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Invitation

Architects without borders in Sweden (ASF-SE) hereby invite to an open competition 
on homelessness, in collaboration with Stockholms stadsmission, the City of Stockholm 
and the Swedish Association of Architects.

Purpose

The purpose of the competition is to raise the discussion from merely debating the causes 
of the housing shortage to encouraging the development of methods, strategies and hands-on 
project ideas to improve the situation for people living in homelessness. The competition is 
open to all professional architects and designers as well as everyone else who has interesting 
thoughts and ideas on the subject. It offers a platform where competitors can take part in the 
debate on a very urgent issue and at the same time get their ideas reviewed by a competent 
jury and presented for actual stake holders and decision makers.

Background

The purpose of the competition is to raise the discussion from merely debating the causes 
of the housing shortage to encouraging the development of methods, strategies and hands-on 
project ideas to improve the situation for people living in homelessness. The competition is 
open to all professional architects and designers as well as everyone else who has interesting 
thoughts and ideas on the subject. It offers a platform where competitors can take part in the 
debate on a very urgent issue and at the same time get their ideas reviewed by a competent 
jury and presented for actual stake holders and decision makers.
 

Enligt Socialstyrelsens senaste undersökningar (2011) finns det 
ungefär 34.000 människor som saknar bostad i Sverige och bara i Stockholm räknar man 
med att det idag lever nästan 3.000 hemlösa. Av dessa är ca 500 akut hemlösa – 
d.v.s.personer som dagligen har svårighet att hitta tak över huvudet, EU-migranter inte 
inräknade. Samtidigt är stora delar av den akuta hemlösheten dold; EU-medborgare 
som av olika anledningar har sökt sig hit, asylsökande, papperslösa eller andra som av 
olika anledningar står utan boende men inte har kontakt med myndigheterna.

En förändrad bostadspolitik, där en mindre andel hyresrätter och smålägenheter har 
byggts, har också gjort det svårare för socialt utsatta att komma in på bostadsmarknaden. 
Utöver detta har en tilltagande migration från andra länder gjort att mängden 
utländska medborgare utan bostad snabbt ökat, och informella bosättningar har blivit en 
vanlig företeelse i skogsdungar och övergivna områden i Stockholms randzoner.

Samarbetspartners

Idag arbetar såväl kommunen som flera frivilligorganisationer och församlingar med 
hemlösheten i Stockholm. Våra samarbetspartners i tävlingen, Stockholms stad och 
Stadsmissionen, är mycket viktiga aktörer i dessa frågor:

Stockholms stad

Stockholms stad har en Tak-över-huvudet-garanti och erbjuder akut korttidsboende 
genom 110 platser på härbärgen. Staden förfogar också över ca 1500 lägenheter för 
försöks- och träningskontrakt, ett stort antal jourlägenheter och ca 2300 
genomgångslägenheter inom Sti�elsen hotellhem i Stockholm. Förutom detta finns ett 
antal hundra institutionsplatser för vård och behandling och boenden för 
funktionsnedsatta, flyktingar, m fl grupper som lever i osäkra boendeförhållanden.

Tak-över-huvudet-garantin gäller inte ungdomar under 20 år, en grupp människor som är 
extra utsatta på grund av låga eller inga inkomster och att deras hemlöshet o�a beror på 
en svårhanterlig familjesituation. För dessa gäller dock en annan lagsti�ning som gör 
andra åtgärder möjliga. Inte heller utländska medborgare omfattas av 
tak-över-huvudet-garantin. 

Den tidigare dominerande trappstegsmodellen, där det ställdes krav på nykterhet i 
sy�e att uppnå en gradvis anpassning till samhället, kompletteras idag av en annan 
modell, Bostad först, som visat mycket positiva resultat. Modellen utgår ifrån idén om att 
en bostad är nyckeln till social rehabilitering och inga särskilda villkor ställs förutom att 
hyran betalas och de boende följer de grundregler som ingår i hyreslagen – d.v.s samma 
regler som för alla andra hyresgäster. Dessa lägenheter ska så långt som möjligt 
integreras i vanliga bostadshus. Idag finns 30 lägenheter tillgängliga för projektet, som är 
ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms stadsmission och Svenska Bostäder. 

För mer information om stadens arbete mot hemlöshet, se:

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Socialt-och-ekonomiskt-stod/Stod-till-hemlosa/

Stockholms stadsmission

Stockholms Stadsmission driver ett flertal verksamheter för människor som lever i 
hemlöshet, allt ifrån dagöppna akutverksamheter till längre boendealternativ, 
ombudsmannaskap samt arbete- och sysselsättningsinsatser. 

Bostället på Högbergsgatan har drygt 60 boendeplatser för både män och kvinnor, 
varav 30 platser för akutboende (f.d. Härbärge), 25 platser I lågtröskelboende med 
en genomsnittlig boendetid på ca 2 år och 7 platser i kontrollerat boende för personer 
som placeras av Kriminalvården och här avtjänar sista tiden av ett straff.

Bällsta boende hyr ut lägenheter till EU-migranter och personer från tredje land som 
har permanent uppehållstillstånd i ett EU-land, men ingen möjlighet att få hjälp via 
socialtjänsten eller rätt till tak över huvudet-garantin i Stockholm.

Vinternatt är ett nattöppet akutboende för EU-medborgare samt tredjelandsmedborgare 
i behov av akut logi, med 32 sängplatser i våningssängar i en sovsal, kvällsmål, frukost 
och möjlighet till dusch. Kostnad är 10 kr/natt och lediga platser lottas ut varje kväll. 
Boende kan bo 5 nätter i rad.

Crossroads är Stadsmissionens råd- och stödverksamhet för människor från andra 
EU-länder som lever i fattigdom och hemlöshet i Stockholm. Verksamheten vänder 
sig till EU-medborgare eller utomeuropeiska migranter med permanent 
uppehållstillstånd från annat EU-land. 

Stadsmissionen bedriver också en verksamhet med träningslägenheter för unga 
i åldern 18-23 år, med sammanlagt 15 lägenheter i och kring Stockholm.

Utöver bostäderna har man också dagverksamhet för hemlösa där man kan äta 
frukost och lunch, tvätta och byta kläder, vila, låna dator och telefon eller prata med 
kontaktpersoner.

För att läsa Stadsmissionens årliga hemlöshetsrapport, se: 

http://www.stadsmissionen.se/Global/Om oss/Press/Dokument/Hemlös2014.se

Målsättning

Tävlingens mål är att få fram idéer kring hur man skulle kunna förbättra 
hemlöshetssituationen genom att på olika sätt skapa förutsättningar för nya boenden 
och boendeformer.

Arkitekter utan gränser, ASF Sverige, vill genom tävlingen skapa underlag för en bred 
diskussion kring hemlöshet och förutsättningar för konkreta lösningar och projekt som 
kan bidra till en bättre situation för hemlösa och utsatta människor i Stockholm. 
Bostadsförsörjningen är en politisk fråga av stor vikt och vi vill genom denna tävling 
fördjupa diskussionen kring hemlösheten. I stort sett alla undersökningar betonar att en 
egen lägenhet är grundförutsättningen för ett bättre liv, men bostadsbristen i Stockholm 
är stor och marknaden är idag hårt styrd av ekonomiska intressen. ASF ser ett stort 
socialt engagemang inom arkitektkåren, som dock har svårt att kanaliseras så som 
byggbranschen ser ut idag, och vill därför öppna upp för nya idéer och tankar.

Stockholms stad medverkar till tävlingen genom stadsbyggnadskontoret och vill där
igenom öppna möjligheten för konkreta bostadsprojekt för hemlösa. 
 
Stadsmissionen vill ta en mer aktiv del i plan- och byggprocessen genom att själva börja 
initiera nya bostadsprojekt för hemlösa. Ambitionen är i första hand att få till stånd 
bostäder i 'Bostad först'-projektet; boenden som skall kunna integreras med vanliga 
bostäder, i byggnader och områden med blandade funktioner. Stadsmissionen vill också 
kunna erbjuda ytterligare 200-250 platser för akutboende med målet att halvera den 
akuta hemlösheten i Stockholm. Vidare ser också Stadsmissionen ett behov av fler 
platser i extra akutboenden som skulle kunna tas i bruk vid extrema vädersituationer, 
så som kallt väder, etc.

Tävlingsuppgi�en

E�ersom hemöshetsfrågan är mycket komplex kan lösningarna finnas inom vitt skilda 
fält och inbegripa aktörer från helt olika samhällssektorer. Vi har därför valt att inte 
begränsa deltagarna i val av angreppssätt utan ställer frågan på ett så öppet sätt 
som möjligt för att lämna möjlighet för de oväntade svaren och innovativa 
lösningarna. 

Förslagen kan t.ex. handla om att:
- hitta platser som kan omvandlas till tomtmark för byggande

- hitta nya sätt att bygga som öppnar upp platser som inte tidigare varit aktuella för 
byggnation.

- föreslå konkreta byggprojekt som på olika sätt integrerar hemlöshetsproblematiken 
i sin organisation och utformning.

- leta upp befintliga lokaler som kan omvandlas till antingen akutboenden eller mer 
långsiktiga lösningar.

- utveckla prototyper för nya boendeformer som är mer tillåtande eller på andra sätt 
integrerar  personer som tidigare varit hemlösa.

- utarbeta designlösningar för stadsrummet som underlättar tillvaron för människor 
som lever på gatan.

- ta fram koncept för alternativa typer av bostadsförmedling.

- ta fram förslag till ändrad lagsti�ning och praxis som kan förenkla för 
kategoribyggande.

- något helt annat än ovanstående som ni tycker adresserar problemställningen på 
ett relevant sätt. 

Många lösningar skulle kunna ge uppenbara synergieffekter för övriga staden, vilket 
naturligtvis är en viktig kvalitet, inte minst när det handlar om att skapa positiv opinion 
och underlätta ett fortsatt arbete med projekten.

Tävlingsområdet

Tävlingsområdet utgörs av hela Stockholms kommun. Det är upp till de tävlande att 
själva föreslå realistiska platser för projekt, utifall att tävlingsförslaget består av ett 
konkret förslag till byggnader. Tävlingsförslag som placerats geografiskt i annan 
kommun kommer inte att bedömas. 

Tävlingstekniska bestämmelser

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Arkitekter utan Gränser, ASF Sverige, i samarbete med 
Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form

Tävlingen är en allmän idétävling. Den anordnas som en Pro Bono arkitekttävling, 
d.v.s. ingen ersättning utgår till organisatörer, jury eller deltagare. Priset är inte 
pengar utan består av publicering och en utställning av samtliga deltagande projekt. 
Tävlingen ger möjlighet till diskussion och exponering av problemen och 
möjligheterna. När tävlingen startar arrangeras ett seminarium med föreläsningar och 
diskussioner kring de frågeställningar som tävlingen aktualiserar. Vid detta 
seminarium kommer det att ges tillfälle till att diskutera frågeställningarna. En 
sammanfattning av seminariet och denna diskussion kommer att läggas ut på 
Sveriges Arkitekters hemsida.
 
Deltagarrätt

Tävlingen är öppen för alla och inlämningen är anonym. Tävlingen annonseras 
genom Sveriges Arkitekter och Arkitekter Utan Gränser och vänder sig till arkitekter, 
formgivare och planerare men även andra intresserade – tjänstemän och politiker, 
entreprenörer, intresseorganisationer, studenter, engagerad allmänhet och inte minst 
hemlösa själva. Tävlingsorganisationen vill uppmuntra till att tvärdisciplinära team 
skapas för tävlingen.

Tävlingsspråk

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska eller engelska. Tävlingsprogrammet 
tillhandahålls på svenska och engelska.

Jury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

- John Arthur, hemlös, debattör.
- Lars Epstein - journalist DN.
- Fredrik Jurdell – VD Sti�elsen Hotellhem i Stockholm.
- Karolina Keyzer, stadsarkitekt, Stockholms Stad.
- Per Kra�, arkitekt SAR/MSA, ASF Sverige. 
- Jonas Rydberg, socialchef, Stockholms stadsmission.
-            Henrietta Palmer, arkitekt SAR/MSA, professor Kungliga Konsthögskolan
-            Ulrike Schartner, Arkitekt MSA, mag. arch (UAK). Arkitekt Wien/Stockholm.
- Tove Wallsten, Sveriges Arkitekter, juryns sekreterare
- Tävlingsfunktionär Joanna Olesak SAR/MSA, ASF Sverige. 

Tävlingsprogram

Underlag för tävlingen är detta tävlingsprogram. Ytterligare bakgrundsmaterial finns 
på Arkitekter utan gränser hemsida, http://www.arkitekterutangranser.se/hemlos. 

Tävlingsfrågor

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skri�ligt via e-post. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2015-05-29. Märk all 
korrespondens med ”hemlöshet_tävlingsfrågor”.
Juryns svar på frågorna kommer att läggas ut på hemsidan 

Tävlingsförslaget

Förslagen skall lämnas in som en sammanhängande pdf-fil, som innehåller 3 sidor i 
liggande A3-format.

Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade sidor skall i nedre högra 
hörnet vara försedda med ett motto som skall bestå av ett ord följt av tre siffror. 
Den första A3-sidan skall innehålla en kortfattad sammanfattning av förslagets 
koncept och bärande tankar samt övergripande bilder/illustrationer. I övrigt kan 
sidorna disponeras fritt.

Om förslaget innehåller konkreta projektförslag så skall planscherna innehålla en 
orienterande kartbild och situationsplan i valfri skala, samt erforderlig text, bilder och 
ritningar så att förslaget går att förstå och utvärdera. 

OBS ! de digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 15 MB. 
Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om upphovsman
mm för att garantera anonymitet.

Uppstartsseminarium

Ett seminarium kommer att hållas den 26/3 kl. 18-21 på FFAR, Ringvägen 141. 
T-bana Skanstull. Sy�et med seminariet är att informera om det arbete som 
Stockholms stad och Stockholms Stadsmission gör för de hemlösa och hur de ser på 
framtiden. Vi kommer också att visa exempel på projekt som genomförts i andra länder 
och ge möjlighet att diskutera de frågeställningar som tävlingen tar upp. 
Seminariet kommer att vara öppet för alla intresserade.

Inlämning

Tävlingstiden slutar 2015-08-17. Senast denna dag skall tävlingsförslag vara inlämnat på 
ASF Sveriges hemsida: http://www.arkitekterutangranser.se/hemlos. 
Förslag som inlämnas på senare datum tas inte upp till bedömning. 

Dessutom skall varje förslagsställare skicka in ett förseglat ogenomskinligt kuvert 
per post, märkt med "hemlöshet - namnsedel" och förslagets motto. Detta kuvert skall 
innehålla uppgi�er om namn på förslagsställaren och ev. medarbetare samt adress. 
Detta kuvert skall vara tävlingsfunktionären tillhanda senast den 2015-08-19. 

Kuvertet skickas till:
Pro Bono/ ASF Sverige
c/o FFAR
Ringvägen 141
116 61 Stockholm

Tävlingsarrangören kommer att lägga ut lista med motton på samtliga inkomna förslag 
på ASF Sveriges hemsida senast 2015-08-21.

Resultat

Resultatet kommer att offentliggöras i Oktober 2015. I samband med detta genomförs 
ett slutseminarium med en diskussionspanel bestående av inbjudna aktörer från olika 
miljöer - politiker, stadens tjänstemän, hemlösa, arkitekter, Stadsmissionen och andra 
föreningar som arbetar med frågan.
E�ersom det är en Pro Bono- tävling kommer inga prispengar att delas ut, men ASF 
Sverige och Sveriges Arkitekter kommer att verka för att belönade förslag publiceras 
och ges stor uppmärksamhet. Tävlingsförslagen kommer också att visas upp i ett antal 
utställningar, bl a på Färgfabriken stora utställning under hösten, Experiment Stockholm. 

Bedömningskriterier

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:

� Relevans för hemlöshetsfrågan
� Innovativitet
� Utvecklingsbarhet
� Genomförbarhet
� Kvaliteter i den urbana kontexten
� Arkitektonisk gestaltning
� Funktion
� Hållbarhet

Publicering

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor, i tidningen Arkitekten samt Arkitektur, Situations Stockholm, Metro 
och annan dagspress. All publicering av tävlingsförslag e�er avslutad tävling kommer 
att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras samtidigt som att tävlingens resultat 
offentliggörs.

Ägande- och nyttjanderätt

Arrangören innehar rätt att publicera samtliga inlämnade tävlingsförslag.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först e�er avtal med 
förslagsställaren.

Uppdrag e�er tävling

Inga lö�en ges för uppdrag e�er tävlingens avslutande, men förhoppningen är att 
intressanta idéförslag skall kunna vidareutvecklas. Både Stockholms stad och 
Stockholms stadsmission är intresserade av att hitta projekt som kan drivas vidare. I 
första hand skall det då vara de vinnande förslagsställarna som skall ges i uppdrag 
att bearbeta och utveckla sina idéer.

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall detta ske först e�er 
samråd med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsprogrammets godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma 
"Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet anger 
annat.

Programmet är godkänt av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för 
de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.
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Background

The Swedish constitution states that all citizens has the right to housing, but today this is 
far from reality. Many people lack proper accommodation – this might involve people with 
social problems, psychological illness or addiction problems. It can also concern elderly 
people with low pensions or young persons without regular income. A person doesn't 
necessarily need to sleep on the street to count as homeless. Homelessness involves a 
number of situations where a person is excluded from the housing market and thereby in 
the long run also the job market.
According to the latest numbers from the National Board of Health and Welfare (2011) there 
are around 34.000 people lacking accommodation in Sweden and Stockholm alone is 
considered to have almost 3.000 homeless people. Around 500 of these are 
'acutely homeless' – i.e. have daily problems finding a place to spend the night. A large part 
of the acute homelessness is hidden; EU-migrants, refugees and others that for various 
reasons are without both accommodation and contact with the authorities are not included 
in the statistics.
Transformations in housing policies, where a lower percentage of rental and small housing 
units are being built, have made it harder for marginalized groups to make their way into the 
housing market. In addition, increased migration has led to a rapid increase in numbers of 
foreign citizens without housing and informal settlements have become a regular 
phenomena in le�over spaces in Stockholm's urban periphery.

Partners

Today, both the municipality as well as several NGO's and parishes work to combat 
homelessness in Stockholm. Our partners in this competition, the City of Stockholm and 
Stockholms Stadsmission are two prominent actors regarding these issues.

The City of Stockholm

The city of Stockholm has a 'roof-over-your-head-guarantee' and offer urgent short time 
housing through 110 beds in shelters. The municipality also dispose around 1500 apartments 
for trial- and training contracts, a large number of jour-apartments and around 2300 
temporary apartments through the foundation Hotellhem i Stockholm. Besides this there 
is a couple of hundreds of places in instituions for care and treatment and dwellings for 
disabled, fugitives and other groups with insecure living conditions.
The 'roof-over-your-head-guarantee' does not cover people under 20 years of age – a group 
that is extra vulnerable due to low or no income and the fact that their homelessness o�en 
relates to difficult family conditions. These people are however covered by different 
legislations which opens for other opportunities. Foreign citizens are also not covered by 
the city's guarantee. The dominant 'step-by-step model', which demands residents to be 
clean in order to achieve a gradual adaptation to society, is today supplemented by 
another model – 'housing first' – that has shown very positive results. This model is based 
on the idea that a swelling is the key to social rehabilitation and no particular demands are 
put on the residents other than that they should pay their rent in time and abide the rental 
law – i.e. the same demands put upon any other tenants. TO as large degree possible, these 
apartments shall be integrated in the regular housing stock. Today there are 30 apartments 
available for the project that is a collaboration between the City of Stockholm, 
Stockholms stadsmission and Svenska bostäder. 

For more information on the municipality's work on homelessness, see:
www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Socialt-och-ekonomiskt-stod/Stod-till-hemlosa

www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Socialt-och-ekonomiskt-stod/Stod-till-hemlosa/

Stockholms stadsmission

Stockholms Stadsmission driver ett flertal verksamheter för människor som lever i 
hemlöshet, allt ifrån dagöppna akutverksamheter till längre boendealternativ, 
ombudsmannaskap samt arbete- och sysselsättningsinsatser. 

Bostället på Högbergsgatan har drygt 60 boendeplatser för både män och kvinnor, 
varav 30 platser för akutboende (f.d. Härbärge), 25 platser I lågtröskelboende med 
en genomsnittlig boendetid på ca 2 år och 7 platser i kontrollerat boende för personer 
som placeras av Kriminalvården och här avtjänar sista tiden av ett straff.

Bällsta boende hyr ut lägenheter till EU-migranter och personer från tredje land som 
har permanent uppehållstillstånd i ett EU-land, men ingen möjlighet att få hjälp via 
socialtjänsten eller rätt till tak över huvudet-garantin i Stockholm.

Vinternatt är ett nattöppet akutboende för EU-medborgare samt tredjelandsmedborgare 
i behov av akut logi, med 32 sängplatser i våningssängar i en sovsal, kvällsmål, frukost 
och möjlighet till dusch. Kostnad är 10 kr/natt och lediga platser lottas ut varje kväll. 
Boende kan bo 5 nätter i rad.

Crossroads är Stadsmissionens råd- och stödverksamhet för människor från andra 
EU-länder som lever i fattigdom och hemlöshet i Stockholm. Verksamheten vänder 
sig till EU-medborgare eller utomeuropeiska migranter med permanent 
uppehållstillstånd från annat EU-land. 

Stadsmissionen bedriver också en verksamhet med träningslägenheter för unga 
i åldern 18-23 år, med sammanlagt 15 lägenheter i och kring Stockholm.

Utöver bostäderna har man också dagverksamhet för hemlösa där man kan äta 
frukost och lunch, tvätta och byta kläder, vila, låna dator och telefon eller prata med 
kontaktpersoner.

För att läsa Stadsmissionens årliga hemlöshetsrapport, se: 

http://www.stadsmissionen.se/Global/Om oss/Press/Dokument/Hemlös2014.se

Målsättning

Tävlingens mål är att få fram idéer kring hur man skulle kunna förbättra 
hemlöshetssituationen genom att på olika sätt skapa förutsättningar för nya boenden 
och boendeformer.

Arkitekter utan gränser, ASF Sverige, vill genom tävlingen skapa underlag för en bred 
diskussion kring hemlöshet och förutsättningar för konkreta lösningar och projekt som 
kan bidra till en bättre situation för hemlösa och utsatta människor i Stockholm. 
Bostadsförsörjningen är en politisk fråga av stor vikt och vi vill genom denna tävling 
fördjupa diskussionen kring hemlösheten. I stort sett alla undersökningar betonar att en 
egen lägenhet är grundförutsättningen för ett bättre liv, men bostadsbristen i Stockholm 
är stor och marknaden är idag hårt styrd av ekonomiska intressen. ASF ser ett stort 
socialt engagemang inom arkitektkåren, som dock har svårt att kanaliseras så som 
byggbranschen ser ut idag, och vill därför öppna upp för nya idéer och tankar.

Stockholms stad medverkar till tävlingen genom stadsbyggnadskontoret och vill där
igenom öppna möjligheten för konkreta bostadsprojekt för hemlösa. 
 
Stadsmissionen vill ta en mer aktiv del i plan- och byggprocessen genom att själva börja 
initiera nya bostadsprojekt för hemlösa. Ambitionen är i första hand att få till stånd 
bostäder i 'Bostad först'-projektet; boenden som skall kunna integreras med vanliga 
bostäder, i byggnader och områden med blandade funktioner. Stadsmissionen vill också 
kunna erbjuda ytterligare 200-250 platser för akutboende med målet att halvera den 
akuta hemlösheten i Stockholm. Vidare ser också Stadsmissionen ett behov av fler 
platser i extra akutboenden som skulle kunna tas i bruk vid extrema vädersituationer, 
så som kallt väder, etc.

Tävlingsuppgi�en

E�ersom hemöshetsfrågan är mycket komplex kan lösningarna finnas inom vitt skilda 
fält och inbegripa aktörer från helt olika samhällssektorer. Vi har därför valt att inte 
begränsa deltagarna i val av angreppssätt utan ställer frågan på ett så öppet sätt 
som möjligt för att lämna möjlighet för de oväntade svaren och innovativa 
lösningarna. 

Förslagen kan t.ex. handla om att:
- hitta platser som kan omvandlas till tomtmark för byggande

- hitta nya sätt att bygga som öppnar upp platser som inte tidigare varit aktuella för 
byggnation.

- föreslå konkreta byggprojekt som på olika sätt integrerar hemlöshetsproblematiken 
i sin organisation och utformning.

- leta upp befintliga lokaler som kan omvandlas till antingen akutboenden eller mer 
långsiktiga lösningar.

- utveckla prototyper för nya boendeformer som är mer tillåtande eller på andra sätt 
integrerar  personer som tidigare varit hemlösa.

- utarbeta designlösningar för stadsrummet som underlättar tillvaron för människor 
som lever på gatan.

- ta fram koncept för alternativa typer av bostadsförmedling.

- ta fram förslag till ändrad lagsti�ning och praxis som kan förenkla för 
kategoribyggande.

- något helt annat än ovanstående som ni tycker adresserar problemställningen på 
ett relevant sätt. 

Många lösningar skulle kunna ge uppenbara synergieffekter för övriga staden, vilket 
naturligtvis är en viktig kvalitet, inte minst när det handlar om att skapa positiv opinion 
och underlätta ett fortsatt arbete med projekten.

Tävlingsområdet

Tävlingsområdet utgörs av hela Stockholms kommun. Det är upp till de tävlande att 
själva föreslå realistiska platser för projekt, utifall att tävlingsförslaget består av ett 
konkret förslag till byggnader. Tävlingsförslag som placerats geografiskt i annan 
kommun kommer inte att bedömas. 

Tävlingstekniska bestämmelser

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Arkitekter utan Gränser, ASF Sverige, i samarbete med 
Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form

Tävlingen är en allmän idétävling. Den anordnas som en Pro Bono arkitekttävling, 
d.v.s. ingen ersättning utgår till organisatörer, jury eller deltagare. Priset är inte 
pengar utan består av publicering och en utställning av samtliga deltagande projekt. 
Tävlingen ger möjlighet till diskussion och exponering av problemen och 
möjligheterna. När tävlingen startar arrangeras ett seminarium med föreläsningar och 
diskussioner kring de frågeställningar som tävlingen aktualiserar. Vid detta 
seminarium kommer det att ges tillfälle till att diskutera frågeställningarna. En 
sammanfattning av seminariet och denna diskussion kommer att läggas ut på 
Sveriges Arkitekters hemsida.
 
Deltagarrätt

Tävlingen är öppen för alla och inlämningen är anonym. Tävlingen annonseras 
genom Sveriges Arkitekter och Arkitekter Utan Gränser och vänder sig till arkitekter, 
formgivare och planerare men även andra intresserade – tjänstemän och politiker, 
entreprenörer, intresseorganisationer, studenter, engagerad allmänhet och inte minst 
hemlösa själva. Tävlingsorganisationen vill uppmuntra till att tvärdisciplinära team 
skapas för tävlingen.

Tävlingsspråk

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska eller engelska. Tävlingsprogrammet 
tillhandahålls på svenska och engelska.

Jury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

- John Arthur, hemlös, debattör.
- Lars Epstein - journalist DN.
- Fredrik Jurdell – VD Sti�elsen Hotellhem i Stockholm.
- Karolina Keyzer, stadsarkitekt, Stockholms Stad.
- Per Kra�, arkitekt SAR/MSA, ASF Sverige. 
- Jonas Rydberg, socialchef, Stockholms stadsmission.
-            Henrietta Palmer, arkitekt SAR/MSA, professor Kungliga Konsthögskolan
-            Ulrike Schartner, Arkitekt MSA, mag. arch (UAK). Arkitekt Wien/Stockholm.
- Tove Wallsten, Sveriges Arkitekter, juryns sekreterare
- Tävlingsfunktionär Joanna Olesak SAR/MSA, ASF Sverige. 

Tävlingsprogram

Underlag för tävlingen är detta tävlingsprogram. Ytterligare bakgrundsmaterial finns 
på Arkitekter utan gränser hemsida, http://www.arkitekterutangranser.se/hemlos. 

Tävlingsfrågor

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skri�ligt via e-post. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2015-05-29. Märk all 
korrespondens med ”hemlöshet_tävlingsfrågor”.
Juryns svar på frågorna kommer att läggas ut på hemsidan 

Tävlingsförslaget

Förslagen skall lämnas in som en sammanhängande pdf-fil, som innehåller 3 sidor i 
liggande A3-format.

Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade sidor skall i nedre högra 
hörnet vara försedda med ett motto som skall bestå av ett ord följt av tre siffror. 
Den första A3-sidan skall innehålla en kortfattad sammanfattning av förslagets 
koncept och bärande tankar samt övergripande bilder/illustrationer. I övrigt kan 
sidorna disponeras fritt.

Om förslaget innehåller konkreta projektförslag så skall planscherna innehålla en 
orienterande kartbild och situationsplan i valfri skala, samt erforderlig text, bilder och 
ritningar så att förslaget går att förstå och utvärdera. 

OBS ! de digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 15 MB. 
Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om upphovsman
mm för att garantera anonymitet.

Uppstartsseminarium

Ett seminarium kommer att hållas den 26/3 kl. 18-21 på FFAR, Ringvägen 141. 
T-bana Skanstull. Sy�et med seminariet är att informera om det arbete som 
Stockholms stad och Stockholms Stadsmission gör för de hemlösa och hur de ser på 
framtiden. Vi kommer också att visa exempel på projekt som genomförts i andra länder 
och ge möjlighet att diskutera de frågeställningar som tävlingen tar upp. 
Seminariet kommer att vara öppet för alla intresserade.

Inlämning

Tävlingstiden slutar 2015-08-17. Senast denna dag skall tävlingsförslag vara inlämnat på 
ASF Sveriges hemsida: http://www.arkitekterutangranser.se/hemlos. 
Förslag som inlämnas på senare datum tas inte upp till bedömning. 

Dessutom skall varje förslagsställare skicka in ett förseglat ogenomskinligt kuvert 
per post, märkt med "hemlöshet - namnsedel" och förslagets motto. Detta kuvert skall 
innehålla uppgi�er om namn på förslagsställaren och ev. medarbetare samt adress. 
Detta kuvert skall vara tävlingsfunktionären tillhanda senast den 2015-08-19. 

Kuvertet skickas till:
Pro Bono/ ASF Sverige
c/o FFAR
Ringvägen 141
116 61 Stockholm

Tävlingsarrangören kommer att lägga ut lista med motton på samtliga inkomna förslag 
på ASF Sveriges hemsida senast 2015-08-21.

Resultat

Resultatet kommer att offentliggöras i Oktober 2015. I samband med detta genomförs 
ett slutseminarium med en diskussionspanel bestående av inbjudna aktörer från olika 
miljöer - politiker, stadens tjänstemän, hemlösa, arkitekter, Stadsmissionen och andra 
föreningar som arbetar med frågan.
E�ersom det är en Pro Bono- tävling kommer inga prispengar att delas ut, men ASF 
Sverige och Sveriges Arkitekter kommer att verka för att belönade förslag publiceras 
och ges stor uppmärksamhet. Tävlingsförslagen kommer också att visas upp i ett antal 
utställningar, bl a på Färgfabriken stora utställning under hösten, Experiment Stockholm. 

Bedömningskriterier

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:

� Relevans för hemlöshetsfrågan
� Innovativitet
� Utvecklingsbarhet
� Genomförbarhet
� Kvaliteter i den urbana kontexten
� Arkitektonisk gestaltning
� Funktion
� Hållbarhet

Publicering

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor, i tidningen Arkitekten samt Arkitektur, Situations Stockholm, Metro 
och annan dagspress. All publicering av tävlingsförslag e�er avslutad tävling kommer 
att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras samtidigt som att tävlingens resultat 
offentliggörs.

Ägande- och nyttjanderätt

Arrangören innehar rätt att publicera samtliga inlämnade tävlingsförslag.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först e�er avtal med 
förslagsställaren.

Uppdrag e�er tävling

Inga lö�en ges för uppdrag e�er tävlingens avslutande, men förhoppningen är att 
intressanta idéförslag skall kunna vidareutvecklas. Både Stockholms stad och 
Stockholms stadsmission är intresserade av att hitta projekt som kan drivas vidare. I 
första hand skall det då vara de vinnande förslagsställarna som skall ges i uppdrag 
att bearbeta och utveckla sina idéer.

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall detta ske först e�er 
samråd med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsprogrammets godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma 
"Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet anger 
annat.

Programmet är godkänt av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för 
de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.



 

Stockholms stadsmission

Stockholms stadsmission run several programmes for people that live in homelessness, 
everything from daily activities to long term housing alternatives, ombudsmanship as well 
as employment- and occupation solutions.

Bostället at Högbergsgatan has around 60 dwelling units for both men and women, 
including 30 shelter beds, 25 places in low threshold housing and 7 places in supervised 
housing for people serving their last part of a prison sentence.

Bällsta boende rents apartments to EU-migrants and people from third country that has 
permanent residence permit in the EU, but no rights to get support from the authorities.

Vinternatt is an night-open emergency housing alternative for EU- and third country 
citizens with 64 places in bunk beds dormatories, meals and showers. 
The price is 10 SEK/night and places are appointed by lottery. Each resident is allowed to 
stay for five nights in a row.

Crossroads is Stockholms stadsmission's support activity for citizens of other EU countries 
that are living in poverty and homelessness in Stockholm. 

Stockholms stadsmission also run an programme with training apartments for young people 
aged 18-23, with 15 apartments in the Stockholm area.

In addition to dwelling units they also have daily activities for homeless people where you 
can have breakfast or lunch, wash and change clothes, rest, use computer, phone or speak 
to contact persons.

To read Stadsmissionen's yearly report on homelessness, see:
http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Rapporter

Aim

Architects without borders strive, by means of this competition, to create the base for a 
wide discussion on homelessness and conditions for actual solutions and projects that can 
contribute to a better situation for vulnerable groups in Stockholm. The aim is to bring out 
ideas on how the homelessness situation can be improved through various ways of creating 
conditions for new dwellings and housing forms. 
Practically all investigations point out that having an apartment of your own is a 
precondition for a better life, but the housing shortage in Stockholm is urgent and the 
market is strongly dominated by financial interests.
ASF-SE see a big interest in social issues among architects, but the engagement is hard 
to channel the way the construction business is made up today. Hence we want to open 
up for new thoughts and ideas.
The City of Stockholm contribute to the competition through the City Planning Office 
and thereby wants to open the possibility for real housing projects for homeless people.
Stockholms stadsmission want to take a more active part of the planning- and building 
process by initiating housing projects for homeless people themselves. The main ambition 
is to implement dwellings in 'Housing first'-projects; i.e. dwellings that can be integrated 
with regular housing units in buildings and urban areas with mixed functions. 

Stadsmissionen also would like to offer 200-250 additional housing units for acutely 
homeless, reducing the acute homelessness in Stockholm by half. And furthermore there 
is also a need for more places in extra housing for emergency situations such as extreme 
weather conditions, etc.

Målsättning

Tävlingens mål är att få fram idéer kring hur man skulle kunna förbättra 
hemlöshetssituationen genom att på olika sätt skapa förutsättningar för nya boenden 
och boendeformer.

Arkitekter utan gränser, ASF Sverige, vill genom tävlingen skapa underlag för en bred 
diskussion kring hemlöshet och förutsättningar för konkreta lösningar och projekt som 
kan bidra till en bättre situation för hemlösa och utsatta människor i Stockholm. 
Bostadsförsörjningen är en politisk fråga av stor vikt och vi vill genom denna tävling 
fördjupa diskussionen kring hemlösheten. I stort sett alla undersökningar betonar att en 
egen lägenhet är grundförutsättningen för ett bättre liv, men bostadsbristen i Stockholm 
är stor och marknaden är idag hårt styrd av ekonomiska intressen. ASF ser ett stort 
socialt engagemang inom arkitektkåren, som dock har svårt att kanaliseras så som 
byggbranschen ser ut idag, och vill därför öppna upp för nya idéer och tankar.

Stockholms stad medverkar till tävlingen genom stadsbyggnadskontoret och vill där
igenom öppna möjligheten för konkreta bostadsprojekt för hemlösa. 
 
Stadsmissionen vill ta en mer aktiv del i plan- och byggprocessen genom att själva börja 
initiera nya bostadsprojekt för hemlösa. Ambitionen är i första hand att få till stånd 
bostäder i 'Bostad först'-projektet; boenden som skall kunna integreras med vanliga 
bostäder, i byggnader och områden med blandade funktioner. Stadsmissionen vill också 
kunna erbjuda ytterligare 200-250 platser för akutboende med målet att halvera den 
akuta hemlösheten i Stockholm. Vidare ser också Stadsmissionen ett behov av fler 
platser i extra akutboenden som skulle kunna tas i bruk vid extrema vädersituationer, 
så som kallt väder, etc.

Tävlingsuppgi�en

E�ersom hemöshetsfrågan är mycket komplex kan lösningarna finnas inom vitt skilda 
fält och inbegripa aktörer från helt olika samhällssektorer. Vi har därför valt att inte 
begränsa deltagarna i val av angreppssätt utan ställer frågan på ett så öppet sätt 
som möjligt för att lämna möjlighet för de oväntade svaren och innovativa 
lösningarna. 

Förslagen kan t.ex. handla om att:
- hitta platser som kan omvandlas till tomtmark för byggande

- hitta nya sätt att bygga som öppnar upp platser som inte tidigare varit aktuella för 
byggnation.

- föreslå konkreta byggprojekt som på olika sätt integrerar hemlöshetsproblematiken 
i sin organisation och utformning.

- leta upp befintliga lokaler som kan omvandlas till antingen akutboenden eller mer 
långsiktiga lösningar.

- utveckla prototyper för nya boendeformer som är mer tillåtande eller på andra sätt 
integrerar  personer som tidigare varit hemlösa.

- utarbeta designlösningar för stadsrummet som underlättar tillvaron för människor 
som lever på gatan.

- ta fram koncept för alternativa typer av bostadsförmedling.

- ta fram förslag till ändrad lagsti�ning och praxis som kan förenkla för 
kategoribyggande.

- något helt annat än ovanstående som ni tycker adresserar problemställningen på 
ett relevant sätt. 

Många lösningar skulle kunna ge uppenbara synergieffekter för övriga staden, vilket 
naturligtvis är en viktig kvalitet, inte minst när det handlar om att skapa positiv opinion 
och underlätta ett fortsatt arbete med projekten.

Tävlingsområdet

Tävlingsområdet utgörs av hela Stockholms kommun. Det är upp till de tävlande att 
själva föreslå realistiska platser för projekt, utifall att tävlingsförslaget består av ett 
konkret förslag till byggnader. Tävlingsförslag som placerats geografiskt i annan 
kommun kommer inte att bedömas. 

Tävlingstekniska bestämmelser

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Arkitekter utan Gränser, ASF Sverige, i samarbete med 
Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form

Tävlingen är en allmän idétävling. Den anordnas som en Pro Bono arkitekttävling, 
d.v.s. ingen ersättning utgår till organisatörer, jury eller deltagare. Priset är inte 
pengar utan består av publicering och en utställning av samtliga deltagande projekt. 
Tävlingen ger möjlighet till diskussion och exponering av problemen och 
möjligheterna. När tävlingen startar arrangeras ett seminarium med föreläsningar och 
diskussioner kring de frågeställningar som tävlingen aktualiserar. Vid detta 
seminarium kommer det att ges tillfälle till att diskutera frågeställningarna. En 
sammanfattning av seminariet och denna diskussion kommer att läggas ut på 
Sveriges Arkitekters hemsida.
 
Deltagarrätt

Tävlingen är öppen för alla och inlämningen är anonym. Tävlingen annonseras 
genom Sveriges Arkitekter och Arkitekter Utan Gränser och vänder sig till arkitekter, 
formgivare och planerare men även andra intresserade – tjänstemän och politiker, 
entreprenörer, intresseorganisationer, studenter, engagerad allmänhet och inte minst 
hemlösa själva. Tävlingsorganisationen vill uppmuntra till att tvärdisciplinära team 
skapas för tävlingen.

Tävlingsspråk

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska eller engelska. Tävlingsprogrammet 
tillhandahålls på svenska och engelska.

Jury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

- John Arthur, hemlös, debattör.
- Lars Epstein - journalist DN.
- Fredrik Jurdell – VD Sti�elsen Hotellhem i Stockholm.
- Karolina Keyzer, stadsarkitekt, Stockholms Stad.
- Per Kra�, arkitekt SAR/MSA, ASF Sverige. 
- Jonas Rydberg, socialchef, Stockholms stadsmission.
-            Henrietta Palmer, arkitekt SAR/MSA, professor Kungliga Konsthögskolan
-            Ulrike Schartner, Arkitekt MSA, mag. arch (UAK). Arkitekt Wien/Stockholm.
- Tove Wallsten, Sveriges Arkitekter, juryns sekreterare
- Tävlingsfunktionär Joanna Olesak SAR/MSA, ASF Sverige. 

Tävlingsprogram

Underlag för tävlingen är detta tävlingsprogram. Ytterligare bakgrundsmaterial finns 
på Arkitekter utan gränser hemsida, http://www.arkitekterutangranser.se/hemlos. 

Tävlingsfrågor

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skri�ligt via e-post. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2015-05-29. Märk all 
korrespondens med ”hemlöshet_tävlingsfrågor”.
Juryns svar på frågorna kommer att läggas ut på hemsidan 

Tävlingsförslaget

Förslagen skall lämnas in som en sammanhängande pdf-fil, som innehåller 3 sidor i 
liggande A3-format.

Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade sidor skall i nedre högra 
hörnet vara försedda med ett motto som skall bestå av ett ord följt av tre siffror. 
Den första A3-sidan skall innehålla en kortfattad sammanfattning av förslagets 
koncept och bärande tankar samt övergripande bilder/illustrationer. I övrigt kan 
sidorna disponeras fritt.

Om förslaget innehåller konkreta projektförslag så skall planscherna innehålla en 
orienterande kartbild och situationsplan i valfri skala, samt erforderlig text, bilder och 
ritningar så att förslaget går att förstå och utvärdera. 

OBS ! de digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 15 MB. 
Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om upphovsman
mm för att garantera anonymitet.

Uppstartsseminarium

Ett seminarium kommer att hållas den 26/3 kl. 18-21 på FFAR, Ringvägen 141. 
T-bana Skanstull. Sy�et med seminariet är att informera om det arbete som 
Stockholms stad och Stockholms Stadsmission gör för de hemlösa och hur de ser på 
framtiden. Vi kommer också att visa exempel på projekt som genomförts i andra länder 
och ge möjlighet att diskutera de frågeställningar som tävlingen tar upp. 
Seminariet kommer att vara öppet för alla intresserade.

Inlämning

Tävlingstiden slutar 2015-08-17. Senast denna dag skall tävlingsförslag vara inlämnat på 
ASF Sveriges hemsida: http://www.arkitekterutangranser.se/hemlos. 
Förslag som inlämnas på senare datum tas inte upp till bedömning. 

Dessutom skall varje förslagsställare skicka in ett förseglat ogenomskinligt kuvert 
per post, märkt med "hemlöshet - namnsedel" och förslagets motto. Detta kuvert skall 
innehålla uppgi�er om namn på förslagsställaren och ev. medarbetare samt adress. 
Detta kuvert skall vara tävlingsfunktionären tillhanda senast den 2015-08-19. 

Kuvertet skickas till:
Pro Bono/ ASF Sverige
c/o FFAR
Ringvägen 141
116 61 Stockholm

Tävlingsarrangören kommer att lägga ut lista med motton på samtliga inkomna förslag 
på ASF Sveriges hemsida senast 2015-08-21.

Resultat

Resultatet kommer att offentliggöras i Oktober 2015. I samband med detta genomförs 
ett slutseminarium med en diskussionspanel bestående av inbjudna aktörer från olika 
miljöer - politiker, stadens tjänstemän, hemlösa, arkitekter, Stadsmissionen och andra 
föreningar som arbetar med frågan.
E�ersom det är en Pro Bono- tävling kommer inga prispengar att delas ut, men ASF 
Sverige och Sveriges Arkitekter kommer att verka för att belönade förslag publiceras 
och ges stor uppmärksamhet. Tävlingsförslagen kommer också att visas upp i ett antal 
utställningar, bl a på Färgfabriken stora utställning under hösten, Experiment Stockholm. 

Bedömningskriterier

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:

� Relevans för hemlöshetsfrågan
� Innovativitet
� Utvecklingsbarhet
� Genomförbarhet
� Kvaliteter i den urbana kontexten
� Arkitektonisk gestaltning
� Funktion
� Hållbarhet

Publicering

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor, i tidningen Arkitekten samt Arkitektur, Situations Stockholm, Metro 
och annan dagspress. All publicering av tävlingsförslag e�er avslutad tävling kommer 
att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras samtidigt som att tävlingens resultat 
offentliggörs.

Ägande- och nyttjanderätt

Arrangören innehar rätt att publicera samtliga inlämnade tävlingsförslag.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först e�er avtal med 
förslagsställaren.

Uppdrag e�er tävling

Inga lö�en ges för uppdrag e�er tävlingens avslutande, men förhoppningen är att 
intressanta idéförslag skall kunna vidareutvecklas. Både Stockholms stad och 
Stockholms stadsmission är intresserade av att hitta projekt som kan drivas vidare. I 
första hand skall det då vara de vinnande förslagsställarna som skall ges i uppdrag 
att bearbeta och utveckla sina idéer.

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall detta ske först e�er 
samråd med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsprogrammets godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma 
"Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet anger 
annat.

Programmet är godkänt av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för 
de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.



 

Stockholms stadsmission

Stockholms stadsmission run several programmes for people that live in homelessness, 
everything from daily activities to long term housing alternatives, ombudsmanship as well 
as employment- and occupation solutions.

Bostället at Högbergsgatan has around 60 dwelling units for both men and women, 
including 30 shelter beds, 25 places in low threshold housing and 7 places in supervised 
housing for people serving their last part of a prison sentence.

Bällsta boende rents apartments to EU-migrants and people from third country that has 
permanent residence permit in the EU, but no rights to get support from the authorities.

Vinternatt is an night-open emergency housing alternative for EU- and third country 
citizens with 64 places in bunk beds dormatories, meals and showers. 
The price is 10 SEK/night and places are appointed by lottery. Each resident is allowed to 
stay for five nights in a row.

Crossroads is Stockholms stadsmission's support activity for citizens of other EU countries 
that are living in poverty and homelessness in Stockholm. 

Stockholms stadsmission also run an programme with training apartments for young people 
aged 18-23, with 15 apartments in the Stockholm area.

In addition to dwelling units they also have daily activities for homeless people where you 
can have breakfast or lunch, wash and change clothes, rest, use computer, phone or speak 
to contact persons.

To read Stadsmissionen's yearly report on homelessness, see:
http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Rapporter

Aim

Architects without borders strive, by means of this competition, to create the base for a 
wide discussion on homelessness and conditions for actual solutions and projects that can 
contribute to a better situation for vulnerable groups in Stockholm. The aim is to bring out 
ideas on how the homelessness situation can be improved through various ways of creating 
conditions for new dwellings and housing forms. 
Practically all investigations point out that having an apartment of your own is a 
precondition for a better life, but the housing shortage in Stockholm is urgent and the 
market is strongly dominated by financial interests.
ASF-SE see a big interest in social issues among architects, but the engagement is hard 
to channel the way the construction business is made up today. Hence we want to open 
up for new thoughts and ideas.
The City of Stockholm contribute to the competition through the City Planning Office 
and thereby wants to open the possibility for real housing projects for homeless people.
Stockholms stadsmission want to take a more active part of the planning- and building 
process by initiating housing projects for homeless people themselves. The main ambition 
is to implement dwellings in 'Housing first'-projects; i.e. dwellings that can be integrated 
with regular housing units in buildings and urban areas with mixed functions. 

Stadsmissionen also would like to offer 200-250 additional housing units for acutely 
homeless, reducing the acute homelessness in Stockholm by half. And furthermore there 
is also a need for more places in extra housing for emergency situations such as extreme 
weather conditions, etc.

Competition task

Since homelessness is a complex issue, solutions might be found in widely different fields 
and include actors from completely different sectors of society. We have therefore chosen 
not to limit the task, but put the question in an as open way as possible to leave room for 
unexpected answers and innovative solutions.

Proposals can for example deal with:

-   finding locations that can be turned into relevant sites for construction.

-   developing new ways of construction that open up sites that previously hasn't been 
    possible for dwellings.

-   proposing hands-on building projects that integrate the homelessness situation in its 
    organization and design.

-   finding existing buildings that can be retro-fitted into either emergency housing or 
    more long term solutions.

-   developing prototypes of new housing forms that are more allowing than today's 
    alternatives or in other ways can integrate formerly homeless people.

-   design solutions that make life on the street more livable.

-   concepts for alternative housing providing agencies.

-   proposals for changed legislations that facilitate category housing.

-   or something entirely different that addresses the problem formulation and could 
    contribute to improve the homelessness situation in Stockholm.

Many solutions could render obvious synergy effects for the city which is an important 
quality – especially when it comes to generating a positive opinion and facilitate future 
development of the projects.

Competition area

The competition area is made up of the geographic borders of the municipality of 
Stockholm. It is up to the competitors themselves to suggest realistic locations for 
projects if the competition proposal consists of a building project. 
Competition proposals located in other municipalities will not be evaluated.

Tävlingstekniska bestämmelser

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Arkitekter utan Gränser, ASF Sverige, i samarbete med 
Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form

Tävlingen är en allmän idétävling. Den anordnas som en Pro Bono arkitekttävling, 
d.v.s. ingen ersättning utgår till organisatörer, jury eller deltagare. Priset är inte 
pengar utan består av publicering och en utställning av samtliga deltagande projekt. 
Tävlingen ger möjlighet till diskussion och exponering av problemen och 
möjligheterna. När tävlingen startar arrangeras ett seminarium med föreläsningar och 
diskussioner kring de frågeställningar som tävlingen aktualiserar. Vid detta 
seminarium kommer det att ges tillfälle till att diskutera frågeställningarna. En 
sammanfattning av seminariet och denna diskussion kommer att läggas ut på 
Sveriges Arkitekters hemsida.
 
Deltagarrätt

Tävlingen är öppen för alla och inlämningen är anonym. Tävlingen annonseras 
genom Sveriges Arkitekter och Arkitekter Utan Gränser och vänder sig till arkitekter, 
formgivare och planerare men även andra intresserade – tjänstemän och politiker, 
entreprenörer, intresseorganisationer, studenter, engagerad allmänhet och inte minst 
hemlösa själva. Tävlingsorganisationen vill uppmuntra till att tvärdisciplinära team 
skapas för tävlingen.

Tävlingsspråk

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska eller engelska. Tävlingsprogrammet 
tillhandahålls på svenska och engelska.

Jury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

- John Arthur, hemlös, debattör.
- Lars Epstein - journalist DN.
- Fredrik Jurdell – VD Sti�elsen Hotellhem i Stockholm.
- Karolina Keyzer, stadsarkitekt, Stockholms Stad.
- Per Kra�, arkitekt SAR/MSA, ASF Sverige. 
- Jonas Rydberg, socialchef, Stockholms stadsmission.
-            Henrietta Palmer, arkitekt SAR/MSA, professor Kungliga Konsthögskolan
-            Ulrike Schartner, Arkitekt MSA, mag. arch (UAK). Arkitekt Wien/Stockholm.
- Tove Wallsten, Sveriges Arkitekter, juryns sekreterare
- Tävlingsfunktionär Joanna Olesak SAR/MSA, ASF Sverige. 

Tävlingsprogram

Underlag för tävlingen är detta tävlingsprogram. Ytterligare bakgrundsmaterial finns 
på Arkitekter utan gränser hemsida, http://www.arkitekterutangranser.se/hemlos. 

Tävlingsfrågor

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skri�ligt via e-post. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2015-05-29. Märk all 
korrespondens med ”hemlöshet_tävlingsfrågor”.
Juryns svar på frågorna kommer att läggas ut på hemsidan 

Tävlingsförslaget

Förslagen skall lämnas in som en sammanhängande pdf-fil, som innehåller 3 sidor i 
liggande A3-format.

Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade sidor skall i nedre högra 
hörnet vara försedda med ett motto som skall bestå av ett ord följt av tre siffror. 
Den första A3-sidan skall innehålla en kortfattad sammanfattning av förslagets 
koncept och bärande tankar samt övergripande bilder/illustrationer. I övrigt kan 
sidorna disponeras fritt.

Om förslaget innehåller konkreta projektförslag så skall planscherna innehålla en 
orienterande kartbild och situationsplan i valfri skala, samt erforderlig text, bilder och 
ritningar så att förslaget går att förstå och utvärdera. 

OBS ! de digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 15 MB. 
Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om upphovsman
mm för att garantera anonymitet.

Uppstartsseminarium

Ett seminarium kommer att hållas den 26/3 kl. 18-21 på FFAR, Ringvägen 141. 
T-bana Skanstull. Sy�et med seminariet är att informera om det arbete som 
Stockholms stad och Stockholms Stadsmission gör för de hemlösa och hur de ser på 
framtiden. Vi kommer också att visa exempel på projekt som genomförts i andra länder 
och ge möjlighet att diskutera de frågeställningar som tävlingen tar upp. 
Seminariet kommer att vara öppet för alla intresserade.

Inlämning

Tävlingstiden slutar 2015-08-17. Senast denna dag skall tävlingsförslag vara inlämnat på 
ASF Sveriges hemsida: http://www.arkitekterutangranser.se/hemlos. 
Förslag som inlämnas på senare datum tas inte upp till bedömning. 

Dessutom skall varje förslagsställare skicka in ett förseglat ogenomskinligt kuvert 
per post, märkt med "hemlöshet - namnsedel" och förslagets motto. Detta kuvert skall 
innehålla uppgi�er om namn på förslagsställaren och ev. medarbetare samt adress. 
Detta kuvert skall vara tävlingsfunktionären tillhanda senast den 2015-08-19. 

Kuvertet skickas till:
Pro Bono/ ASF Sverige
c/o FFAR
Ringvägen 141
116 61 Stockholm

Tävlingsarrangören kommer att lägga ut lista med motton på samtliga inkomna förslag 
på ASF Sveriges hemsida senast 2015-08-21.

Resultat

Resultatet kommer att offentliggöras i Oktober 2015. I samband med detta genomförs 
ett slutseminarium med en diskussionspanel bestående av inbjudna aktörer från olika 
miljöer - politiker, stadens tjänstemän, hemlösa, arkitekter, Stadsmissionen och andra 
föreningar som arbetar med frågan.
E�ersom det är en Pro Bono- tävling kommer inga prispengar att delas ut, men ASF 
Sverige och Sveriges Arkitekter kommer att verka för att belönade förslag publiceras 
och ges stor uppmärksamhet. Tävlingsförslagen kommer också att visas upp i ett antal 
utställningar, bl a på Färgfabriken stora utställning under hösten, Experiment Stockholm. 

Bedömningskriterier

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:

� Relevans för hemlöshetsfrågan
� Innovativitet
� Utvecklingsbarhet
� Genomförbarhet
� Kvaliteter i den urbana kontexten
� Arkitektonisk gestaltning
� Funktion
� Hållbarhet

Publicering

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor, i tidningen Arkitekten samt Arkitektur, Situations Stockholm, Metro 
och annan dagspress. All publicering av tävlingsförslag e�er avslutad tävling kommer 
att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras samtidigt som att tävlingens resultat 
offentliggörs.

Ägande- och nyttjanderätt

Arrangören innehar rätt att publicera samtliga inlämnade tävlingsförslag.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först e�er avtal med 
förslagsställaren.

Uppdrag e�er tävling

Inga lö�en ges för uppdrag e�er tävlingens avslutande, men förhoppningen är att 
intressanta idéförslag skall kunna vidareutvecklas. Både Stockholms stad och 
Stockholms stadsmission är intresserade av att hitta projekt som kan drivas vidare. I 
första hand skall det då vara de vinnande förslagsställarna som skall ges i uppdrag 
att bearbeta och utveckla sina idéer.

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall detta ske först e�er 
samråd med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsprogrammets godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma 
"Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet anger 
annat.

Programmet är godkänt av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för 
de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.



 

Stockholms stadsmission

Stockholms stadsmission run several programmes for people that live in homelessness, 
everything from daily activities to long term housing alternatives, ombudsmanship as well 
as employment- and occupation solutions.

Bostället at Högbergsgatan has around 60 dwelling units for both men and women, 
including 30 shelter beds, 25 places in low threshold housing and 7 places in supervised 
housing for people serving their last part of a prison sentence.

Bällsta boende rents apartments to EU-migrants and people from third country that has 
permanent residence permit in the EU, but no rights to get support from the authorities.

Vinternatt is an night-open emergency housing alternative for EU- and third country 
citizens with 64 places in bunk beds dormatories, meals and showers. 
The price is 10 SEK/night and places are appointed by lottery. Each resident is allowed to 
stay for five nights in a row.

Crossroads is Stockholms stadsmission's support activity for citizens of other EU countries 
that are living in poverty and homelessness in Stockholm. 

Stockholms stadsmission also run an programme with training apartments for young people 
aged 18-23, with 15 apartments in the Stockholm area.

In addition to dwelling units they also have daily activities for homeless people where you 
can have breakfast or lunch, wash and change clothes, rest, use computer, phone or speak 
to contact persons.

To read Stadsmissionen's yearly report on homelessness, see:
http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Rapporter

Aim

Architects without borders strive, by means of this competition, to create the base for a 
wide discussion on homelessness and conditions for actual solutions and projects that can 
contribute to a better situation for vulnerable groups in Stockholm. The aim is to bring out 
ideas on how the homelessness situation can be improved through various ways of creating 
conditions for new dwellings and housing forms. 
Practically all investigations point out that having an apartment of your own is a 
precondition for a better life, but the housing shortage in Stockholm is urgent and the 
market is strongly dominated by financial interests.
ASF-SE see a big interest in social issues among architects, but the engagement is hard 
to channel the way the construction business is made up today. Hence we want to open 
up for new thoughts and ideas.
The City of Stockholm contribute to the competition through the City Planning Office 
and thereby wants to open the possibility for real housing projects for homeless people.
Stockholms stadsmission want to take a more active part of the planning- and building 
process by initiating housing projects for homeless people themselves. The main ambition 
is to implement dwellings in 'Housing first'-projects; i.e. dwellings that can be integrated 
with regular housing units in buildings and urban areas with mixed functions. 

Stadsmissionen also would like to offer 200-250 additional housing units for acutely 
homeless, reducing the acute homelessness in Stockholm by half. And furthermore there 
is also a need for more places in extra housing for emergency situations such as extreme 
weather conditions, etc.

Competition task

Since homelessness is a complex issue, solutions might be found in widely different fields 
and include actors from completely different sectors of society. We have therefore chosen 
not to limit the task, but put the question in an as open way as possible to leave room for 
unexpected answers and innovative solutions.

Proposals can for example deal with:

-   finding locations that can be turned into relevant sites for construction.

-   developing new ways of construction that open up sites that previously hasn't been 
    possible for dwellings.

-   proposing hands-on building projects that integrate the homelessness situation in its 
    organization and design.

-   finding existing buildings that can be retro-fitted into either emergency housing or 
    more long term solutions.

-   developing prototypes of new housing forms that are more allowing than today's 
    alternatives or in other ways can integrate formerly homeless people.

-   design solutions that make life on the street more livable.

-   concepts for alternative housing providing agencies.

-   proposals for changed legislations that facilitate category housing.

-   or something entirely different that addresses the problem formulation and could 
    contribute to improve the homelessness situation in Stockholm.

Many solutions could render obvious synergy effects for the city which is an important 
quality – especially when it comes to generating a positive opinion and facilitate future 
development of the projects.

Competition area

The competition area is made up of the geographic borders of the municipality of 
Stockholm. It is up to the competitors themselves to suggest realistic locations for 
projects if the competition proposal consists of a building project. 
Competition proposals located in other municipalities will not be evaluated.

Competition rules

Organizer

The competition is arranged by Arkitekter utan gräsner i Sverige (ASF-SE) in collaboration 
with Stockholms stadsmission, the City of Stockholm and the Swedish Association 
of Architects.

Competition form

The competition is an open ideas competition. It is arranged as a pro bono architect 
competition which means that no revenue is paid to either organizers, jury or competitors. 
The prize is not money but consists of publicity and an exhibition of all participating 
proposals. The competition gives opportunity to take part in the discussion on a very 
urgent subject and offers a platform for ideas to be exposed and perhaps taken up by 
people in decision making positions. A start-up seminar will be held at the start of the 
competition period with lectures and discussions around the subjects of the competition. 
This occasion will offer an opportunity to discuss problems and opportunities concerning 
the competition task. A summary of this discussion will be posted on the competition 
web site.
 
Participation

The competition is open to everyone, regardless of profession, education or nationality. 
The proposals are handed in anonymously but the organizers welcome the creation of 
cross-disciplinary teams – architects, designers, politicians, social workers, entrepreneurs, 
NGOs, students and - not least - homeless people.

Tävlingsspråk

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska eller engelska. Tävlingsprogrammet 
tillhandahålls på svenska och engelska.

Jury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

- John Arthur, hemlös, debattör.
- Lars Epstein - journalist DN.
- Fredrik Jurdell – VD Sti�elsen Hotellhem i Stockholm.
- Karolina Keyzer, stadsarkitekt, Stockholms Stad.
- Per Kra�, arkitekt SAR/MSA, ASF Sverige. 
- Jonas Rydberg, socialchef, Stockholms stadsmission.
-            Henrietta Palmer, arkitekt SAR/MSA, professor Kungliga Konsthögskolan
-            Ulrike Schartner, Arkitekt MSA, mag. arch (UAK). Arkitekt Wien/Stockholm.
- Tove Wallsten, Sveriges Arkitekter, juryns sekreterare
- Tävlingsfunktionär Joanna Olesak SAR/MSA, ASF Sverige. 

Tävlingsprogram

Underlag för tävlingen är detta tävlingsprogram. Ytterligare bakgrundsmaterial finns 
på Arkitekter utan gränser hemsida, http://www.arkitekterutangranser.se/hemlos. 

Tävlingsfrågor

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skri�ligt via e-post. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2015-05-29. Märk all 
korrespondens med ”hemlöshet_tävlingsfrågor”.
Juryns svar på frågorna kommer att läggas ut på hemsidan 

Tävlingsförslaget

Förslagen skall lämnas in som en sammanhängande pdf-fil, som innehåller 3 sidor i 
liggande A3-format.

Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade sidor skall i nedre högra 
hörnet vara försedda med ett motto som skall bestå av ett ord följt av tre siffror. 
Den första A3-sidan skall innehålla en kortfattad sammanfattning av förslagets 
koncept och bärande tankar samt övergripande bilder/illustrationer. I övrigt kan 
sidorna disponeras fritt.

Om förslaget innehåller konkreta projektförslag så skall planscherna innehålla en 
orienterande kartbild och situationsplan i valfri skala, samt erforderlig text, bilder och 
ritningar så att förslaget går att förstå och utvärdera. 

OBS ! de digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 15 MB. 
Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om upphovsman
mm för att garantera anonymitet.

Uppstartsseminarium

Ett seminarium kommer att hållas den 26/3 kl. 18-21 på FFAR, Ringvägen 141. 
T-bana Skanstull. Sy�et med seminariet är att informera om det arbete som 
Stockholms stad och Stockholms Stadsmission gör för de hemlösa och hur de ser på 
framtiden. Vi kommer också att visa exempel på projekt som genomförts i andra länder 
och ge möjlighet att diskutera de frågeställningar som tävlingen tar upp. 
Seminariet kommer att vara öppet för alla intresserade.

Inlämning

Tävlingstiden slutar 2015-08-17. Senast denna dag skall tävlingsförslag vara inlämnat på 
ASF Sveriges hemsida: http://www.arkitekterutangranser.se/hemlos. 
Förslag som inlämnas på senare datum tas inte upp till bedömning. 

Dessutom skall varje förslagsställare skicka in ett förseglat ogenomskinligt kuvert 
per post, märkt med "hemlöshet - namnsedel" och förslagets motto. Detta kuvert skall 
innehålla uppgi�er om namn på förslagsställaren och ev. medarbetare samt adress. 
Detta kuvert skall vara tävlingsfunktionären tillhanda senast den 2015-08-19. 

Kuvertet skickas till:
Pro Bono/ ASF Sverige
c/o FFAR
Ringvägen 141
116 61 Stockholm

Tävlingsarrangören kommer att lägga ut lista med motton på samtliga inkomna förslag 
på ASF Sveriges hemsida senast 2015-08-21.

Resultat

Resultatet kommer att offentliggöras i Oktober 2015. I samband med detta genomförs 
ett slutseminarium med en diskussionspanel bestående av inbjudna aktörer från olika 
miljöer - politiker, stadens tjänstemän, hemlösa, arkitekter, Stadsmissionen och andra 
föreningar som arbetar med frågan.
E�ersom det är en Pro Bono- tävling kommer inga prispengar att delas ut, men ASF 
Sverige och Sveriges Arkitekter kommer att verka för att belönade förslag publiceras 
och ges stor uppmärksamhet. Tävlingsförslagen kommer också att visas upp i ett antal 
utställningar, bl a på Färgfabriken stora utställning under hösten, Experiment Stockholm. 

Bedömningskriterier

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:

� Relevans för hemlöshetsfrågan
� Innovativitet
� Utvecklingsbarhet
� Genomförbarhet
� Kvaliteter i den urbana kontexten
� Arkitektonisk gestaltning
� Funktion
� Hållbarhet

Publicering

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor, i tidningen Arkitekten samt Arkitektur, Situations Stockholm, Metro 
och annan dagspress. All publicering av tävlingsförslag e�er avslutad tävling kommer 
att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras samtidigt som att tävlingens resultat 
offentliggörs.

Ägande- och nyttjanderätt

Arrangören innehar rätt att publicera samtliga inlämnade tävlingsförslag.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först e�er avtal med 
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Inga lö�en ges för uppdrag e�er tävlingens avslutande, men förhoppningen är att 
intressanta idéförslag skall kunna vidareutvecklas. Både Stockholms stad och 
Stockholms stadsmission är intresserade av att hitta projekt som kan drivas vidare. I 
första hand skall det då vara de vinnande förslagsställarna som skall ges i uppdrag 
att bearbeta och utveckla sina idéer.
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Stockholms stadsmission

Stockholms stadsmission run several programmes for people that live in homelessness, 
everything from daily activities to long term housing alternatives, ombudsmanship as well 
as employment- and occupation solutions.

Bostället at Högbergsgatan has around 60 dwelling units for both men and women, 
including 30 shelter beds, 25 places in low threshold housing and 7 places in supervised 
housing for people serving their last part of a prison sentence.

Bällsta boende rents apartments to EU-migrants and people from third country that has 
permanent residence permit in the EU, but no rights to get support from the authorities.

Vinternatt is an night-open emergency housing alternative for EU- and third country 
citizens with 64 places in bunk beds dormatories, meals and showers. 
The price is 10 SEK/night and places are appointed by lottery. Each resident is allowed to 
stay for five nights in a row.

Crossroads is Stockholms stadsmission's support activity for citizens of other EU countries 
that are living in poverty and homelessness in Stockholm. 

Stockholms stadsmission also run an programme with training apartments for young people 
aged 18-23, with 15 apartments in the Stockholm area.

In addition to dwelling units they also have daily activities for homeless people where you 
can have breakfast or lunch, wash and change clothes, rest, use computer, phone or speak 
to contact persons.

To read Stadsmissionen's yearly report on homelessness, see:
http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Rapporter

Aim

Architects without borders strive, by means of this competition, to create the base for a 
wide discussion on homelessness and conditions for actual solutions and projects that can 
contribute to a better situation for vulnerable groups in Stockholm. The aim is to bring out 
ideas on how the homelessness situation can be improved through various ways of creating 
conditions for new dwellings and housing forms. 
Practically all investigations point out that having an apartment of your own is a 
precondition for a better life, but the housing shortage in Stockholm is urgent and the 
market is strongly dominated by financial interests.
ASF-SE see a big interest in social issues among architects, but the engagement is hard 
to channel the way the construction business is made up today. Hence we want to open 
up for new thoughts and ideas.
The City of Stockholm contribute to the competition through the City Planning Office 
and thereby wants to open the possibility for real housing projects for homeless people.
Stockholms stadsmission want to take a more active part of the planning- and building 
process by initiating housing projects for homeless people themselves. The main ambition 
is to implement dwellings in 'Housing first'-projects; i.e. dwellings that can be integrated 
with regular housing units in buildings and urban areas with mixed functions. 

Stadsmissionen also would like to offer 200-250 additional housing units for acutely 
homeless, reducing the acute homelessness in Stockholm by half. And furthermore there 
is also a need for more places in extra housing for emergency situations such as extreme 
weather conditions, etc.

Competition task

Since homelessness is a complex issue, solutions might be found in widely different fields 
and include actors from completely different sectors of society. We have therefore chosen 
not to limit the task, but put the question in an as open way as possible to leave room for 
unexpected answers and innovative solutions.

Proposals can for example deal with:

-   finding locations that can be turned into relevant sites for construction.

-   developing new ways of construction that open up sites that previously hasn't been 
    possible for dwellings.

-   proposing hands-on building projects that integrate the homelessness situation in its 
    organization and design.

-   finding existing buildings that can be retro-fitted into either emergency housing or 
    more long term solutions.

-   developing prototypes of new housing forms that are more allowing than today's 
    alternatives or in other ways can integrate formerly homeless people.

-   design solutions that make life on the street more livable.

-   concepts for alternative housing providing agencies.

-   proposals for changed legislations that facilitate category housing.

-   or something entirely different that addresses the problem formulation and could 
    contribute to improve the homelessness situation in Stockholm.

Many solutions could render obvious synergy effects for the city which is an important 
quality – especially when it comes to generating a positive opinion and facilitate future 
development of the projects.

Competition area

The competition area is made up of the geographic borders of the municipality of 
Stockholm. It is up to the competitors themselves to suggest realistic locations for 
projects if the competition proposal consists of a building project. 
Competition proposals located in other municipalities will not be evaluated.

Competition language

Competition proposals shall be made in Swedish or English. This competition brief is 
available in both languages.

Jury

The proposals will be evaluated by a  very competent jury composed of the following people:
-    John Arther Ekebert, homelsess debator
-    Lars Epstein, journalist, Dagens nyheter
-    Fredrik Jurdell, CEO Sti�elsen Hotellhem i Stockholm
-    Karolina Keyzer, city architect, City of Stockholm
-    Per Kra�, architect SAR/MSA, ASF-SE
-    Jonas Rydberg, socialchef, Stockholms stadsmission
-    Henrietta Palmer, architect SAR/MSA, professor Royal Institute of Art, Stockholm
     appointed by Swedish Association of Architects competition committee.
-    Ulrike Schartner, architect MSA, mag. Arch (UAK), Gaupenraub
-    Tove Wallsten Dumon, Swedish Association of Architects, jury secretary

Competition officer is Joanna Oleksak, architect SAR/MSA, ASF-SE.

Competition Documents

The basis for the competition is this competition brief. Additional background information 
besides this competition program can be found at the competition web site: 
www.arkitekterutangranser.se/hemlos

Queries

Any questions regarding the competition shall be made to the competition officer by e-mail. 
The questions shall reach the competition officer latest 2015-05-29. 
Mark all correspondence with the subject ”Hemlös tävlingsfrågor”. The jury's answers will 
be made public through the competition web site.

Proposals

Competition proposals shall be delivered as a pdf-file of maximum three pages. 
Format A3, landscape.

The proposal shall be anonymous. All pages shall be marked in the lower right corner by 
a motto that shall be made up of a word followed by three digits. The first page shall 
contain a short summary of the proposal's concept and main ideas as well as descriptive 
illustrations. Other than that the pages can be arranged freely.

If the proposal contains concrete building projects the posters shall include an site plan/
orientation map and necessary text, illustrations and drawings so that it can be evaluated 
properly.

Attention! The digital file may have a size of maximum 15MB. All digitally delivered material 
must be cleared of traceable information on author, etc to guarantee anonymity.

Uppstartsseminarium

Ett seminarium kommer att hållas den 26/3 kl. 18-21 på FFAR, Ringvägen 141. 
T-bana Skanstull. Sy�et med seminariet är att informera om det arbete som 
Stockholms stad och Stockholms Stadsmission gör för de hemlösa och hur de ser på 
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Inlämning
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ASF Sveriges hemsida: http://www.arkitekterutangranser.se/hemlos. 
Förslag som inlämnas på senare datum tas inte upp till bedömning. 

Dessutom skall varje förslagsställare skicka in ett förseglat ogenomskinligt kuvert 
per post, märkt med "hemlöshet - namnsedel" och förslagets motto. Detta kuvert skall 
innehålla uppgi�er om namn på förslagsställaren och ev. medarbetare samt adress. 
Detta kuvert skall vara tävlingsfunktionären tillhanda senast den 2015-08-19. 

Kuvertet skickas till:
Pro Bono/ ASF Sverige
c/o FFAR
Ringvägen 141
116 61 Stockholm

Tävlingsarrangören kommer att lägga ut lista med motton på samtliga inkomna förslag 
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Resultat
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� Relevans för hemlöshetsfrågan
� Innovativitet
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� Genomförbarhet
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� Funktion
� Hållbarhet

Publicering

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
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Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först e�er avtal med 
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Stockholms stadsmission är intresserade av att hitta projekt som kan drivas vidare. I 
första hand skall det då vara de vinnande förslagsställarna som skall ges i uppdrag 
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konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet anger 
annat.

Programmet är godkänt av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för 
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development of the projects.
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Stockholm. It is up to the competitors themselves to suggest realistic locations for 
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available in both languages.

Jury

The proposals will be evaluated by a  very competent jury composed of the following people:
-    John Arther Ekebert, homelsess debator
-    Lars Epstein, journalist, Dagens nyheter
-    Fredrik Jurdell, CEO Sti�elsen Hotellhem i Stockholm
-    Karolina Keyzer, city architect, City of Stockholm
-    Per Kra�, architect SAR/MSA, ASF-SE
-    Jonas Rydberg, socialchef, Stockholms stadsmission
-    Henrietta Palmer, architect SAR/MSA, professor Royal Institute of Art, Stockholm
-    Ulrike Schartner, architect MSA, mag. Arch (UAK), Gaupenraub
-    Tove Wallsten Dumon, Swedish Association of Architects, jury secretary

Competition officer is Joanna Oleksak, architect SAR/MSA, ASF-SE.

Competition Documents

The basis for the competition is this competition brief. Additional background information 
besides this competition program can be found at the competition web site: 
www.arkitekterutangranser.se/hemlos

Queries

Any questions regarding the competition shall be made to the competition officer by e-mail. 
The questions shall reach the competition officer latest 2015-05-29. 
Mark all correspondence with the subject ”Hemlös tävlingsfrågor”. The jury's answers will 
be made public through the competition web site.

Proposals

Competition proposals shall be delivered as a pdf-file of maximum three pages. 
Format A3, landscape.

The proposal shall be anonymous. All pages shall be marked in the lower right corner by 
a motto that shall be made up of a word followed by three digits. The first page shall 
contain a short summary of the proposal's concept and main ideas as well as descriptive 
illustrations. Other than that the pages can be arranged freely.

If the proposal contains concrete building projects the posters shall include an site plan/
orientation map and necessary text, illustrations and drawings so that it can be evaluated 
properly.

Attention! The digital file may have a size of maximum 15MB. All digitally delivered material 
must be cleared of traceable information on author, etc to guarantee anonymity

Start-up seminar

On March 26th, 18-21h, a start-up seminar will be held at FFAR, Ringvägen 141 in Stockholm 
(nearest metro stop: Skanstull). The seminar will inform about the work that is being done 
today for the homeless by the City of Stockholm and Stockholms stadsmission and how 
the look upon future challenges. We will also show inspirational examples of projects that 
has been done in other countries and offer opportunities to discuss the questions that the 
competition raises.

Delivery of proposals

The competition period ends 2015-08-17. On this day, or earlier, all proposals must be 
delivered digitally on the competitioin website (www.arkitekterutangranser.se/hemlos). 
Proposals that are delivered later will not be taken up for evaluation.

All competitor must also send in a sealed envelope by post, marked “Hemlös – namnsedel” 
+ the proposals motto. The motto shall be made up by a word followed by three digits. 
The envelope shall contain name of competitor, co-workers and address and must reach 
the competition officer by 2015-08-19.

The envelope shall be sent to the following address:
Pro Bono/ ASF Sverige
c/o FFAR
Ringvägen 141
116 61 Stockholm

The organizers will publish a list with mottos of all delivered proposals on the competition 
website 2015-08-21.

Results

The result of the competition will be made public in October 2015. In connection to this a 
prize ceremony and closing seminar will be held with a panel comprised of invited actors 
from different sectors – stake holders, decision makers, homeless people, architects and 
NGOs that are active in the field.
Since it is a pro bono competition, no prize money will be paid, but ASF-SE and the 
Swedish Association of Architects will work for that the award-winning proposals are being 
published and given proper attention. The competition proposals will be exhibited to the 
public for example as a part of Färgfabriken's large exhibition during autumn 2015 
– Experiment Stockholm.

Evaluation criteria

The proposals will be evaluated in relation to the following criteria, without particular 
order, and in relation to the demands and wished stated in this brief.

� Relevance for the homelessness situation
� Innovation
� Possibilities for development
� Possibilities for realization
� Qualities for the urban context
� Architectural design
� Function
� Sustainability

Publication

The Swedish Association of Architects and the organizer has the right to publish the 
competition result on their respective web sites, in the magazine Arkitekten and 
Arkitektur, Situation Stockholm, Metro and other press. All publication of competition 
proposals a�er the competition is finished shall be made with naming the author. 
The competition proposals will be exhibited to the public, for example as a part of 
Färgfabriken's large exhibition during autumn 2015 – Experiment Stockholm.
The jury's report will be published when the result is made official.

Utilization rights

The organizer has the right to publish all delivered proposals. The authors have copyright 
and maintain utilization rights to their respective proposals. Direct utilization of a 
proposal, totally or in essential parts, can only be done a�er agreement with the author.
The delivered proposals will not be sent back to the authors.

Commission a�er the competition

No guarantees of commissions a�er the competition is made, but hopefully interesting 
and relevant proposals can be developed further with the aim of realization. 
Both the City of Stockholm and Stockholms stadsmission are interested in finding projects 
that can become real projects. If so, it shall be the the winning proposals' authors that are 
commissioned to develop their ideas.
If the organizer find reasons to deviate from the jury's recommendations they can do so 
first a�er consultation with the Swedish Association of Architects.

Approval of the competition brief

This brief is constituted in accordance with the builidng sector's common regulations 
(“Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitketernas, ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält, 1998”). The rules do not apply if the brief states otherwise.

The competition brief is approved by the members of the jury, who answer for the 
competition's implementation. The brief is reviewed and approved for the competitors, 
from a competition technical perspective, by the Association of Swedish Architect's 
competition committee.
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properly.

Attention! The digital file may have a size of maximum 15MB. All digitally delivered material 
must be cleared of traceable information on author, etc to guarantee anonymity

Start-up seminar

On March 26th, 18-21h, a start-up seminar will be held at FFAR, Ringvägen 141 in Stockholm 
(nearest metro stop: Skanstull). The seminar will inform about the work that is being done 
today for the homeless by the City of Stockholm and Stockholms stadsmission and how 
the look upon future challenges. We will also show inspirational examples of projects that 
has been done in other countries and offer opportunities to discuss the questions that the 
competition raises.

Delivery of proposals

The competition period ends 2015-08-17. On this day, or earlier, all proposals must be 
delivered digitally on the competitioin website (www.arkitekterutangranser.se/hemlos). 
Proposals that are delivered later will not be taken up for evaluation.

All competitor must also send in a sealed envelope by post, marked “Hemlös – namnsedel” 
+ the proposals motto. The motto shall be made up by a word followed by three digits. 
The envelope shall contain name of competitor, co-workers and address and must reach 
the competition officer by 2015-08-19.

The envelope shall be sent to the following address:
Pro Bono/ ASF Sverige
c/o FFAR
Ringvägen 141
116 61 Stockholm

The organizers will publish a list with mottos of all delivered proposals on the competition 
website 2015-08-21.

Results

The result of the competition will be made public in October 2015. In connection to this a 
prize ceremony and closing seminar will be held with a panel comprised of invited actors 
from different sectors – stake holders, decision makers, homeless people, architects and 
NGOs that are active in the field.
Since it is a pro bono competition, no prize money will be paid, but ASF-SE and the 
Swedish Association of Architects will work for that the award-winning proposals are being 
published and given proper attention. The competition proposals will be exhibited to the 
public for example as a part of Färgfabriken's large exhibition during autumn 2015 
– Experiment Stockholm.

Evaluation criteria

The proposals will be evaluated in relation to the following criteria, without particular 
order, and in relation to the demands and wished stated in this brief.

� Relevance for the homelessness situation
� Innovation
� Possibilities for development
� Possibilities for realization
� Qualities for the urban context
� Architectural design
� Function
� Sustainability

Publication

The Swedish Association of Architects and the organizer has the right to publish the 
competition result on their respective web sites, in the magazine Arkitekten and 
Arkitektur, Situation Stockholm, Metro and other press. All publication of competition 
proposals a�er the competition is finished shall be made with naming the author. 
The competition proposals will be exhibited to the public, for example as a part of 
Färgfabriken's large exhibition during autumn 2015 – Experiment Stockholm.
The jury's report will be published when the result is made official.

Utilization rights

The organizer has the right to publish all delivered proposals. The authors have copyright 
and maintain utilization rights to their respective proposals. Direct utilization of a 
proposal, totally or in essential parts, can only be done a�er agreement with the author.
The delivered proposals will not be sent back to the authors.

Commission a�er the competition

No guarantees of commissions a�er the competition is made, but hopefully interesting 
and relevant proposals can be developed further with the aim of realization. 
Both the City of Stockholm and Stockholms stadsmission are interested in finding projects 
that can become real projects. If so, it shall be the the winning proposals' authors that are 
commissioned to develop their ideas.
If the organizer find reasons to deviate from the jury's recommendations they can do so 
first a�er consultation with the Swedish Association of Architects.

Approval of the competition brief

This brief is constituted in accordance with the builidng sector's common regulations 
(“Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitketernas, ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält, 1998”). The rules do not apply if the brief states otherwise.

The competition brief is approved by the members of the jury, who answer for the 
competition's implementation. The brief is reviewed and approved for the competitors, 
from a competition technical perspective, by the Association of Swedish Architect's 
competition committee.
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