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Exploateringskontoret bjuder in till 
jämförelseförfarande inför 
direktanvisning av byggrätt för Hotell 
Slussen, inom del av Södermalm 7:87, 
och Sjömanshemmet, Ormen 9, vid 
Slussen 

Hotell Slussen är en viktig pusselbit för att uppnå visionen för 

Nya Slussen som en attraktiv mötesplats. Staden söker en aktör 

som kan läka det sår i stadsbebyggelsen vid Slussen som finns 

kvar sedan 30-talet och färdigställa en vacker helhet runt 

Ryssgården, i nära samarbete med staden och Region Stockholm. 

Jämförelseförfarandet syftar till att välja den byggaktör som har 

den bästa idén för ny bebyggelse och förmågan att genomföra 

den.  

 

Markanvisningen avser först och främst Hotell Slussen, men även 

Sjömanshemmet kan bli aktuellt om inlämnat förslag visar på hur 

detta kan bidra till synergieffekter i form av en bättre helhet för 

platsen och ett mer genomförbart projekt.  

 

 
Del av Södermalm 7:87 (Hotell Slussen) i lila och Ormen 9 

(Sjömanshemmet) i rosa 
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Bakgrund och historik 

 
Projekt Slussen 
Då genomförandet av Nya Slussen påbörjades var Slussen efter 

över 80 år utsliten och i behov av att byggas upp från grunden.  

Slussen behöver också byggas om för att minska översvämnings-

risker och säkra dricksvattnet för Mälardalsregionen.  

 

Samtidigt anpassas området för att möta behovet hos dagens och 

morgondagens stockholmare med en ny trafiklösning som 

prioriterar cykel och gång. Nya Slussen ska dock inte bara vara 

en trafiklösning, utan också en mötesplats där människor kan 

träffas och umgås. För att uppnå detta är Hotell Slussen, 

tillsammans med bl.a. Katarinaparken, Mälarterrassen, 

Handelsplatsen, Nobel center och lokalerna under Slussbron 

viktiga delar. 

 

Den nya Mälarterrassen är en viktig pusselbit för nya Slussen och 

knyter an till projektets mål om att bidra till skapandet av en 

levande och attraktiv stadsmiljö. Mälarterrassen planeras 

innehålla caféer, restauranger och mötesplatser. Stor vikt har 

lagts vid att skapa utsikt mot Mälaren, Gamla Stan och till viss 

del Saltsjön. 

 

Handelsplatsen kommer att bli en ny knutpunkt i Slussen som 

sammanbinder tunnelbanan, bussterminalen i berget och 

Saltsjöbanan. Atriet, som ligger under Katarinahissen, är ett stort, 

tre våningar högt, inre rum med butiker och caféer. Därifrån nås 

Saltsjöbanan och tunnelbanans norra entré. Arkaden, som är en 

gång kantad av butiker och caféer, sammanbinder Atriet med 

tunnelbanans södra entré och bussterminalen i berget.  

 

Nobel center planeras byggas ovanpå Stadsgårdsledens 

överdäckning med utblick mot Saltsjön. Byggnaden kommer att 

innehålla utrymme för utställningar, vetenskapliga konferenser, 

lokaler för forskning, caféer, bibliotek, restauranger och butik. 

Byggnaden kommer att bli en viktig symbol som visar att 

Stockholm och Sverige är Nobelprisets hemstad och hemland. 

 

Vision för Slussen 
Visionen för Nya Slussen är en levande plats med spännande 

gatumiljöer och intressant arkitektur. Människan är i fokus och 

man skapar attraktiva miljöer att mötas på, inte minst i den nya 

Katarinaparken, med utsikt över Stockholms inlopp. Slussen är 

en mötesplats som håller samman Gamla Stan med Södermalm. 

Här kan både stockholmare och besökare vistas och njuta av en 

vacker storstadsmiljö i direkt anslutning till vatten. 
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Slussen är en av Sveriges äldsta trafiknoder och har fungerat som 

handelsplats sedan urminnes tider. Det har man med sig när nya 

Slussen skapas och utvecklar en plats för människor att mötas, 

vistas på, handla i och resa. Slussen är Sveriges andra största 

kollektivtrafiknod och redan i dag är det 275 000 resenärer som 

stiger på och av i Slussen. År 2030 beräknas antalet resenärer 

vara 350 000. 

 

Nya Slussen ska bli en mötesplats med nya torg, kajer och en 

grönskande park. Kollektivtrafiken får mer plats, precis som 

gående och cyklister. 

 
Tidplan för Slussen 
2015 påbörjades ombyggnationen av Slussen och 2020 invigdes 

den nya huvudbron. 2024 tas den nya bussterminalen, den nya 

slusskanalen och avbördningen av Mälaren i drift. 2025 ska den 

nya trafikanläggningen vara klar i sin helhet. Därefter återstår 

uppförandet av de nya byggnaderna ovanpå den då överdäckade 

Stadsgårdsleden. 
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Hotell Slussen 
Hotell Slussen omfattar en byggrätt för hotell på ca 4 500 kvm 

BTA ovanpå befintlig tunnelbanestation och biljetthall. Hotellet 

bedöms kunna innehålla cirka 100 hotellrum. Byggrätten ligger 

mitt i Nya Slussen med utsikt över Gamla Stan, Mälaren och 

Saltsjön. 

 

Den gröna linjens norrgående spår anlades 1957 under en del av 

Sjömanshemmet, som redan på 1860-talet underbyggdes av en 

tågtunnel, den s.k. SJ-tunneln. Den nuvarande stationsbyggnaden 

uppfördes av staden i början av 60-talet och förbereddes för att 

kunna kompletteras med en påbyggnad för SL:s huvudkontor, 

som skulle ta i anspråk hela kvarteret Ormen. I samband med att 

stationsbyggnaden uppfördes överdäckades även Ryssgården, 

som tidigare varit öppen.  

 
Byggnation av tunnelbanestationen vid Slussen 1957 med SJ-

tunnelns mynning längst till höger 

 

1997 fick PEAB en markanvisning för hotellet. PEAB hade i 

samråd med staden låtit utarbeta programskisser som även 

innefattade upprustning av tunnelbanestationen med rulltrappor 

mm. Efter parallella uppdrag valde PEAB att gå vidare med ett 

förslag från Arken med en hotellbyggnad ovanpå biljetthallen i 

fyra till fem våningar och ett annex söder om Mariagränd i tre 

våningar. 
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Fotomontage, Arken. Ur planbeskrivning. 

2001 var planarbetet klart och detaljplanen vann laga kraft 2003 

(Dp 1998-00893-54). Planen medger användningen hotell och 

tunnelbana för det aktuella området. Planen medgav utöver 

hotellbyggnaden även en förlängning av Mariagränd, som 

planlagts som z-område, och ett x-område med skärmtak och 

trappa ut mot Katarinavägen. 

Högsta byggnadshöjd är reglerad med nivåer över nollplanet. 

Byggnadernas utformning hänvisar till planbeskrivningen samt 

bestämmelser om fasader av puts och natursten samt tak och 

takkupor i plåt. Fasader mot Katarinavägen ska utföras utan 

brännbara material. Buller ska dämpas dels i fasad och dels mot 

stomljud. 

SJ-tunneln får inte byggas om eller på annat sätt förvanskas.  

Tunneln innehåller driftsatta ledningar och kommer att hanteras i 

kommande fastighetsbildning. 
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Planmosaik som visar byggrätten för Hotell Slussen i brunt med 

planbestämmelsen K1. 

2012 avbröts markanvisningen formellt av staden, med 

hänvisning till den kommande ombyggnaden av Slussen. Vid den 

tidpunkten hade också detaljplanen för Slussen ändrat 

förutsättningar för hotellet, genom att vid Katarinavägen ändra 

från planbestämmelsen från kvartersmark till gata.  

 
Ytterligare en väsentlig förändring följde av antagandet av 

detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget, med den nya 

Entré Katarinavägen. Ändringen innebär att det inte längre går att 

Detaljplan för Slussen. Ändring av dpl kv 

Ormen inom gulmarkerat område. 
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ordna ytor för hotellet i Katarinavägens gatuplan eller hotellentré 

från det hållet. 

 

Inom ramen för projekt Slussen har exploateringskontoret 

genomfört Entré Katarinavägen inklusive gångväg med trappa 

mellan Mariagränd och Katarinavägen. För närvarande pågår 

även arbeten i tunnelbanans biljetthall Krysset för att möjliggöra 

en framtida förlängning av Mariagränd.  

Figur 6: Planritning Entré Katarinavägen med förlängning av 

Mariagränd. 

 

Mariagränds förlängning ska vara tillgänglig för allmän gång-, 

cykel- och fordonstrafik på ett körbart bjälklag. Byggherren som 

vinner markanvisningen ska anlägga och färdigställa Mariagränds 

förlängning. Ingen utfart mot Katarinavägen är möjlig. Det finns 

inte heller möjlighet att ordna parkering inom fastigheten annat 

än för angöring med handikappfordon. Övrig parkering hänvisas 

till bl. a. Katarinagaraget i närheten. 

Detaljplan för bussterminal i Katarinaberget. 

Rödrandigt område utgörs av servitut under mark 

för Entré Katarinavägen. Grönmarkerat område är 

på hotellets kvartersmark. 
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Fasader, Entré Katarinavägen.  

 

En påbyggnad av hotell på tunnelbaneuppgången kan komma att 

kräva ytterligare förstärkning av stommen. Förstärkning av 

stomme och grundläggning under biljetthall och tunnelbana 

kommer ske i ett samarbete mellan blivande ägare av Hotell 

Slussen och Trafikförvaltningen. 

 

Arbete pågår med bildande av officialservitut för tunnelbanan.  

 

På en del av den framtida fastigheten för Hotell Slussen ligger en 

gammal källare som grannfastigheten Ormen 9 (Sjömanshemmet) 

har tillgång till genom servitut. Detta servitut kommer att 

upphävas i kommande fastighetsbildning och området kommer 

att tillhöra den framtida fastigheten för Hotell Slussen.  

 

Eventuella kostnader för arkeologisk undersökning och åtgärder 

kommer att bekostas av staden. 

 

Biljetthallens tak används i dag av projekt Slussen för byggbodar. 

Dessa ska vara kvar så länge det är möjligt. 

 

Under 2020 fick Atrium Ljungberg en markanvisning för Hotell 

Slussen. Denna markanvisning lämnades tillbaka under 2021. 

 

Regionens ombyggnad av biljetthall Krysset 
Under våren 2022 upphandlar Region Stockholm entreprenad för 

ombyggnad av biljettstation Krysset. Tillträde till 

Hotellfastigheten kan inte ske förrän denna ombyggnad är klar. 

Ombyggnaden kommer att innebära nya förutsättningar för 

hotellprojektet som staden kommer att förmedla så snart detta är 

möjligt. 
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Underlag Hotell Slussen 
Följande underlag tillhandahålls av staden avseende Hotell 

Slussen i samband med jämförelseförfarandet: 

 

 Utkast markanvisningsavtal 

 Gestaltningsprogram Nya Slussen 

 PM Planeringsförutsättningar 2020 (obs. att vissa 

förändringar av förutsättningarna skett sedan 2020) 

 PM Belastningsförutsättningar J&W 2000-10-16 

 Ljud och vibrationer Ormen J&W 1990-12-13 

 K-ritningar Ormen J&W 2000-10-25 

 Krysset grundläggning JW 2000 

 Brandkrav på fasad SCC 2000-09-26 

 Tolkad bergnivå ELU 2011-06-29 

 Detaljplan kv. Ormen 1998-00893-54 (inkl. 

planbeskrivning) 

 Detaljplan Slussen 

 Detaljplan Bussterminal 

 Relevanta delar av bygghandling Mariagränd 

 Relevanta delar av bygghandling Krysset biljetthall 
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Sjömanshemmet 
Redan på 1640-talet uppfördes en byggnad på Peter Myndes 

Backe 3. Byggnaden har sedan byggts om i omgångar. På 1860-

talet byggdes järnvägstunneln under byggnaden. 1891 togs 

byggnaden i bruk som sjömanshem efter en ombyggnad som 

resulterade i det utseende som byggnaden har idag. Byggnaden 

har en bruksarea på ca 1 200 kvm fördelat på fem våningsplan.  

 

 
Sjömanshemmet 

 

På 1930-talet, i samband med den senaste ombyggnaden av 

Slussen, överdäckades Ryssgården och tågspåret. Sedan 

tunnelbanan drogs genom en del av källaren på Sjömanshemmet 

på 50-talet har byggnaden helt och hållet burits upp av 

tunnelkonstruktioner.  

 

1964 slutade byggnaden att användas som sjömanshem och 1971 

togs den istället över av Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet 

renoverade byggnaden 1974-1976. Numer huserar 

exploateringskontorets projekt Slussen i byggnaden. Projekt 

Slussen kommer att fortsätta nyttja byggnaden så länge som 

behovet kvarstår. 

 

Fastigheten är blåklassad i stadsmuseets kulturhistoriska 

klassificering. Detta innebär att fastigheten bedöms ha 

synnerligen höga kulturhistoriska värden. För sådan bebyggelse 

tillämpas PBL (Plan- och bygglagen) 8:e kap, 13, 14 och 17 §§, 

vilket innebär att bebyggelsen inte får förvanskas, att underhållet 

ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens 

kulturhistoriska värden, att underhållet ska utföras så att de 

särskilda värdena bevaras, att ändringar ska utföras varsamt och 

med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt med 

tillvaratagande av byggnadens kulturhistoriska värden. 
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Sjömanshemmet omfattas av samma detaljplan som Hotell 

Slussen, d.v.s. Dp 1998-00893-54. Fastigheten Ormen 9 har 

planbestämmelsen Q vilket innebär att användningen inte är 

begränsad mer än att den ska vara anpassad till bebyggelsens 

kulturvärden.  

 

Byggnaden omfattas även av planbestämmelsen q vilket innebär 

att byggnaden inte får rivas, att exteriören inte får förändras, att 

åtgärder inte får vidtas i interiören som innebär förändring av 

stomme, ursprunglig planlösning eller fast inredning. Vidare ska 

vård- och underhållsarbeten utföras på ett sådant sätt att det 

kulturhistoriska värdet inte minskar.  

 

Fastigheten berörs också av planbestämmelserna u, t2 och q1. 

Planbestämmelsen u innebär att marken ska vara tillgänglig för 

underjordiska ledningar (i den gamla järnvägstunneln). 

Planbestämmelsen t2 innebär att marken ska vara tillgänglig för 

befintlig f.d. järnvägstunnel. Planbestämmelsen q1 innebär att 

järnvägstunneln inte får byggas om eller på annat sätt förvanskas. 

 

I dag går byggnadens hiss hela vägen ned i den gamla 

järnvägstunneln. För järnvägstunneln kommer servitut alternativt 

ledningsrätt att bildas i kommande fastighetsbildning. 

 

Fastigheten har idag servitutsrätt till källare på grannfastigheten 

Södermalm 7:87. Denna servitutsrätt kommer att hävas i 

kommande fastighetsbildning och källaren kommer att ingå i 

fastigheten för Hotell Slussen. 

 

Underlag Sjömanshemmet 
Följande underlag tillhandahålls av staden avseende 

Sjömanshemmet i samband med jämförelseförfarandet: 

 

 Planritningar Sjömanshemmet 1995 

 Detaljplan 1998-00893-54 (inkl. planbeskrivning) 

 Byggnadshistorisk inventering med förslag till 

skyddsföreskrifter 1999 

 Sjömanshemmet – en historisk sammanställning 

 Byggnadshistoriska inventeringsnotiser 1973-74 från 

Stockholms stadsmuseum  
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Förutsättningar för jämförelseförfarande 
 

Pris 
Både Hotell Slussen och Sjömanshemmet kommer att säljas till 

ett fast pris. För Hotell Slussen är priset 25 000 kr per 

kvadratmeter BTA. För Sjömanshemmet tillämpas ett fast pris 

om 110 000 000 kr. 

 

Ansökan 
Som en grund för val av byggaktör ombeds ni lämna in ansökan i 

form av ifylld inlämningsmall för steg 1 i jämförelseförfarandet. I 

denna ska ni beskriva bolaget, platsens utmaningar, er projektidé, 

varför staden ska välja ert bolag samt redovisa referensprojekt. Ni 

får även lämna in principskiss och planskiss. Instruktioner för 

detta finns i inlämningsmallen. Ansökan får inkludera 

Sjömanshemmet men detta är inte ett krav. Ansökan får inte 

omfatta enbart Sjömanshemmet. 

 

Inbjudan 
Denna inbjudan skickas ut till nedanstående byggaktörer som 

visat intresse för att vara med och utveckla området: 

 
 AMF Fastigheter AB 

 Archus AB 

 Areim AB 

 Balder AB 

 Centrum förvaltning AB 

 Elite Hotels of Sweden AB 

 First Hotels 

 Index Residence AB 

 KLP Fastigheter AB 

 Magnolia Bostad AB 

 Midstar Hotels AB 

 NCC Property Development AB 

 Nordika Fastigheter AB 

 Nordr AB 

 Pandox AB 

 Primula Byggnads AB 

 Skanska Sverige AB 

 Strawberry Properties AB 

 Tjuren AB 

 Vastint 

 Vectura Fastigheter AB 

 3E Property 
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Krav och bedömningskriterier 
Följande krav gäller för att staden ska beakta er ansökan: 

 

 Komplett ifylld inlämningsmall för steg 1 

 Inlämnad informationsbegäran för byggherreanalys 

 Bolaget ska följa stadens krav enligt den 

markanvisningspolicy som är antagen av 

kommunfullmäktige 2015 

 

Följande bedömningskriterier kommer att tillämpas vid 

utvärdering av inkomna ansökningar: 

 

 Projektidé 

o Lämplighet sett till platsens förutsättningar och 

stadens mål och visioner 

o Genomförbarhet 

 

Om förslaget även innefattar Sjömanshemmet: 

o Hur tillägget av Sjömanshemmet i förslaget ger 

synergieffekter som inte kunnat uppnås om 

Sjömanshemmet sålts separat vid senare tillfälle 

och hur detta bidrar till en bättre helhet för platsen. 

 Byggaktören 

o Ekonomisk stabilitet 

o Finansiering 

o Stadens tidigare erfarenhet av byggaktören 

o Långsiktig förvaltare 

o Samarbete med hotellaktör 

o Samarbete med arkitekt med erfarenhet av 

planering och design av hotell 

 Visad förståelse för och hänsyn tagen till platsens 

utmaningar i förslag 

 Referensprojekt: 

o Erfarenhet av hotellverksamhet och/eller av att 

bygga hotell 

o Erfarenhet av samordning/samverkan med 

Trafikförvaltningen 

o Erfarenhet av att bygga ovanpå befintlig 

konstruktion (särskilt tunnel) 

o Erfarenhet av att bygga på trång och svåråtkomlig 

plats 

o Erfarenhet av hantering av tredje man likt 

hanteringen av tunnelbaneresenärer vid station 

Slussen 

o Gestaltning på känsliga platser 
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Om förslaget även innefattar Sjömanshemmet: 

o Erfarenhet av ombyggnation av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader med skyddsbestämmelser 

 

Stor vikt i utvärderingen att läggas vid projektidéns tekniska och 

ekonomiska genomförbarhet. 

 

Stadens fokus i steg 1 ligger inte på gestaltning. Gestaltnings-

frågor kommer att beaktas i steg 2. 

 

Om inlämnade idéer i jämförelseförfarandet inte i tillräcklig grad 

motsvarar stadens ambitioner för Hotell Slussen och 

Sjömanshemmet förbehåller sig staden rätt att avsluta 

jämförelseförfarandet.  
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Processen efter tilldelning av markanvisning 
 
Markanvisningsavtal 
Vinnaren av markanvisningen kommer efter att 

jämförelseförfarandet avslutats erbjudas att ingå 

markanvisningsavtal för Hotell Slussen och eventuellt även för 

Sjömanshemmet, beroende på vinnarens förslag. Se utkast till 

markanvisningsavtal på webbsidan. Målsättningen är att ärendet 

om markanvisning tas upp i exploateringsnämnden för beslut den 

29 september 2022 och i kommunfullmäktige under 2022. 

 

Inlämnat underlag för jämförelseförfarandet (steg 1 och steg 2) 

kommer att kopplas till markanvisningsavtalet och bolaget 

förbinder sig att genomföra sin projektidé. För att teckna 

markanvisningsavtal ska även övriga krav i stadens 

markanvisningspolicy uppfyllas. 

 

Utredningsavtal 
Efter att markanvisningsavtalet är beslutat behöver ett 

utredningsavtal ingås mellan Staden, byggaktören och Region 

Stockholm. Utredningsavtalet ska reglera kostnads- och 

ansvarsfördelning samt tidplan för utredningsfasen som syftar till 

att klargöra om förutsättningar finns för genomförande av Hotell 

Slussen enligt byggaktörens förslag. Utredningsavtalet ska även 

beskriva målsättningen med utredningsarbetet och tydliggöra hur 

en tänkt fortsättning är tänkt att ske, om avtalsparterna finner 

förslaget vara genomförbart. 

 

Genomförandeavtal/Påbyggnadsavtal 
I det fall förslaget efter utredningsfasen bedöms vara 

genomförbart ska ett genomförandeavtal/påbyggnadsavtal ingås 

mellan Staden och Region Stockholm. Påbyggnadsavtalet ska 

reglera genomförandet av projektet. Staden kommer att 

tillförbinda bolaget att iaktta bestämmelserna i påbyggnadsavtalet 

genom framtida överenskommelse om exploatering med bolaget 

för Hotell Slussen. 
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Inlämning 
Urvalet sker i två steg. Inlämning av steg 1 sker enligt 

ansökningsmallens instruktion senast 6 maj 2022. Blanketten 

Informationsbegäran inför byggherreanalys från PwC ska fyllas i 

och biläggas ansökan. Det bolag som lämnar in ansökan ska 

också vara det bolag som avser teckna markanvisningsavtal med 

Staden i det fall ansökan väljs ut i jämförelseförfarandet.  

 

Ifyllt och signerat dokument tillsammans med 

informationsbegäran inför byggherreanalys märkt  

”Jämförelseförfarande Hotell Slussen och Sjömanshemmet 

 Dnr: E2022-01402” skickas per e-post till: 

exploateringskontoret.expl@stockholm.se  

 

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret väljer utifrån 

inkomna ansökningar ut ett mindre antal byggherrar som går 

vidare till steg 2. De byggherrar som går vidare till steg två 

meddelas detta senast den 3 juni och inbjuds till ett 

informationsmöte kort därefter. 

 

Inlämningsmaterialet i steg 2 kommer att omfatta två A3-sidor, 

enligt stadens modell för jämförelseförfarande. Materialet ska 

visa på bolagets förståelse för platsen och aktuella styrdokument, 

idé om gestaltning och arkitektonisk utformning, kvalitet och 

genomförbarhet. Inlämnat material från steg 1 kommer att 

tillsammans med inlämnat material från steg 2 utgöra grund för 

utvärderingen av steg 2. Inlämning för steg 2 ska ske senast den 

30 juni 2022. Vinnaren kommer att utses efter 

semesterledigheten. 
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