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1. Text (max 800 ord)

2. Projektfakta 

3. Diagram 
- förklarar projektets idé
- analys av platsen

4. Ritningar
- strukturplan, 1:3000
- elevation, 1:3000
Visa relation till omgivning
 
- sektion, 1:500 
Visa projektlösningar

5. Illustration 

6. Modell (1:1000) 
(enkel enl bifogad kravspec)

Jämförelseförfarande  
inlämningskrav
  

4. Strukturplan 1:3000, visa vald sektion samt vypunkt. Exempelritning är i en annan skala.
- förklarar projektets idé och redovisar en övergripande struktur för hela jämförelseförfarandeområdet.
- redovisa våningsantal och fördelning mellan kvartersmark och allmän platsmark . 

1. Text  

PLATS 
Analys av platsen och relation till staden
Gör en analys av platsen. Beskriv hur konceptet förhåller sig till platsens topografi, 
naturvärden och mötet mellan stadsdelarna Husby och Kista. Vilka stråk, platser 
och kopplingar kan bidra till socialt värdeskapande?
 

FUNKTION 
Analys av innehåll 
Beskriv innehåll och funktion. Beskriv vad konceptet ger platsen och vilka kvaliteter 
som stärks - både utifrån det allmänna perspektivet och utifrån de framtida boende. 
Vilka funktioner kan bidra till socialt värdeskapande?  
 

FORM 
Projektets stadsbyggnads idé 
Beskriv projektets bärande vision som ska följa projektet fram till färdigställande. 
Beskriv hur konceptet förhåller sig till omkringliggande bebyggelses karaktär, skala 
stadsbyggnadsstruktur. 

Exempelmaterialet är ett urval av ritningar och 
illustrationer inlämnade i jämförelseförfarandet för 
Slakthusområdet - de är framtagna av arkitektkontor 
Dinell Johansson, Söderberg arkitekter och 
AndrénFogelström. 

2. Projektfakta 

Tomtarea 
Ljus BTA 
LOA
Antal lägenheter
Fördelning av upplåtelseform 3. Diagram (konceptuellt diagram för valt kvarter)

Högt hus i norr mot 
offentligt rum 

Fickpark  

Radhus mot 
lokalgata 



Jämförelseförfarande  
inlämningskrav 

Genomförbarhet
Beskriv hur konceptet kan hantera genomförandefrågor såsom angöring, buller och topografiska förhållanden. Resone-
mang utifrån aktuella styrdokument önskas. 

4. Sektion 1:500  (redovisa sektion genom Hanstavägen och anslutande befintlig bebyggelse)

1. Text 5. Illustration (konceptuell skiss från vald vypunkt) 

Exempelmaterialet är ett urval av ritningar och 
illustrationer inlämnade i jämförelseförfarandet för 
Slakthusområdet - de är framtagna av arkitektkontor 
Dinell Johansson, Söderberg arkitekter och 
AndrénFogelström. 
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4. Elevation skala 1:3000, projektet i stadens kontext (redovisa elevation för Hanstavägen)

Elavation mot väst-öst


