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Tävling

Vinnare i tävlingen om Stockholms nya 
Tekniska nämndhus blev en uppstickare. 
Eller två om man så vill. Samarbetet 
kontoren emellan var enligt arkitekterna 
själva det som låg bakom en stor del av 
framgången.

   
– Det känns fantastiskt roligt att få 
förtroendet att ta det här vidare, 

säger Jesús Azpeitia, en av de ansvariga arki-
tekterna på kontoret Urban Design som ligger 
bakom det vinnande förslaget Drivhus. Urban 
Design har genom hela processen arbetat tätt 
tillsammans med det spanska kontoret Selgas 
Cano. Den huvudsakliga ambitionen har varit 
att förmedla en flexibilitet och att låta platsens 
kvaliteter få flöda in i byggnadens inre.

– Vi vill påverka tjänstemännen till att arbeta 
mer öppet. Men också få in en känsla av ”ho-
mey” och på så sätt skapa en ny sorts arbets-
plats, säger Jesús Azpeitia.

Integreringen av hållbarhetsfrågor har varit 
ledande genom hela tävlingsprocessen. Försla-
gets dubbelhudade fasad minskar såväl värme- 

som kylbehov och bidrar därigenom till en hög 
energieffektivitet. De gröna ytor som kilats in 
mellan byggnadens yttre plastmembran och 
den inre glasväggen beskrivs som ”ett växthus 
och klimatskal samt en dynamisk lunga för hu-
sets luft”. Här är tanken att det gröna ska vara 
levande året om samt att de anställda själva 
ska kunna påverka vad som odlas. På mark-
nivå har arkitekterna arbetat med stiliserade 
nytolkningar av begreppet naturpark.

– Området behöver verkligen gröna ytor. Det 
offentliga rummet är viktigt för de anställda 
men även för staden runtomkring. Vi ritar fak-
tiskt den första parken i området, konstaterar 
Jesús Azpeitia stolt.

Juryn fastnade för förslagets tydligt förmed-
lade koncept och flexibla karaktär. ”Byggnaden 
inbjuder till att tjänstemän och besökare gör 
huset till sitt eget, på det sättet kommer bygg-
naden att ge stöd till kreativa processer och mö-
ten.” Delägarna i det spanska kontoret Selgas 
Cano och Jesús Azpeitia är goda vänner sedan 
tidigare och har även arbetat ihop i andra pro-
jekt. Därför kändes samarbetet naturligt och 
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för tajt 
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Tekniska nämndhuset Söderstaden ska preli- 
minärt vara färdigbyggt år 2018. Det nya huset 
beräknas inrymma fem av stadens förvaltningar 
om totalt 1 800 arbetsplatser. Tävlingen var in-
bjuden och totalt fem lag deltog: Dorte Mandrup/
Nyréns/Hosper/Mandaworks, Berg/C. F. Moller 
Architects, BIG/Strategisk arkitektur/SLA, 3xN/
Tema, Urban design/Selgas Cano.

Urban Design bildades 2001 av 
Erik Jarlöv och Helena Glantz. José 
Selgas och Lucia Cano startade 
sin verksamhet i Madrid 1998.

Tekniska 
nämndhuset

Ur juryns motivering: ”Förslaget hanterar 
hela platsen på ett mycket skickligt sätt och 
är en helhetslösning som både relaterar till 

omgivningens stora skala och skapar en 
levande stadsmiljö för människorna.”

Satellit Arkitekter tog hem andra pris i en internationell 
idétävling om ett badhus i Lettland. Detta i konkurrens 
med 70 förslag från hela världen.

– För oss var det ett fantastiskt roligt kvitto att vi är på 
rätt väg och vi hoppas att det kan inspirera andra när de 
ser att det går att skörda framgångar även internationellt, 
utanför den inbjudna tävlingsarenan som Sverige lätt 
framstår som just nu, säger Emil Mattsson på Satellit.

Svenska framgångar i Lettland
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Det vinnande förslaget i tävlingen 
om Uppsalas nya värmeverk är nå-
got så ovanligt som en industribygg-
nad med urbana kvaliteter. Bidraget 
är enligt juryn dessutom det som 
tydligast samspelar med den histo-
riska stadens siluetter. 

Syftet med tävlingen var att ut-
veckla ett arkitektoniskt kon-

cept där kraftvärmeverkets form har en 
tydlig identitet, synlig på långt håll. För-
slaget skulle dessutom samspela med den 
omgivande stadsbebyggelsen och dess 
signaturbyggnader.

– Vi har i vårt förslag försökt att förhålla 
oss till Uppsalas märkesbyggnader slot-
tet, domkyrkan vattentornet och skor-
stenen på ett så hänsynsfullt sätt som 
möjligt. Det nya kraftvärmeverket blir 
ytterligare ett landmärke i stadslandska-
pet, konstaterar Lars Olausson, en av ar-
kitekterna bakom det vinnande försla-
get Aros Reflecta av Liljewall arkitekter. 
Platsen är i dagsläget av industriell ka-
raktär och en viktig del av uppgiften var 
att lyckas tona ned intrycket av industri. 
Istället skulle förslaget förstärka gatu-
rummet och förbättra områdets stads-
mässiga kvaliteter. 

– Vi har försökt att skapa en samman-
hållen anläggning där alla byggnader 
består av få gemensamma material och 
har sammanhållna rundade former, som 
huvudbyggnaden. Vi har också placerat 
byggnader längs med gatan i så stor ut-
sträckning som möjligt för att stärka 
gaturummet. Skorstenen har fått en 

tillbakadragen utformning för att inte 
konkurrera med den befintliga skorste-
nen, berättar Lars Olausson.

Fasaden är tänkt att återge stadens 
toner för att sedan försvinna upp i, och 
speglas av himlen i så stor utsträckning 
som möjligt. Detta reflekterar också den 
förångningsprocess som pågår inne i 
byggnaden.

– Byggnaden kommer att bli föränder-
lig under olika tider av dygnet då glas-
fasaden blir anonym på dagen men kan 
ljussättas och ge ett glödande ljus över 
staden som dess pulserande värmande 
hjärta.

Från början fanns planer på ett utom-
husbad där Uppsalaborna gratis kunde 
få komma ut och bada i av spillvärmen 
uppvärmda källor i ett böljande park-
landskap nära pannhuset. Men till slut 
bestämdes det att odlingar trots allt var 
intressantare, dels med koppling till Upp-
salas universitet och Linné och att an-
läggningen ligger nästan mitt i staden. 

– Odlingslotter som är uppvärmda året 
om blev det och det var uppskattat! 

Sandra van Rooij Edfelt

Kraftfullt verk  
i stadslik gestalt1.     Marknivåns gröna inslag fortsätter 

upp längs husets fasader.
2.     Områdets nuvarande och framtida 

flöden.
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inarbetat redan från start. Det geografiska av-
ståndet har inte heller varit ett hinder.

– Vi har träffats en hel del, vi har varit i Spa-
nien men det blev även ganska mycket skype-
ande.

Även om de båda arkitektkontoren komplet-
terade varandra var det framförallt ett gediget 
lagarbete som ledde hela vägen fram till vinst. 
Lagandan genomsyrade även samarbetet med 
Land arkitekter och konstruktörerna Sweco. 
God samverkan till trots var tävlingen enligt 
Jesús Azpeitia mycket komplicerad.

– Ja det var faktiskt den svåraste jag någon-
sin jobbat med. Platsen, programmet och att 
få in bostäderna. Allt var komplicerat, en stor 
utmaning!

Nu återstår bland annat arbetet med att sätta 
ihop ett team för att kunna utveckla förslaget 
till 21 augusti då en workshop blir avstamp för 
projektets nästa utvecklingfas. Jesus Azpetia 
betonar att detta inte på något sätt är ett färdigt 
förslag utan att det snarare är nu som det stora 
arbetet börjar.  

Sandra van Rooij Edfelt

Värmeverk

En stor utmaning var att inte-
grera värmeverket i platsens 
urbana sammanhang.

Huvudbyggnadens fasadraster återger 
anläggningens förångningsprocess.

… förslag till en ny byggnad 
vid Stortorget i Katrineholm 
hade kommit in när tiden 
gick ut i mitten av juli. Den 
allmänna tävlingen lockade 
arkitekter från flera länder runt 
om i Europa. Vinnaren avslöjas 
i månadsskiftet september/
oktober.130
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