNING AV OMDÖME I STEG TVÅ:
Förslaget har bearbetats utifrån medskicken och blivit långt 
mer realistiskt men skulle ändå behöva förändras radikalt 
för att bli genomförbart. Framför allt för att redovisad 
lösning varken är rimlig utifrån både ekonomi och hållbar-
het. Juryn är tveksam till att den arkitektoniska idén skulle 
överleva de omfattande bearbetningar, som krävs för att 
förslaget ska kunna vara genomförbart.

Greppet beskrivs som en volym som modellerats för att 
optimera dagsljus och anpassas till omkringliggande 
stadsrum. Fasadgestaltningen syftar till att understryka 
byggnadens abstrakta karaktär. Traditionella byggnadse-
lement (fönster, dörrar, takstomväggar etcetera) undviks i 
gestaltningen. På så vis är fasadgestaltningen besläktad 
med arenan.

Distributionen av programmet är inlevelsefull och visar 
stor förståelse för verksamhetens behov genom förslag 
till samband och samnyttjande av ytor. Entrén upplevs 
mycket välkomnande och förslaget redovisar överlag 
en bra organisation av bottenplanet, med samverkande 
teaterrum och biografer i anslutning till det publika stråket. 
Den rumsliga organisationen med entréer i två nivåer – där 

den ena är placerad nedsänkt med visuell kontakt med 
det publika stråket på övre plan – är mycket tilltalande. Ytor 
tänkta för externa hyresgäster är dock otydligt lösta, liksom 
gränsdragningen mot SKH:s utrymmen. Förslaget bedöms 
sammantaget ha vissa utmaningar avseende programor-
ganisation, genom den föreslagna placeringen av specifika 
utrymmen med motstridiga krav. Den oregelbundna 
geometrin gör att vissa utrymmen blir mindre yteffektiva 
och framförallt påverkas funktionen.

Förslaget bedöms sammantaget ha vissa utmaningar 
avseende programorganisation, genom den föreslagna 
placeringen av specifika utrymmen med motstridiga krav. 
Den oregelbundna geometrin gör att vissa utrymmen blir 
mindre yteffektiva och framförallt påverkas funktionen.

Förslaget bedöms inte som genomförbart i sin nuvarande 
form. Huvudproblemen ligger i omfattningen av glasade 
fasad- eller takytor, utifrån kraven på inomhusmiljö, och att 
kostnader för konstruktionen bedöms som för avsevärt för 
hög. Ytor för teknisk försörjning saknas också i hög grad. 
Idén om självdragsventilation samstämmer i viss mån med 
luftrummen under tältformen, som kan antas ge en viss 
skorstenseffekt, men i de flesta utrymmen krävs styrda 
flöden på grund av verksamhetens specifika behov. 

Förslagets yttre form, med stor omslutande area och 
skarpa hörn, är inte heller gynnsam med avseende på 
energiförbrukning eller drift och underhåll. De kraftigt 
lutande ytorna bedöms medföra stora utmaningar avse-
ende taksäkerhet, risk för skyfall och snöras. 
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        DELAD 2:A PLATS SCEN-
KONSTHALLEN / SCENKONSTFABRIKEN 

BJARKE INGELS GROUP

Scenkonsthallen är ett kraftfullt och konsekvent förslag. 
En byggnad som tycks ha deformerats av platsen, till en 
skulptural form som vrider sig uppåt från parallellogram 
till rektangel. Vridningen skapar kvaliteter relaterat till 
väderstreck och funktioner i det offentliga rummet. Sam-
tidigt ter sig uttrycket statiskt och skalan överväldigar. 

Formen utgår från en parallellogram där de olika planen 
sinsemellan förskjutits. Den översta våningen bildar en 
rektangulär form. Greppet resulterar i en monumental 
utkragning mot torget där huvudentrén placerats. Volymens 
förskjutning i den andra riktningen ger en trappning mot 
gården och mot söder, vilket möjliggör fina terrasser.

Det stora överhänget är anslående och närmast abstrakt. 
Även om det finns en spänning i det obegripliga – och i 
känslan av att sugas in i entrén – gör storskaligheten att 
miljön runt högskolebyggnaden riskerar att bli mindre 
inbjudande och tidvis kännas otrygg.
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SAMMANFATTNING OMDÖME  
OCH MEDSKICK I STEG ETT:
Byggnaden uppfattades som en solitär, men med en 
systematik och rytm som anknyter till andra byggnader i 
Slakthusområdet. Inom ramen för systemet krävdes dock 
ett större mått av rörlighet och elasticitet för att arkitekturen 
skulle kunna möta verksamhetens behov. Förslaget upplev-
des interiört som en högskola placerad ovanpå en teater. 
Juryn framhöll att det är avgörande att besökare förstår och 
intuitivt känner att de kommer till en utbildningsmiljö.

Stadsrum och volymhantering  
Scenkonstfabriken bedömdes ha ett skulpturalt uttryck 
som kunde utvecklas vidare. I den övergripande kompo-
sitionen och stadsbilden fungerade det relativt väl, men 
förslaget behövde bli mer dynamiskt och flexibelt och 
utformas med större lyhördhet i mötet med angränsande 
stadsrum. 

Fasaden bestod av ett rutnät av ramar. Scenkonstfabriken 
tycktes vilja relatera till arenans skala och samtidigt lyfta in 

slakthusområdets materialpalett. Resultatet var tungt och 
rationellt, med en kraftfull attityd.  Måtten på nischerna, 
både i höjdled och djupled var stora och påverkade 
upplevelsen av byggnaden i den mänskliga skalan. 
Alltför djupa nischer bedömdes också kunna påverka 
ljusinsläppet negativt. 

Förslagets grammatik och valda uttryck framstod sam-
mantaget som alltför styrande och gjorde att byggnaden 
upplevdes som kompromisslös och överdrivet dominant. 
Skalan medförde att den trappande geometrin var svår 
att uppleva i ögonhöjd. Utkragningen mot torget bedöm-
des vara svårgenomförbar och kostsam, samtidigt som 
den ansågs ge ett närmast avskräckande intryck. 

Den terrakottafärgade modellen förstärkte det 
monolitiska uttrycket, och gav en gestaltning där Slakt-
husområdets karaktärsfulla funktionsarkitektur lyste 
med sin frånvaro. Juryn efterfrågade en djupare analys 
av kontexten och ett uttryck som tydligare förmedlade 
byggnadens innehåll.

Programorganisering
Ur vissa aspekter hade programmet organiserats väl; 
Förslaget visade bra flöden, trapphusplaceringar i hörn 
och goda förutsättningar för att tillgodose dagsljusbehovet. 
Generaliteten i planerna visade på potential och svarade mot 
efterfrågan på funktionella ytor för uthyrning. Förståelsen för 
verksamhetens speciella behov framstod dock som bristfäl-
lig. Förslaget förmedlade en karaktär av teater- och foajémiljö 
överbyggd med lokaler för högskola, i stället för en levande 
campusmiljö. 

Redovisning av ytor saknades och de angivna verksamhets-
ytorna behövde brytas ner till tydligt redovisade funktioner 
och samband. Entréplanet behövde studeras vidare för att 
nå en effektivare lösning och källarvåning och teknikytor 
saknades. Restaurangen, som var placerad mot Arenavägen 
med en uteservering i skugga, skulle kunna flyttas den till 
andra sidan, mot torget. Medskicket angav vidare att förslags-
ställarna behövde komplettera med en tydligare redovisning 
av transporthissar. Teatern skulle vara utan en fast gradäng 
eftersom maximal flexibilitet efterfrågas. 
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Juryn såg även att verksamhetsspecifika ytor och stöd- 
funktioner, som verkstäder och annan försörjning  
saknades, liksom redovisning av hur flöden dem emellan 
var tänkta fungera. 

Utrymmen för lärare och för verksamhetens administration 
saknades helt. Förslaget upplevdes sammantaget som 
alltför formbundet och distanserat. 

Genomförande, kalkyl och hållbarhet
Förslaget bedömdes övergripande vara genomförbart och 
relativt genomarbetat. Utkragningen av fasaden mot norr 
medförde dock en stor konstruktiv utmaning som skulle 
kräva pelare och fackverk i fasad. Den kraftfulla utkrag-
ningen medförde även svårigheter avseende schakt och 
vertikal försörjning. 

Ytor för schakt och teknik saknades. Entréplanet bedöm-
des svårlöst i detta avseende då många funktioner med 
högt ställda krav på akustik och luftflöde samsades 
där. I nästa skede behövde ytor för driftrum och schakt 
redovisas. Antal hissar och lägen för dessa borde också 
optimeras. 

Förslaget bedömdes kunna uppfylla kraven på brand-
skydd. Ur akustisk synpunkt behövde rummens placering 
ses över och optimeras så att de aktiviteter som ska äga 
rum i dem kunde fungera utan störningar. Att mängden 
glas var relativt begränsad, och att fönster placerats i 
indragna nischer, bedömdes positivt ur energi- och  
klimatsynpunkt. 

Förslaget bedömdes ha en relativt bra formfaktor, som 
dock skulle förbättras avsevärt med en mindre dominant 
utkragning. Beskrivningen av klimatanpassning och ener-
gihushållning var knapphändig och förslaget behövde 
utvecklas vidare i detta avseende. 

En översiktlig bedömning visade att förslaget överskred 
kostnadsramen med cirka 10%. Utkragande bjälklag, ett 
eventuellt glastak, takterrasser och den sammantagna 
omslutande arean bedömdes vara kostnadsdrivande 
aspekter som noggrant behövde studeras vidare för att 
önskade kvaliteter skulle kunna uppnås, samtidigt som 
genomförbarheten beaktades. 

SAMMANFATTNING AV OMDÖME I STEG TVÅ:
Trots att förslaget bearbetats och förbättrats i många 
avseenden utifrån medskicken bedömer juryn att det 
rigida och monumentala anslaget består. Grundidén 
är intakt, både i volym och fasadgestaltning. I och med 
bearbetningen har fasadsystemet dock blivit mer flexibelt. 
Beroende på väderstreck, och det anslutande rummets 
funktion, skall murverket kunna varieras. Även om det är 
positivt att det arkitektoniska uttrycket är sammanhållet 
upplevs förslaget som alltför strikt och storskaligt. 

Volymen är i stora drag formad med tanke på funktioner 
och flöden i stadsrummet, men den mycket höga byggna-
den har våningar med en kolossal skala. Den intilliggande 
arenan är visserligen stor och uppfattas som en monolit, 
utan tydlig indelning i mindre enheter. Men Slakthus- 
området består av bebyggelse med en nedbruten  

skala i volym, våningshöjder och detaljer.

Den interiöra organisationen ger en bra och systematisk 
struktur, med god orienterbarhet och flera fina rumsligheter. 
Samtidigt bedömer juryn att förslaget fortfarande präglas 
av bristande inlevelse för hur den dagliga verksamheten på 
SKH fungerar. Två teaterrum har till exempel reducerats till 
ett. Det ska serva båda funktioner; opera och teater. Juryn 
bedömer att lösningen är riskabel och därtill olämplig,  
eftersom institutionerna har olika krav på lokalerna. Det 
skulle innebära regelbunden omställning av teaterrummet, 
vilket i sin tur påverkar flexibiliteten i schemaläggningen. 

Verkstäderna är placerade mot evenemangstorget, en 
lösning som upplevs mindre väl genomtänkt. Juryn menar 
att vägen för publiken att röra sig genom byggnaden, från 
entré och boxoffice till teaterrum, är väl lång. De utkragande 
byggnadsdelarna utgör ett motsägelsefullt inslag. Å ena 
sidan skapar de ett utmärkt läge för att visa upp väl valda 
delar av verksamheten, å andra sidan lämpar sig ytorna  
inte konstruktivt för att rymma större salar.

Förslaget bedöms som genomförbart även med den 
föreslagna konstruktiva lösningen med lutande pelare. 
Fasadutformningen har fördelar avseende möjlighet att 
anordna solskydd, för att hantera solvärmelaster, men 
den förväntas bli en lätt konstruktion snarare än murad. 
Byggnadsvolymens formfaktor är mycket bra och med  
förändringar i fasadens nischer skapas goda förutsättningar 
att täcka dagsljusbehovet.
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Ett förslag där scenrummet tar plats och i högsta grad 
blir synligt i stadsrummet. Den grundläggande idén för 
tankarna till en barockteater, där en del av föreställ-
ningen pågick i trappan. Entréplanets stora foajé står 
i fokus. Här ryms även en yta för föreställningar. The 
Urban Podium bedöms sammantaget vara ett kostsamt 
förslag som rymmer en stor gest, utan att fullt ut svara 
mot verksamhetens behov. 

Stadsrum och volymhantering
Förslaget består av en enkel volym med snedställd fasad 
mot den planerade Diagonalen i söder. Den är hög, men 
inte fullt så hög som den intilliggande arenan. Byggnadens 
yttre skikt är av glas, som likt en stor kupa omfamnar de 
inre delarna. Den glasade volymen fyller hela tomten, 
medan kärnan har ett nättare fotavtryck. Här finns förut- 
sättningar att skapa ett intressant spel mellan luftrummet 
och den trappformade byggnadsmassan som modellerats 
likt en pampig amfiteater. På samma gång riskerar de 
glasade ytorna ge upphov till reflektioner som minskar 

        DELAD 4:E PLATS THE  
URBAN PODIUM 

NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTEN
URBAN COUTURE ARKITEKTER



SLAKTHUSOMRÅDET
SLAKTHUSOMRÅDET
SLAKTHUSOMRÅDET

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

PROJEKTTÄVLING 2022

transparensen så att det formstarka greppet inte blir 
avläsbart exteriört. Glasfasaden består av lameller och  
är tänkt att fungera likt en ridå som delvis kan öppnas. 
Det är oklart om lamellerna även har en bärande  
funktion och tveksamt om det skulle vara möjligt att  
till en rimlig kostnad göra fasaden öppningsbar.  

Den trappade formen vänder sig mot Arenavägen,  
som därmed blir det gaturum som möter SKH:s fram-
sida. På så sätt inkluderas arenan i stadsrummet och 
den upplysta och välkomnande fasaden, som är full  
av aktivitet, bidrar till trygghet längs den trafikerade  
Arenavägen. Samtidigt bedömer juryn att mötet mellan 
volymerna är alltför hopklämt och att utemiljön vid entrén 
riskerar att upplevas som ogenerös och mörk. Den valda 
orienteringen gör framför allt att kopplingen till Evene-
mangstorget blir svag. Bättre samband skulle bidra till 
ett aktivt stadsliv på torget. Även mot Triangelparken 
formar byggnaden en rygg. Vänd mot en större offentlig 
plats, och om glaset kunde göras öppningsbart så som 
förslagsställarna tänkt sig, skulle förslaget kunna bidra till 
att skapa ett generöst och inbjudande stadsrum.  

Programorganisering 
Även om idén med ett vertikalt torg, som för tanken till 
Spanska trappan i Rom, är lockande finns brister i hur  
förslaget är disponerat. Programmet är tydligt – och vid 
första anblicken övertygande – organiserat i en rationell 
struktur. Den ser ut att kunna fungera utmärkt för en  
vanlig teaterbyggnad, men tillgodoser inte fullt ut  
verksamhetens många och skiftande behov. 

Foajén i entréplanet – som skulle kunna vara hämtad från 
en stor offentlig byggnad – har potential att upplevas som 
fantastisk när det visas en föreställning, medan den vid 
andra tidpunkter riskerar att bli tom, eftersom studenterna 
rör sig i de inre och bakre delarna av volymen. I stället för 
att bli SKH:s stora samlande rum, som kan används på 
olika sätt, fungerar foajén främst som ett förrum i klassisk 
mening. Andra mötesplatser saknas i stor utsträckning 
och en betydande del av byggnadens yta tas i anspråk 
av korridorer. 

Sammantaget menar juryn att den stora och kostsamma 
gesten, med en trappad volym och yttre skal av glas, inte 
motsvaras av tillräckligt stora rumsliga kvaliteter interiört. 

Genomförande, kalkyl och hållbarhet
Andelen brukbar yta är inte tillräckligt hög och förslaget 
bedöms vara ett av de mest kostnadskrävande av de sju 
förslagen. 

Det främsta skälet är att den föreslagna strukturen bygg-
tekniskt kan betraktas som två byggnader i en. Det skapar 
konstruktiva utmaningar genom att det yttre glasskiktet 
har en stomme, medan den inre volymen har en annan. 
För att göra glasfasaden öppningsbar ställs höga krav på 
utförandet. Till det kommer ökade kostnader för förvaltning 
och underhåll. 

I mellanrummet mellan glas och kärna bildas halvklima-
tiserade zoner som skulle kunna bli en spännande del 
av uttrycket. Samtidigt finns farhågor ur energisynpunkt, 
eftersom det stora uppglasade rummet vänder sig mot 
norr. Gröna tak är lovvärt och bidrar både till biologisk 
mångfald och omhändertagande av dagvatten. Solceller 
som integreras i glaset föreslås, men juryn bedömer att 
utformningen är oklart redovisad. I byggnadens bakre delar 
finns grönskande ljusgårdar som försörjer angränsande 
utrymmen med dagsljus.
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Ett väl beskrivet förslag med tydlig uppdelning i två olika 
strukturer som staplats på varandra. Den lägre volymen  
bidrar till att rama in torget och skapa intressanta 
rumsbildningar. Som helhet upplevs Plats på scen dock 
som alltför disparat med volymer som inte är optimala 
för rymma den mångfacetterade högskoleverksamheten.

Stadsrum och volymhantering
Förslagets podievolym ansluter till Slakthusområdets 
karaktär genom sina tre nordsydligt orienterade byggnads-
kroppar som liknar äldre lagerhallar. De är placerade jämte 
varandra, något förskjutna längs med långsidorna. Ovanpå 
hallbyggnaderna står högdelen, som genom sina relativt 
små våningsplan blivit avsevärt högre än i andra förslag 
och sträcker sig upp över arenan. 

Podielösningen ger en omdaning av Evenemangstorget, 
genom att de långsmala volymernas förskjutna gavlar 
möter torgytan. På så sätt uppstår mindre platsbildningar 
som bland annat nyttjas för att skapa en inbjudande 
förplats till huvudentrén. På den sydvästra sidan, mot  
Diagonalen, bildas små trivsamma fickparker. 

        DELAD 4:E PLATS PLATS PÅ 
SCEN! HENNING LARSEN

KJELLANDER SJÖBERG
PERISCOPE

DUCKS SCÉNO
RAMBØLL
UAP
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Överbyggnaden har fått en helt annan karaktär med en  
skala som relaterar till arenan. I den höga delen präglas 
fasaden av ett bärande fackverk som föreslås utföras i trä. 

Goda ansatser finns i förslaget. Variationen uppfattas  
som ett försök att skapa olika karaktärer, för att uttrycka  
att de olika institutionerna har sin egen identitet. Hallbygg-
nadernas sätt att öppna sig mot torget är en fin kvalitet.  
De långa siktlinjer som beskrivs i texten skulle kunna ge  
ett tilltalande ljusspel under dygnets mörka timmar och bli 
ett landmärke att orientera sig efter. Samtidigt lyfter juryn 
att de nordsydliga stråken i gaturummet riskerar att bli 
alltför långa och ensartade. 

De föreslagna fasadmaterialen upplevs närmast som ett 
kollage inspirerat av slakthusområdet, där alltför många 
uttryck ska samsas. Kärnan föreslås vara av betong med 
utsida av trä och återbrukat tegel i vissa delar. Trä fungerar 
dock avsevärt sämre för att hantera dragkrafter än stål, 
vilket får konsekvenser för den synliga fackverkskonstruk-
tionen i högdelen. Gestaltningen tycks sammantaget 
bygga på två disparata idéer och juryn menar att det skulle 

ha varit bättre att vidareutveckla någon av dem. Bägge 
strukturer – även om det i mindre grad gäller podiedelen 
– utmärks också av en storskalig karaktär som saknar 
motsvarighet i Slakthusområdets övriga bebyggelse.

Programorganisering
Förslaget visar delvis på en bristfällig förståelse för hög- 
skolans behov. Cirkushallen ligger till exempel högst upp  
i byggnaden. I den höga delen återfinns flertalet andra 
funktioner som också skulle behövt vara närmare marken, 
med koppling till verkstäder och med en placering som 
medger välfungerande flöden och logistik. I stället är de 
stora rummen staplade på varandra och verksamheten 
utspridd över ett större antal mindre våningsplan. Lös-
ningen bedöms försämra möjligheten till överblick och 
orienterbarheten. Genom att så tydligt separera utbild-
ningarna från varandra förloras även den eftersträvade 
möjligheten att skapa gemensamma mötesplatser  
och utbyten. 

Bottenvåningen har dock kvaliteter och potential, även 
om det ses som en nackdel att alla publika utrymmen är 

utspridda. Entrén i Rökerigatans förlängning är utformad  
för att de som kommer dit ska sugas in i verksamheten. 

Slakthusområdets karaktär, med längre siktlinjer i nord- 
sydlig riktning respektive kortare i östvästlig, är ett tema 
som syns både exteriört och interiört. Men det ena  
längsgående interiöra kommunikationsstråket är alltför 
smalt och hissar och trapphus blockerar sikten. 

Genomförande, kalkyl och hållbarhet
I förslaget beskrivs stomsystem och hållbarhetsaspekter 
väl. Samtidigt bedömer juryn att högdelens fackverk 
sannolikt behöver vara utfört av stål för att kunna ta hand 
om dragkrafter. Den föreslagna bebyggelsen kräver en 
omfattande grundläggning i källarplanet samtidigt som 
den höga volymens fotavtryck är relativt litet. Det är en 
betydande nackdel eftersom grundläggningen är kostsam. 
Likaså redovisas i förslaget stor yta för vertikal kommuni-
kation med utrymmeskrävande breda trappor som stjäl 
verksamhetsyta.  
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Ett formstarkt förslag som tar plats i stadsrummet 
och söker samspela med den intilliggande arenabygg-
naden. In parallell upplevs som alltför abstrakt och 
storskaligt och framstår sammantaget som ett relativt 
ofärdigt tävlingsbidrag. 

Stadsrum och volymhantering
Förslaget består av en stor volym med fasade sidor och 
ett kraftfullt överhäng vid huvudentrén mot Evenemangs-
torget. De i höjdled snedställda fasadytorna speglar den 
intilliggande arenans form. Fotavtrycket, med formen av en 
parallellogram, fångar upp Diagonalens riktning. Två stora 
konformade håligheter bildar urtag i volymen. Den ena 
släpper in dagsljus i byggnaden och den andra riktas så  
att ett effektfullt ljusspel uppstår på entrétorget under  
den utskjutande volymen.

Byggnadskroppen omsluts av ett metallnät, vilket bidrar 
till att den upplevs som en monolit med skulpturala 
förtecken. Även om ansatsen, att skapa en dramatisk och 
iögonfallande arkitektur, är spännande, menar juryn att 
den föreslagna gestaltningen uteslutande förhåller sig 

        DELAD 4:E PLATS IN  
PARALLLELLL SNØHETTA
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till arenan. Slakthusområdets egenart speglas varken 
i geometri, material eller skala. Särskilt problematisk 
upplevs den storskaliga karaktären vara, som inte minst 
manifesteras i den kraftiga och högt sittande utkragande 
delen vid entrén mot Evenemangstorget. 

Tävlingens första steg syftade framför allt till att rikta fokus 
mot att skapa stadsbyggnadsmässiga kvaliteter. Juryn 
efterlyser en långt mer fördjupad analys av hur byggnaden 
förhåller sig till den omkringliggande och framtida staden 
och menar att förslaget redovisats på ett sätt som bidrar 
till att det framstår som alltför förenklat och abstrakt. 

Programorganisering
Förslaget redovisar tre våningar med mellanplan infogade, 
där lärosalar förlagts. Placeringen av salarna upplevs inte 
vara logisk och flera funktioner har inte redovisats alls. 
Organisationen och planlösningarna låter ana en  
spännande gest, men den är ofärdig och därför svår för 
juryn att fullt ut bedöma. Biblioteket har dock fått en fin 
placering och utformning. 

De dramatiska snedställda och konformade ljusinsläppen 
behöver vara placerade så att de fungerar med angräns-
ande rum och verksamheter. Även om runda atrier är 
vackra, bedöms de delvis vara svåra att förena med det 
som redovisas som flexibla ytor, eftersom utrymmena  
där behöver en mer finmaskig indelning. Tvärt emot 
programkravet ligger ytor för externa hyresgäster  
utspridda i byggnaden, i stället för sammanhållna.

Som helhet bedöms förslaget relativt svårtolkat och i 
viss mån ofärdigt. Juryn är till exempel osäker på vilka 
delar i fasaden som är slutna respektive öppna. Mest 
problematiskt är att anslaget genom sitt uttryck och sin 
överväldigande skala signalerar auktoritet, i stället för 
att – som verksamheten efterfrågar – ha en avväpnande, 
tillgänglig och öppen karaktär. 

Genomförande, kalkyl och hållbarhet
Med en till synes rationell lösning placeras teknikutrymmen 
i inspekterbara mellanbjälklag. Det bidrar dock till att 
byggnaden inte blir tillräckligt yteffektiv, eftersom volymen 

omfattar en ansenlig del tomma utrymmen. Likaså är det 
en medverkande faktor till att byggnadskroppen blir högre 
och större än i andra förslag. För att skapa det önskade 
uttrycket i fasad krävs att metallrastret utformas med stor 
precision. Behovet av dagsljus och möjligheten till utblickar 
riskerar att stå i konflikt med att rastret är tänkt att upplevas 
som ett sammanhållet och omslutande hölje.  

Att de koniska ljusinsläppen är snedställda medför att 
dagsljusinfallet blir sämre, samtidigt som inomhusklimatet 
riskerar att bli besvärligt där det är trångt och solen når in. 
Sammantaget bedöms större bearbetning krävas för att 
dagsljusbehovet ska kunna tillgodose.

Den föreslagna självdragslösningen kan endast  
appliceras i en mindre del av byggnaden.
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         DELAD 4:E PLATS ONSTAGE - 
OFFSTAGE - 
BACKSTAGE
Ett skulpturalt och välproportionerat förslag som skapar 
en sekvens av stadsrum intill högskolebyggnaden. 
Uttrycket speglar dock inte SKH:s karaktär och innehåll, 
och det höga tornet är problematiskt ur flera avseenden.

Stadsrum och volymhantering
Förslaget består av ett asymmetriskt podie i två höga 
våningar. På det vilar en liksidig kub med en ljusgård i de 
övre våningsplanen och, mot norr, ett smalt och högt torn 
som bland annat rymmer SKH:s bibliotek.

Juryn ser i förslaget en hög ambition i gestaltningen av 
byggnaden och hur den relaterar till det omgivande stads-
rummet, där fria siktlinjer och fina torgbildningar uppstår. 
Genom att vidga delar av det offentliga rummet, och koppla 
samman Evenemangstorget med Triangelparken, uppstår 
ett flöde från norr till söder. Volymhanteringen är beröm-
värd. Både disposition och komposition är välbalanserade 
och harmoniska och inplaceringen på platsen är elegant. 
Byggnaden är vriden i relation till gatunätet så att dess 

AHRBOM & PARTNER
LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER
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vinklar skapar en sekvens av rum i stadsmiljön. Samtidigt 
relaterar byggnaden inte nämnvärt till varken arenan eller 
Slakthusområdet och de till synes små stadsrummen 
upplevs överstora. Juryn bedömer att skalan tycks ha 
förvillat förslagsställarna. 
 
Byggnaden upplevs formell och något statisk. Juryn upp-
lever att grundidén, med ett smalt uppstickande torn är 
problematisk, och att resultatet andas traditionell offentlig 
byggnad, som leder tankarna till ett stadshus snarare än 
att utstråla karaktären av en konstnärlig högskola. 

Fasaden, med sina pilastermotiv ger en helgjuten men 
samtidigt tung känsla. Även om det finns en styrka i 
förslagets systematik, och i dess sammanhållna och 
välproportionerade uttryck, upplevs både fasader och 
geometri som alltför strikta och stelbenta. Det samman-
hållna helhetsgreppet ger en serie nya offentliga rum,  
men byggnaden skulle ha passat bättre på en annan  
plats och för ett annat, mindre dynamiskt, program

Programorganisering
Bottenvåningen är öppen och inbjudande med publika 
drag, vilket förstärks av att torget fortsätter in i byggna-
den. Här ser juryn att teatrarna med fördel borde varit 

placerade. Istället är de mindre flex-boxarna förlagda till 
entréplanet. Tornet ser juryn främst som en gestaltande 
gest som dessvärre medför en stor andel kommunikations-
yta och att verksamhetsytorna ryms i alltför små enklaver, 
åtskilda från varandra. 

Att fördela programmet på olika våningar bedöms däremot 
fungera relativt bra i den större byggnadskroppen. Vid 
första anblicken verkar skollokalerna välorganiserade 
och kontorens läge högt upp i byggnaden skulle ge fina 
ytor med ljus från flera håll, men vid närmare påseende 
ser juryn att placeringen av övriga verksamheter skulle 
behöva bearbetas avsevärt, för att t.ex. optimera logistiken 
för verkstäderna och distribuera dagsljus till de rum som 
kräver det. Vissa funktioner förhåller sig till varandra på ett 
sätt som kan skapa störande stomljud. 

Programmet är komplext och sammantaget bedöms de 
föreslagna volymerna vara mindre lämpade för att rymma 
högskolans mångfacetterade verksamhet.  

Genomförande, kalkyl och hållbarhet
Förslaget präglas av ett övertygande systemtänk. Fasadens 
pilastermotiv är rationellt och repetitivt och bedöms kunna 
prefabriceras. Källarplanet sträcker sig dock utanför  

byggnadens fotavtryck vilket resulterar i att det krävs  
terrassbjälklag på torget. 

Den bärande strukturen har inte redovisats fullt ut i försla-
get. Ett flertal pelare tillkommer och behöver placeras där  
funktionerna tillåter det (i många rum och salar är det 
olämpligt). Även i detta avseende innebär tornet en  
utmaning. Det är högt och kräver pelare i entréplanet, vilket  
i sin tur påverkar verksamhetens möjlighet att utnyttja 
ytorna. Stabilisering genom snedstag eller vindkryss 
behövs också i vissa delar, vilket bland annat innebär att 
fackverk kommer att synas i delar av fasaden.

Utrymmen för teknik saknas och det framgår inte hur 
varken vertikal eller horisontell försörjning av installationer 
är tänkt. Utformningen av tornet är brandtekniskt kompli-
cerad och därmed kostnadsdrivande. Till exempel krävs 
två trapphus varav ett är ett så kallat TR2-trapphus samt 
utöver det en räddningshiss, vilket är både kostsamt och 
utrymmeskrävande. 
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