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1. Arrangör

Nu anordnar Ellevio en projekttävling kallad ”Teknikbyggnad 
för Nätstation” i samarbete med Sveriges Arkitekter och 
Stockholms stad. Ellevio är beställaren och den framtida ägaren 
av kommande byggnader.

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag, med nära en 
miljon kunder. Våra elnät är ryggraden som möjliggör energi- 
omställningen och mer förnybar elproduktion, elektrifiering 
av transporter och industri och som skapar förutsättningar 
för nya klimatsmarta tjänster. I vårt framtida elektrifierade 
samhälle där elinfrastrukturen tar mer plats är det av vikt att 
den synliga delen är väl utformad och integrerad i stadsbilden.

2. Bakgrund

Stockholm befinner sig i en av historiens mest expansiva tillväxtperioder och den omfattande stadsutveckling 
som sker innebär att staden förändras. Det gäller både gestaltningen av landskapet och bebyggelsen. 
Samtidigt är det av stor vikt att Stockholms karaktär och kulturvärden beaktas och är igenkännbara, nu och 
i framtiden.  Det finns ett stort behov av att hushålla med stadens mark. Därför behöver funktioner samordnas 
och iblandintegreras i fastigheter och byggnader. Den elektrifiering samhället står inför gör att utrymmeskraven 
för el-infrastrukturen beräknas öka kraftigt. I de fall där det är möjligt att bygga fristånde teknikbyggnader är 
frågan om arkitektur och utformning i relation till den specifika platsens karaktär och stadsbild en viktig fråga.
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3. Syfte med tävlingen

Tävlingens syfte är att ta fram ett koncept för en fristående teknikbyggnad som ska:

– kunna anpassas till och samspela med olika platser, bebyggelsekaraktärer och en varierande stadsbild.
– kunna motsvara de funktionella och tekniska krav som ställs.
– kunna prefabriceras och serieproduceras i två storlekar, samt vara skalbar för tillkommande funktioner.

Tävlingen syftar även till att handla upp arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget att färdigställa förfrågnings- 
underlag till leverantörsupphandling. Det vinnande förslaget ligger till grund för fortsatt utveckling och
upphandling av en slutgiltig produkt.

4. Prekvalificering

Arrangören kommer efter prekvalificeringsprocessen besluta att 6-8 intressenter bjuds in att delta 
i tävlingens första steg. Därefter kommer 3-4 av de tävlande att väljas ut för att tävla vidare i steg två.

5. Vision

Visionen för projektet är att teknikbyggnaden ska vara så väl genomtänkt att den elektriska infrastrukturen 
bidrar till att skapa en ny kvalitet i den byggda stadsmiljön. Teknikbyggnaden ska också genom sin skalbarhet 
underlätta för tillkommande tjänster och produkter för stadens invånare och besökare.

6. Mål

Gestaltning

•	Teknikbyggnaden	ska	vara	robust,	hålla	en	hög	arkitektonisk	kvalitet	och	gestaltas	med	en 
 Stockholmsk prägel.

•	Teknikbyggnadens	design	visar	inlevelse	i	gestaltning,	volymhantering,	komposition	materialval 
 och färgsättning. 

•	Teknikbyggnadens	arkitektur	ska	samspela	med	och	kunna	anpassas	till	omgivande	bebyggelse 
 av olika karaktärer och till kultur- och naturvärden på platsen.

•	Teknikbyggnadens	arkitektur	ska	bidra	positivt	till	den	stadsmiljö	den	placeras	i.

Funktion och organisation

•	Teknikbyggnaden	ska	fungera	väl	som	ett	driftrum	(utrymme	som	i	huvudsak	används	för	elektrisk 
 utrustning och som under normala förhållanden endast är tillgängligt för instruerad person).

•	Teknikbyggnaden	ska	fungera	väl	i	logistiskt	och	arbetsmiljömässigt	avseende	både	vad	gäller 
 nyinstallation, drift och underhåll.
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Hållbarhet

•	Teknikbyggnadens	konstruktion	och	utformning	ska	ha	låg	miljö-	och	klimatpåverkan	ur	ett	livscykel- 
 perspektiv, inkluderat materialval, transporter, tillverkning, drift, underhåll, demontering för återbruk 
 på annan plats och rivning. Cirkularitet i material ska beaktas.

•	Material,	varor	och	kemiska	produkter	som	byggs	in	i	byggnaden	ska	inte	innehålla	miljö-	eller 
 hälsofarliga ämnen.

Utvecklingsbarhet

•	Teknikbyggnaden	ska	kunna	prefabriceras	i	två	olika	storlekar.	Det	ska	dessutom	vara	möjligt	att 
	 komplettera	med	utrymme	för	sambyggnad	med	annan	infrastruktur.	Modifiering	av	byggnaden	ska 
 i förkommande fall kunna ske före produktion.

•	Teknikbyggnaden	ska	kunna	anpassas	för	olika	placeringar	i	stads-/gaturummet.

•	Teknikbyggnaden	ska	vara	möjlig	att	komplettera	med	offentliga	samhällsnyttiga	funktioner	som	t.	ex.		
 cykelpump, olika typer av mindre batteriladdare, sittbänk m.m. före produktion.

•	Teknikbyggnaden	ska	vara	möjlig	att	komplettera	med	microproduktionsanläggning	(ex.vis	solcells- 
 anläggning) före produktion.

•	Teknikbyggnaden	ska	kunna	utvecklas	och	omarbetas	för	framtida	förändringar	i	lagkrav	och	tjänsteutbud.

•	Samtliga	ovan	nämnda	kompletteringar	bör	lösas	med	modul-tänkande.

Genomförbarhet och förvaltning

•	Teknikbyggnaden	ska	vara	möjlig	att	prefabriceras	och	serieproduceras.
 
•	Kostnaden	per	enhet	ska	förhålla	sig	till	angiven	kostnadsram.	

•	Teknikbyggnaden	ska	vara	enkel	att	underhålla.	Byggnaden	ska	inte	inbjuda	till	klotter	och	vara	enkel 
 att klottersanera.

•	Teknikbyggnadens	livslängd	bör	förhålla	sig	till	reglerad	ekonomisk	livslängd	som	för	denna 
 anläggningstyp är 50 år.

•	Teknikbyggnaden	ska	vara	utformad	med	hänsyn	till	tekniska	förutsättningar	och	krav.

7. Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består av att ta fram ett förslag på koncept för en teknikbyggnad avsedd för Ellevios el- 
infrastruktur. Teknikbyggnaden ska serieproduceras i två olika storlekar, 25 respektive 50 kvm, samt vara 
möjlig att komplettera med utrymme för sambyggnad med annan infrastruktur. I tävlingsuppgiften ingår att 
anpassa teknikbyggnaden till 4 st utvalda platser i staden. Förslaget ska vara genomförbart och utvecklings-
bart med avseende på gestaltning, anpassning till omgivande bebyggelse av olika karaktär, tekniska krav, 
produktion och framtida behov. Förslaget ska kunna ligga till grund för fortsatt utveckling och upphandling 
av en slutgiltig produkt.
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Gestaltning

En väl underbyggd arkitektonisk idé för konceptet ska beskrivas i text och skisser, och i alla skalor: den nära 
skalan i detalj till hur byggnaden upplevs på kvartersnivå och i den större stadsbyggnadsskalan. 
I uppgiften ingår att beskriva hur teknikbyggnaden är tänkt att kunna anpassas och samspela med omgivande 
bebyggelse av olika karaktär, teknikbyggnadens synlighet på olika avstånd, både på nära håll och på längre 
håll, byggnadens påverkan i stadsbilden och på olika platsers lokala värden.

Tekniska förutsättningar och krav

Teknikbyggnaden ska prefabriceras. Grundläggning, teknisk installation, montering av inredning och utrustning 
sker	på	plats.	Modifiering	för	sambyggnad	med	annan	infrastruktur	görs	under	produktionsskedet	innan 
teknikbyggnaden	är	färdig.	Möbleringen	av	utrustning	som	visas	i	typlayout	är	fastlagd	och	det	gäller	även 
för angivna invändiga mått.

Teknikbyggnaden ska som driftrum uppfylla följande tekniska krav:

• Egen brandcell, klassad minst REI60 med branddörrar klassade minst EI60

• Skyddsklass 1 enligt SSF200

• Samtliga till byggnaden hörande dörrar ska klassas som nödutrymningsvägar, vilket innebär att utrymning  
	 ska	kunna	ske	i	samma	nivå	från	golv	i	byggnad	till	markplan	(eller	konstruerat	plan)	med	minst	2	m	fri		
 utrymningsväg utomhus.

Översiktliga tekniska parametrar

•	Utrymmet:	 25/50	m²	(längd	5/10	m,	bredd	5,0	m)	invändigt mått

• Takhöjd: Fri takhöjd på 3,3 m med ett installationsgolv 0,8 m höjd 

•	Ventilation:	 Ventilation,	forcerad	tilluft	1/2	st	á	0,4	m²,	självtryck	frånluft	0,4/0,8	m²

•	Branddörr:	 1/2	st	Min:	1,1	m	x	2,3	m

• För in- och uttransport av utrustning krävs en fri takhöjd på min 2,3 m 
	 och	att	underlaget	klarar	en	punktlast	på	5	ton	(transformatorer).

Grundläggning (endast för information, ingår inte i tävlingsuppgiften)

Grunden	gjuts	på	plats	av	markentreprenör.	Bottenplattan	är	försänkt	800	mm	från	omgivande	mark	för	att	skapa 
ett	kabelutrymme	under	installationsgolvet	som	uppförs	i	hela	nätstationsutrymmet.	Bottenplattan	dimensioneras	
för att klara uppställning av transformatorer med en vikt av upp till 5 ton per enhet. Bottenplattans	sockel	gjuts	
till en höjd av 100 mm ovan omgivande mark och stationsbyggnaden placeras på dessa. I bottenplattans 
sockel gjuts runda kabelgenomföringar in. Antal beror på stationsstorleken. Hela bottenplattan inklusive sockel, 
samt anslutning av stationsbyggnad till grundläggningen, ska utföras vattentätt.
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Transportlösning för teknikbyggnad

Så länge samtliga tekniska krav uppfylls så medger tävlingen att teknikbyggnad kan produceras och 
transporteras	i	moduler	för	slutligt	uppförande/montage	på	plats.	Krav	på	breda	transporter	ska	undvikas.

Tekniska arbeten och installationer som utförs när teknikbyggnaden är på plats:

• Installationsgolv platsbyggs av el-entreprenör

• Teknikbyggnaden förses med följande teknisk huvudutrustning:

 Transformatorer
	 •	 Bredd:	1	m
	 •	 Djup:	2	m
	 •	Höjd:	2	m
	 •	 Vikt:	5000	kg
	 •	 Antal	1–2

 Storlek och vikt på transformatorerna ger begränsningar i hanteringen av dessa enheter. Det betyder
 att i normalfallet placeras dörrar för att klara transport av transformatorerna in i byggnaden och samma  
 dörrar nyttjas för tillträde till byggnaden. Dörrarnas placering gör att byggnadens grund endast
	 behöver	förstärkas	i	de	begränsade	delar	som	behöver	klara	transformatorernas	tyngd	(under	transport
 in i byggnaden där de sedan placeras) vilket är en fördel då förstärkningslösningar är kostsamma.

• Mellanspänningsställverk
	 •	 Längd:	3–4.5	m,	uppdelat	på		7–10	moduler
	 •	 Djup:	0.8	m
	 •	Höjd:	2	m
	 •	 Total	vikt:	2500	kg

• Lågspänningställverk
	 •	 Längd:	5.5	m,	uppdelat	på		2–3	moduler
	 •	 Djup:	0.8	m
	 •	Höjd:	2.3	m
	 •	 Total	vikt:	3500	kg

Buller och riskavstånd

•	Läs	mer	i	bilaga	2,	”Ellevio	–	Fysisk	planering”	avseende	EMF	och	Buller.



Projekttävling teknikbyggnad för nätstation 8

Utdrag på typ-layout från bilaga i programhandling.

Större byggnad
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Utdrag på typ-layout från bilaga i programhandling.

Mindre byggnad
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Exempel på befintliga nätstationer

Utomhusbetjänad nätstation.

Detta modell är mindre till storleken och levereras färdig från fabrik innehållande all elektrisk utrustning samt grund. 
Den	har	inga	utvecklingsmöjligheter	och	ersätts	helt	av	en	ny	station	när	den	ska	modifieras/förnyas.	Den	enda 
estetiska variationen är färgsättningen. Den är betydligt  mindre kostsam än den inomhusbetjänade lösningen.

Utomhusbetjänad Nätstation från 90-talet (Arkitekt: Bengt Lindroos, Adress: Valhallavägen 138)

Utomhusbetjänad Nätstation från 90-talet (Arkitekt: Bengt Lindroos, Adress: Sandhamnsgatan 22)

Nutida utomhusbetjänad Nätstation (Adress: Valhallavägen 150)
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Inomhusbetjänad nätstation.

Denna modell är större till storleken och kan därmed enklare hantera framtidens krav på utrymme för nya 
tekniska lösningar och utvecklingar. I denna sker all teknisk installation efter att byggnaden är färdig. Produktion 
och upphandling av denna är dynamisk men också mycket kostsam, vilket framförallt genererar oskäligt höga 
anslutningskostnader för nyproduktion av verksamheter och bostäder. Tävlingsresultatet är tänkt att till stor del 
ersätta denna teknik med en prefabricerad lösning.

Inomhusbetjänad Nätstation från 90-talet (Arkitekt: Bengt Lindroos, Adress: Olshammarsgatan 1)

Inomhusbetjänad Nätstation från 80-talet (Adress: Valhallavägen 178)

Beroende	på	utbyggnadstakt	i	exploatering	och	elektrifiering	av	transportsektorn	samt	teknikutvecklingens	
takt inom microproduktion- och energilagringsteknik så uppskattar Ellevio antalet nya Nätstationer som byggs 
i Stockholm Stad vara emellan 20-40 stycken varje år. En tredjedel av dessa förväntas att inrymmas i andra 
byggnader och garage, en tredjedel förväntas vara små helt prefabricerade färdiga enheter och en tredjedel 
förväntas bli platsbyggda. Hur många av de sistnämnda som blir enligt denna tävlingsmodell bestäms separat 
inom varje enskilt detaljplanarbete.
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Tävlingen sker i två steg

Steg 1: Koncept och övergripande idé

I den första delen av tävlingen är uppgiften att ta fram en övergripande idé för konceptet. En väl underbyggd 
arkitektonisk idé ska beskrivas i text och skisser utifrån alla skalor. Förslaget ska arkitektoniskt konkretisera och 
visualisera hur teknikbyggnaderna kan bidra till att höja stadens och den lokala platsens skönhetsvärde. 
I tävlingsuppgiften ingår att visa hur konceptet kan modifieras enligt de krav och förutsättningar som beskrivs 
i tävlingsprogrammet. 

I Stockholms byggnadsordning beskrivs Verktyget  för stadens gestaltning, som är ett stöd för att formulera 
projektets arkitektoniska idé.

Steg 2: Applicera i befintliga miljöer, fördjupade material och detaljlösningar.

I den andra delen av tävlingen är uppgiften:

– att utveckla förslaget utifrån juryns feedback i steg 1.
– att fördjupa förslagen avseende materialval och detaljlösningar.
– att anpassa och applicera förslaget i fyra utvalda stadsmiljöer.

8. Tävlingsområdet

Det vinnande bidraget är tänkt att kunna användas där det är lämpligt med fristående teknikbyggnader 
inom Stockholms stad.

Tävlingsområdet utgörs av fyra platser i områden med olika stadsbyggnadskaraktär. De utvalda platserna 
är exempel på omgivande bebyggelse som teknikbyggnaden ska kunna anpassas till.

1. Småstugeområde, Tallkrogen

2. Smalhusstad, Traneberg

3.	Grannskapsenhet,	Bagarmossen

4. Storskalig stadsdel, Tensta

De utvalda platserna relaterar till entréer, till parker, respektive gångvägar som är viktiga stråk i stadsdelen 
(gäller	Tallkrogen	respektive	Tensta),	eller	till	placering	utmed	gator	där	en	nätstation	med	eventuellt 
integrerade	funktioner	som	sittplatser	eller	liknande	skulle	kunna	fungera	som	en	liten	publik	plats	(gäller 
Traneberg	och	Bagarmossen).

De utvalda platserna är belägna i fyra olika stadsbyggnadskaraktärer inom Stockholms stad. I Stockholms 
byggnadsordning beskrivs de olika stadsbyggnadskaraktärerna. Platserna är valda för att se hur förslagets 
utformning	samverkar	och	relaterar	till	omgivande	bebyggelse	och	gaturum	(stadsrum)	i	respektive 
stadsbyggnadskaraktär och är idag inte avsedda för några nya nätstationer.
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2. Smalhusstad, Traneberg

De utvalda platserna med olika stadsbyggnadskaraktär

1. Småstugeområde, Tallkrogen
I stadsbyggnadskaraktären Småstugeområde  är endast  teknikbyggnad som är 25 kvm aktuell.
På platsen finns idag en mindre nätstation. Denna ingår inte i tävlingsuppgiften och ska därför bortses från 
vid placering av tävlingsförslagets teknikbyggnad. 

3. Grannskapsenhet, Bagarmossen

4. Storskalig stadsdel, Tensta

I Stockholms byggnadsordning beskrivs de olika stadsbyggnadskaraktärerna Småstugeområde, Smalhusstad,  
Grannskapsenhet och Storskalig stadsdel.
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9. Prekvalificering

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas på svenska.

Den ska senast 2022-08-29 vara arrangören tillhanda i E-avrop.

E-avrop är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttävling. 
Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna intresseanmälan. 
För att få tillgång till systemet krävs en inloggning. Se www.e-avrop.se. 
Frågor rörande projekttävlingen ställs via e-avrop’s funktion för frågor och svar.

Handlingar att lämna in

Intresseanmälan ska innehålla samtliga handlingar enligt nedan:

1.	Ifyllt	formulär	kallat	”Intresseanmälan	för	Teknikbyggnad	för	Nätstation”.

2.	Registreringsbevis	(Bolagverket).

3.	Kreditbetyg	(Bisnode).

4. Programförklaring. En redogörelse omfattande max en A4-sida som beskriver uppgiftens utmaningar och  
 möjligheter och en generell beskrivning av arbetsmetodik. 

5. Redovisning av uppdragsorganisation för tävling samt för fortsatt uppdrag inklusive CV:n för
 nyckelpersoner som kommer att engageras.

6. Redovisning av intressentens kvalitets- och miljöledningssystem.

7.	Minst	1	och	max	3	referensprojekt	där	minst	1	är	genomfört,	referensprojekt	får	vara	max	5	år	gamla.		
	 Bland	annat	är	följande	typer	av	referensprojekt	relevanta	för	tävlingen:	

 – Teknikbyggnader oavsett teknikområde.
	 –	Mindre	byggnader/konstruktioner	som	kräver	estetisk	anpassning	till	gaturummet.

 Varje referensprojekt ska presenteras på max två A4-sidor. För referensprojekten ska följande anges:

	 –	Objekts-	och	projektbeskrivning	(för	byggda	projekt	anges	entreprenadform).
	 –	Beskrivning	av	intressentens	uppdrag	och	varför	projektet	är	relevant	som	referens.
 – Vilken roll personerna i projektteamet har haft i referensprojektet.

Uteslutningsgrunder

Leverantören	kan	under	hela	projektävlingen	komma	att	prövas	mot	uteslutningsgrunderna	i	LUF	13	kap	3-4§§	
som kan resultera i att anbudet uteslutas.
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Kvalifikationskrav

Tävlingsdeltagare måste uppfylla följande kvalificeringskrav för att bli föremål för utvärdering
i upphandlingen:

a. Tävlingsdeltagaren ska vara registrerade hos bolagsverket eller motsvarande för utländska
 tävlingsdeltagare. 
 För enskild firma som inte är registrerad hos bolagsverket gäller registrering hos skatteverket och
 innehav av F-skattesedel.

b. Tävlingsdeltagaren ska ha en viss ekonomisk- och finansiell ställning.
	 Krav:	Tävlingsdeltagaren	ska	vidare	uppnå	minst	kreditbetyg	lägst	A	(kreditvärdig)	enligt
	 Bisnode	Kredit	AB	eller	uppnå	minst	motsvarande	kreditbetyg	hos	annat	kreditupplysningsföretag.
 I de fall Tävlingsdeltagaren inte kan visa att företaget är kreditvärdigt ska Tävlingsdeltagaren lämna
 en godtagbar förklaring så att det är klarlagt att Tävlingsdeltagaren har en stabil ekonomisk bas
 och har tillgång till resurser som svarar mot tävlingsuppgiftens omfattning och innehåll samt ange
 referens till bank eller finansiär. 

c. I det fall Tävlingsdeltagarens ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag eller annan
 juridisk person ska intyg om detta bifogas anbudet och vara undertecknad av behörig företrädare
	 för	bolaget.	Kraven	på	kreditvärdighet	enligt	ovan	ska	i	detta	fall	på	motsvarande	sätt	uppfyllas	av
	 garanten.	Av	intyget	skall	det	framgå	att	det	företag/juridisk	person	vars	kapacitet	Tävlingsdeltagaren		
 åberopar kommer åta sig ett solidariskt ansvar för fullgörande av kontraktet.

d. Tävlingsdeltagaren ska ha ett kvalitets- och miljöledningssystem. 

e. Tävlingsdeltagaren ska ha följande kompetenser i sitt team:

	 •	Arkitekt	SAR/MSA	eller	motsvarande	kompetens.	

Åberopar företag annat företags kapacitet ska även dessa uppfylla kraven a. och b., när det gäller c. ska 
något av företagen uppfylla dessa krav. För e. gäller att listade kompetenser ska finnas sammantaget.

Kvalificerings och urvalsprocess

Urvalet kommer att göras i två steg. Om något av kraven i Steg 1 inte uppfylls går Tävlingsdeltagaren inte 
vidare till Steg 2. 

Steg 1: Urvalsprocess

– Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på svenska.

– Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan ska ha inkommit. Om det saknas handlingar eller  
 uppgifter kan intresseanmälan förkastas.

–	 Det	ska	inte	finnas	någon	grund	för	uteslutning	(se	Uteslutningsgrunder).

–	 Kvalificeringskraven	ska	vara	uppfyllda	för	Tävlingsdeltagaren	(se	Kvalifikationskrav).
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Steg 2: Urvalsprocess

Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att bygga på en sammantagen 
bedömning av projektorganisation, programförklaring och referensprojekt. Vid behov kommer referenstagning 
ske och intervjuer med tävlingsdeltagare kan komma att genomföras. Projektorganisation, programförklaring 
och	referensprojekt,	värderas	utifrån	urvalskriterierna	(se	nedan).

Urvalskriterier

Verkshöjd

•	Förmåga	att	gestalta	byggnader/konstruktioner	med	hög	arkitektonisk	kvalitet.	

Funktion, genomförbarhet och hållbarhet

•	Förmåga	att	gestalta	funktionella,	genomförbara	och	hållbara	byggnader/konstruktioner.	

Inlevelse och förståelse för uppdraget

•	Förståelse	för	uppgiften,	dess	utmaningar	och	möjligheter.	

Organisation och samverkan

•	Förståelse	för	uppdraget	och	förmåga	att	organisera	och	driva	arbetet	tillsammans	med	Ellevio.

Referenstagning

Vid	behov	kommer	referenser	att	inhämtas	från	angivna	referenspersoner/projekt.	Utifrån	referenserna 
kommer förmågor att kontrolleras och värderas.

Urvalsgrupp

Urvalsgruppen kommer att bestå av: 

Funktionär, kontroll och administration
Geo	Axelsson	och	Elsie	Wallin,	Ellevio	AB

Urvalsgrupp 
Eyob	Yehdego,	Nätstationsspecialist,	Ellevio	AB
Jonas	von	Euler-Chelpin,	Produktionschef	Ramavtal,	Ellevio	AB
Karl	Eriksson,	Affärsansvarig,	Ramavtal,	Ellevio	AB
Sakkunnig arkitekt
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10. Om tävlingen

Tävlingens form och antal tävlande

Tävlingen	genomförs	som	en	projekttävling	enligt	1	kap.	18§	i	lagen	(2016:1146)	om	upphandling	inom 
försörjningssektorerna	(LUF).	Efter	en	öppen	prekvalificering	kommer	6–8	tävlingsdeltagare	väljas	ut	för	att	
tävla i steg ett. Endast dessa har möjlighet att delta. Efter steg ett väljs 3–4 team ut för fortsatt tävlan i steg två.

Tävlingsregler

Tävlingen	följer	”Byggsektorns	gemensamma	tävlingsregler	för	svenska	tävlingar	inom	arkitekternas, 
ingenjörernas	och	konstnärernas	verksamhetsfält”	från	2016.	Tävling	utförs	inom	ramen	för	LUF.	
https://www.arkitekt.se/tavlingar/om-tavlingar/tavlingsregler/

Sekretess

Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess vid arkitekttävlingar. 
Sekretess gäller för upphandlingen. 

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen. 
Sekretessen gäller fram till dess att beslut om tävlingsvinnare har offentliggjorts. 

Tävlings- och projektspråk

Tävlings- och projektspråk är svenska. Juryns utlåtande kommer att ges på svenska. 

Tävlingsprogram

Ett tävlingsprogram är under framtagande och kommer att publiceras vid tävlingens start.

Startmöten

Startmöten	kommer	preliminärt	hållas	under	vecka	37.
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Tävlingsarvode

Steg 1: Koncept och övergripande idé

Tävlingsdeltagare	kommer	vardera	att	ersättas	med	ett	arvode	om	40.000	SEK	exklusive	moms	efter 
korrekt inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag i enlighet med tävlingsprogrammet. 
Arvodet utbetalas mot faktura.

Steg 2: Applicera i befintliga miljöer, fördjupade material och detaljlösningar

Tävlingsdeltagare	kommer	vardera	att	ersättas	med	ett	arvode	om	80.000	SEK	exklusive	moms	efter	korrekt	
inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag i enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet 
utbetalas mot faktura.

Uppdrag efter tävlingen

Arrangören avser att teckna avtal med vinnande förslagsställare om fortsatt uppdrag utan föregående annonsering 
om	uppdraget	att	vidareutveckla	förslaget	och	projektera/ta	fram	fullständiga	arkitekthandlingar	för	framtagning 
av förfrågningsunderlag för upphandling av leverantör av teknikbyggnaden. Arrangören har även för avsikt att 
upprätta avtal om ett på förhand bestämt antal prefabricerade nätstationer alternativt upprätta ett royaltyavtal med 
vinnaren. 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 eller inledda förhandlingar med vinnaren, 
trots att erforderliga beslut fattats, får vinnaren ytterligare en ersättning motsvarande tävlingsarvodet i steg 2.

Tidplan för tävlingen

•	Preliminär	start	av	tävlingen	15	september	2022

•	Sista	dag	för	frågor	i	samband	med	tävlingen	i	steg	1:	30	september	2022

•	Sista	dag	för	svar	i	samband	med	tävlingen	i	steg	1:	7	oktober	2022

•	Sista	dag	för	inlämning	av	tävlingsförslag	i	steg	1:	13	oktober	2022

•	Sista	dag	för	inlämning	av	tävlingsförslag	i	steg	2:	16	december	2022

•	Tillkännagivande	av	juryns	beslut:	vecka	8,	2023

Frågor och svar

Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären via E-avrop. Svar på avidentifierade frågor delges 
samtliga tävlande.
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Jury

Tävlingsförslaget	kommer	att	bedömas	av	en	jury	bestående	av	sju	(7)	personer,	dels	tre	(3)	representanter	från	Ellevio, 
två	(2)	representanter	från	Stockholms	stad	samt	två	(2)	ledamöter	utsedda	av	Sveriges	Arkitekter.	Jäv	får	inte	föreligga.	

•	Magnus	Lommerdal	–	Chef	Anläggningsägare,	Asset	Management	&	Operation,	Ellevio	AB
•	Johanna	Walterson	–	Chef	Program	och	Projekt,	Asset	Management	&	Operation,	Ellevio	AB
•	Eric	Coulibaly	–	Chef	Entreprenadupphandling,	Asset	Management	&	Operation,	Ellevio	AB
•	Ann-Sofie	Hobro	–	bitr.	Stadsarkitekt,	Stadsbyggnadskontoret,	Stockholms	stad
•	Niklas	Karlsson	–	Chefsstrateg,	Exploateringskontoret,	Stockholms	stad
•	Helena	Glantz,	Arkitekt	SAR/MSA,	Urban	Design,	utsedd	av	Sveriges	Arkitekter
•	Pye	Aurell	Ehrström,	Arkitekt	SAR/MSA,	Marge	arkitekter,	utsedd	av	Sveriges	Arkitekter

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare sakkunnig expertis avseende frågor som gestaltning 
och tekniska krav i form av referensgrupp inom staden respektive Ellevio.

I det fall att inget av de tävlande förslagen bedöms vara tillfyllest kommer juryn inte att utse ett vinnande förslag. 

Tävlingssekreterare: Ulrika Nero, Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionärer:	Geo	Axelsson	och	Elsie	Wallin,	Ellevio	AB

Bedömningskriterier

Gestaltning

Hur väl förslaget

– har en tydlig arkitektonisk idé med en Stockholms-prägel.

– har en god färg-, material- och formverkan.

– har en dynamisk utformning som möjliggör anpassning i många situationer. 

– bidrar till det offentliga rummet.

– har en robust utformning som möjliggör anpassning i olika situationer.

Funktion och organisation

Hur väl förslaget

– fungerar för sitt ändamål som driftrum.

Hur väl förslaget

– fungerar avseende logistisk framkomlighet och arbetsmiljö.
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Hållbarhet

Hur väl förslaget

– kännetecknas av materialval av hög kvalitet, utan miljöskadliga egenskaper, som åldras väl 
	 (med	bibehållen	kvalitet)	och	är	underhållsvänliga.

– är utformat för att möjliggöra en låg miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och är 
 utformat för att spara resurser genom att möjliggöra framtida återbruk av byggnader och material. 

– kan bidra till att stärka närområdet och platsens upplevelsevärden.

Utvecklingsbarhet

Hur väl förslaget

– kan anpassas till olika typer av placeringar.

– bedöms kunna genomföras med hänsyn till påverkan på natur- och kulturvärdena på den 
 geografiska platsen.

– är skalbart i två olika storlekar. 

– tål att  vidareutvecklas och omarbetas för framtida förändringar av teknik-, ekonomi- och samhällskrav  
 utan att den arkitektoniska idén går förlorad.

– stödjer sambyggnad av annan infrastruktur samt bidrar till samnyttjande av ytor och funktioner.

Genomförbarhet och förvaltning

Hur väl förslaget

– går att prefabricera och serieproducera. 

– förhåller sig till angiven budget.

– fungerar för framtida förvaltning avseende skötsel, underhåll och kostnader med speciellt fokus på klotter.

– kan beräknas ha en livslängd på minst 50 år.

– uppfyller tekniska krav och förutsättning.



Projekttävling teknikbyggnad för nätstation 21

11. Rättigheter

Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt

Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. 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.
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