
1. Text (max 800 ord)

2. Projektfakta 

3. Diagram 
- förklarar projektets idé
- analys av platsen

4. Ritningar
- situationsplan, 1:2000
- elevation /sektion, 1:2000
Visa relation till omgivning

- typplan, 1:500 
- sektion, 1:500 
Visa projektlösningar

5. Illustration 

3. Diagram 
- förklarar projektets idé
- analys av platsen

1. Text  

FORM 
Projektets arkitektoniska/stadsbyggnads idé
En arkitektonisk idé ska formuleras. Beskriv projektets bärande 
vision som ska följa projektet fram till färdigställande. Utgångs-
punkten är att projektet ska bidra till att stärka upplevelsen av 
Stockholm som helhet, bidra positivt till omgivande stadsdel och 
samspela med sin närmiljö. Projektets idé ska kunna beskrivas i 
relation till platsen. Idén ska följa projektet hela vägen till färdigt 
resultat. 

Relation till styrdokument
Beskriv hur projektet förhåller sig till stadens styrdokument. 
Styrdokument är stadens budget, översiktsplanen, Stockholms 
byggnadsordning och Stockholms arkitekturpolicy. 
I andra fall där staden kan det kunna röra sig om programhand-
lingar, områdesplaneringsdokument eller där staden kommit 
riktigt långt - detaljplaner dessa dokument finns att ladda ned på 
sidan för jämförelseförfarandet. 

PLATS 
Analys av platsen/relation till staden
Gör en analys av platsen. Relatera till stadens styrdokument. 
Exempelvis var i staden befinner man sig, i vilken kontext, utifrån 
landskap, historia, stadsbild. Beskriv hur föreslaget projekt 
påverkar: hur kan projektet bidra till att stärka upplevelsen av 
platsen och Stockholm? Hur påverkas platsen av den förslagna 
byggnationen? Hur förändras rörelsemönster, möjlighet till 
rekreation, offentliga rum, microklimat?  Förhåller sig projektet 
underordnat befintlig stadsbild eller utmanar det?
Hur hanteras befintlig stationsbyggnad i relation till ny bebyggel-
se och stadsrum. 

FUNKTION 
Analys av innehåll 
Beskriv innehåll och funktion. Vilka funktioner fyller platsen idag, 
finns det funktioner som kan behöva adderas för att lösa behov 
lokalt eller för hela staden? Ska projektet utgöra besöksmål för 
hela staden eller bara verka i stadsdelen eller på platsen. Hur 
kommer projektet bidra till en aktiv och levande stad. Hur funge-
rar det över dygenets timmar och årstider. Hur bidrar byggna-
dens inehåll till att skapa sociala mervärden. 

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

Högt hus i norr mot 
offentligt rum 

Fickpark  

Radhus mot 
lokalgata 

+ 31,5 

2. Projektfakta 

BTA 
Yta Hotell 
Yta Kontor (eller annan föreslagen verksam-
het) 
Övrig lämplig fakta för ert utförande.

XVII 

VII 

VII 
XII 

III 

Radhus mot 

Högt hus i norr mot 

4. Sitautionsplan skala 1:2000, projektet i stadens kontext 

4. Elevation skala 1:2000, projektet i stadens kontext 



Projektets val av material, kulörer, tekniska lösningar
Val av material, detaljlösningar, fasaduttryck ska utgöra en viktig del av projektets arkitektoniska 
avvägningar och beskrivas i relation till stadens ton. 

Projektets genomförande  
Upplägg för projektet, genomförbarhet, bygglogistik, konstruktionsprinciper och förvaltning. 

4. Sektion 1:500 

4. Typplan 1:500 

1. Text

5. Illustration 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. 

+ 31,5 

+ 23,7 


