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ALLMÄN SVENSK IDETÄVLING OM DISPOSITIONSPLAN
FOR LÅNGHOLMEN
Prisnämndens utlåtande
Inledning

Vid tävlingstidens utgång den 11 juni 1968 hade i föreskriven ordning inlämnats 55 förslag. Samtliga har konstaterats vara programenliga och upptagits till bedömning. Förslag nr 41 (motto: 3373) hade dock lämnat in icke
begärda 36 stycken diapositivbilder och en rulle 8 mm smalfilm, vilka uteslutits från bedömningen.
Prisnämnden har under bedömningen rådfrågat följande sakkunniga:
1:e ingenjören vid stadsbyggnadskontorets trafikavdelning Torbjörn
Avander, för en bedömning av respektive förslags trafiktekniska genomförbarhet (se bilaga 1).
Tekn. dr Rolf Baehre vid tekn. dr professor Arne Johnsons Ingenjörsbyrå,
för en bedömning av rimligheten av de i förslagen nr 41 (motto: 3373) och
nr 52 (motto: Spejs) visade konstruktionerna (se bilaga 2).
Prisnämnden har också tagit del av en utredning om internationellt fredsforskningsinstitut i Sverige. (Statens offentliga utredningar 1966:5).
Vidare har avdelningsdirektör Gunnar Larsson på Kriminalvårdsstyrelsen och kamrer Sten Henriksson på Långholmens fångvårdsanstalt hörts
angående centralfängelsets nuvarande tekniska kvalitet.
Dessutom har civilingenjör Olof Zetterström på S.L kontaktats i fråga om
bedömning av den i förslag nr 52 (motto: Spejs) redovisade tunnelbaneringlinjen.

Bedömning allmänna synpunkter

Allmänt om förslagen
Tävlingar som avser gestaltning av bebyggelse eller landskap ger i regel de
tävlande ett i huvudsak fixerat program. Långholmstävlingen är ovanlig i
det avseendet att man begär att de tävlande dels skall föreslå för vilka ända-

4

Bih. nr 97 år 1969

mål holmen skall utnyttjas, d.v.s. de skall själva föreslå ett program, dels
ange huvudsaklig gestaltning av bebyggelse och parkanläggningar i enlighet
med detta program. De tävlande har härvid kunnat utgå från Långholmens
nuvarande bebyggelse och vegetation och uttalanden i tävlingsprogrammet.
Långholmen som park
Långholmen har av många tävlande uppfattats som en starkt verkande
komponent i stadslandskapet Riddarfjärden. Sedd tvärs över vattnet upplever man holmens lummiga grönska och mjuka former som kontrast mot de
övriga strändernas bebyggelse eller tuktade natur. öns västra och mellersta
delar erbjuder icke samma kontraster men när planerad bebyggelse på
Kungsholmen, Lilla Essingen och Reimers holme blir fullbordad kommer
förhållandena att bli rätt snarlika de vid Riddarfjärden. Flertalet förslagsställare arbetar med att behålla stora delar av ön som »naturpark», speciellt de västra och östra delarna som har en lämplig vegetation. Många har
förlagt parker med mera formell markbehandling till öns centrala lägre
partier där också odlingsbetingelserna varit de bästa. En del förslagsställare visar emellertid en rakt motsatt uppfattning. Man säger att det är angeläget att på Långholmens östra del föreslå bebyggelse som gör Riddarfjärden till ett på alla sidor av hus omgivet vatten, och har i konsekvens
därmed lämnat all mark väster om Västerbron som i huvudsak obebygd
park. Flera sådana lösningar har med uppfyllnader skapat en fin och omväxlande öppen parkterräng på fängelsets nuvarande område. Många förslagsställare som har visat parkanläggningar i öster och väster har med
en omfattande nybebyggelse på nuvarande fängelsetomten delat ön i tre
delar motsvarande ungefär öns nuvarande delning. I två förslag nr 15 (motto: Holmen långe) och nr 16 (motto: Livsrum i stadsrum) har praktiskt
taget hela holmen utlagts till park. Men författarna har i gengäld föreslagit
en omfattande bostadsbebyggelse på Söder Mälarstrand.
Det i ovanstående stycke anförda är enligt prisnämnden en av de stora
och viktiga frågorna som blivit belyst genom tävlingsmaterialet. Prisnämnden delar av flera skäl inte uppfattningen att holmens östra delar skall bebyggas. Man kan måhända tänka sig en mindre bebyggelse, då företrädesvis
efter södra stranden och på udden där Mälarvarvets byggnader nu ligger.
Prisnämnden har funnit de lösningar, som har en generös öppen parkanläggning på större delen av nuvarande fängelseområdet, utomordentligt tilltalande. T.ex. nr 26, motto: International center for human relations
och nr 29, motto: Filiokus. Den sammanhängande parken i öns hela längd
erbjuder besökande från olika stadsdelar rekreationsmöjligheter som innerstadens befolkning eljest endast kan finna på norra och södra Djurgården samt i Hagaparken. Enligt prisnämndens uppfattning talar mycket
starka skäl för en sådan disposition av holmen.
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Föreslagen ny bebyggelse
Flertalet förslag innehåller bebyggelse av något slag. Tävlingsmaterialet ger
en mycket mångsidig och variantionsrik belysning av möjligheterna att utnyttja Långholmen. I några förslag är bebyggelsen — både nya och behållna
gamla hus — ett komplement till parken, i andra fall har den tävlande ägnat intresse huvudsakligen åt byggnadsprojekt för olika ändamål. Ungefär
1/3 av de tävlande föreslår i första hand bostadsbebyggelse.
I många förslag har författaren betonat vikten av en flexibel användning
av de föreslagna byggnaderna. Man betonar, att under den tid som motsvarar byggnadernas tekniska livslängd, kommer önskemålen om användningssätt att kunna ändras många gånger. Programmeringen kan inte vara fixerad som en stillbild i ett visst ögonblick där en bestämd verksamhet kan
förverkligas, utan den måste få en tidsaspekt och prognosen för förändringar är därför en viktig del i ett handlingsprogram för Långholmen. Detta
leder några författare till att föreslå en generell byggnadsstruktur som har
ett visst drag av anonymitet.
De vanligast förekommande anläggningarna för olika aktiviteter i parklandskapet är sådana för idrott, motion och rekreation i olika former.
Många förslag har dimensionerat dem inte bara för de som bor i närheten i
Högalid och på Reimers holme utan föreslagit rekreations- och motionscentrum för en stor del av innerstadens befolkning. Flera av dessa anläggningar är fascinerande. Enligt prisnämndens mening måste man i det fortsatta planläggningsarbetet på allvar analysera vilken omfattning en sådan
rekreationsanläggning kan få, med hänsyn till ekonomiska och andra resurser.
Anläggningar för småbåtar hör naturligtvis hemma på Långholmen.
Många förslag har utvecklat Pålsundet till en sammanhängande småbåtshamn. De förslag som därjämte har redovisat anläggningar på öns norrsida har i regel underskattat svårigheterna att få för vågsvall tillräckligt
skyddade förtöjningsplatser. Man har även underskattat kravet på att med
bil komma i närheten av en sådan hamnanläggning. Icke minst av det senaste skälet anser prisnämnden att småbåtshamnar bör begränsas till öns
södra strandlinje. Beträffande utrymmen för vinterförvaring av småbåtar
finns tävlingsförslag med uppläggning i flera plan. Dessa utgör ett intressant inlägg i debatten, men hela denna fråga bör studeras i ett vidare sammanhang.
Det i tävlingsprogrammet omnämnda planerade badet på Smedsudden på
Kungsholmen blir svårtillgängligt från söder och bör därför betraktas som
ett lokalt bad för Kungsholmsborna. Ett eventuellt friluftsbad på Långholmen skulle på motsvarande sätt komma att fungera för invånarna på västra
Södermalm och Reimers holme. Möjligheterna att utbygga en större bad-
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anläggning med simhall borde emellertid ytterligare undersökas. En sådan
måste ha god förbindelse med kollektiva transportmedel, då den bör attrahera badande jämväl från Kungsholmen som från de innersta delarna av
Brännkyrkaområdet.
Möjligheterna att till Långholmen förlägga en botanisk trädgård eller en
vinterträdgård har blivit omsorgsfullt och på ett intressant sätt belyst av
några tävlande. Växthus av varierande format finns anslutna till såväl
idrottsanläggningar som till all-aktivitetshus. Prisnämnden anser det värdefullt och riktigt om en botanisk trädgård kan samordnas med sådana andra
aktiviteter.
Diskussionen kring all-aktivitetshus har i Stockholm företrädesvis gällt
mycket stora rum, som också finns exemplifierade i tävlingsmaterialet.
Författarna till förslag med sådana har väl insett att en attraktion av detta
slag behöver en ökad betjäning med kollektivtrafik. I en särskild bilaga har
civilingenjör Torbjörn Avander vid trafikavdelningen på Stockholms stads
stadsbyggnadskontor analyserat Västerbroledens kapacitet i detta avseende. Vissa författare har även föreslagit komplettering med tunnelbanestation (jämför nedan). Prisnämnden anser att flera sådana förslag med aktivitetshus på Långholmen är intressanta och berikar den fortsatta diskussionen.
Många författare föreslår institutioner för högre undervisning, forskning
m.m., i några fall med rätt difusa program. För sådana som behöver nära
kontakt med antingen Kungl. Biblioteket, Universitetet vid Frescati, inklusive dess bibliotek, Kungl. Tekniska Högskolan, Karolinska institutet eller
dylikt synes en lokalisering till Långhomen mindre lämplig. Ett par författare har emellertid föreslagit att till Långholmen förlägga institut med internationell verksamhet. Prisnämnden har visserligen inte möjlighet att
direkt taga ställning till rimligheten och omfattningen av de föreslagna internationella verksamheterna, men förslag nr 26, motto: International center for human relations, innehåller så pass intressanta tankegångar att prisnämnden funnit anledning jämföra med den utredning som resulterat i förslag om ett internationellt forskningsinstitut i Sverige (SOU 1966:5). Denna
utredning har redan utmynnat i institutet »International Institute for Peace
and Conflict Research, SIPRI». Institutets lokalbehov inom de närmaste åren
är dock förhållandevis blygsamt. Det har angivits ett lokalprogram på
1 500 m2. Prisnämnden anser dock att frågan om internationell användning
bör närmare utredas.
Museer av olika karaktär finns i flera förslag. Moderna Museet, Kriminalmuseum och Idrottsmuseum förekommer. Prisnämnden anser att isolerade
muser knappast kan påräkna besökande utan en förutsättning är att de
ingår i ett större komplex av attraktioner. Särskilt vad beträffar Moderna
Museet bör det givas en mer central lokalisering i staden.
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Många förslag innehåller restauranger och hotell. För det senare gäller
att de måste ha goda trafikförhållanden såväl med kollektiv trafik som med
bil. Detsamma gäller större restauranger. Om man inte vill föra in någon
omfattande biltrafik på ön begränsar detta i hög grad möjligheterna för
sådana ändamål. Många förslag innehåller helt orealistiska lösningar. Enklare hotell av typ vandrarhem kan dock förekomma liksom specialbostäder
avsedda t.ex. för sådana som arbetar vid någon institution på holmen.
Ett par tävlande har föreslagit att det nya riksdagshuset skulle byggas
på Långholmen. I konsekvens därmed har en stor del av den statliga förvaltningen förutsatts flyttad till Högalid och till sydöstra Kungsholmen. Ett
förslag, nr 29, motto : Filiokus, har utvecklat intressanta synpunkter på
Riddarfjärden som stadens centrala rum, kring vilket viktiga offentliga
byggnader samlats. Prisnämnden anser dock tanken att bygga riksdagshus
på Långholmen orealistisk.
Möjligheterna att utnyttja delar av Långholmen för bostadsbebyggelse
får en allsidig illustration i tävlingsmaterialet. Utnyttjandet pendlar mellan
lägst 250 och högst 2 500 lägenheter. ön skulle således under alla omständigheter bli ett rätt isolerat bostadsområde som maximalt kan mata en lågoch mellanstadieskola. I många bostadsförslag finns en ospecificerad service som verkar överdimensionerad i förhållande till det ringa befolkningsunderlaget. Flera tävlande har emelller tid föreslagit bostadskomplex, typ
servicehus. Läget i staden för sådana torde vara lämpligt, men möjligheterna att genomföra en dylik bebyggelse torde begränsas av att det i närheten inte finns tillskottsbefolkning som kan ekonomiskt stödja serviceanläggningarna. I några förslag har man med utgångspunkt från ett hotell föreslagit servicebostäder av rätt stort antal. Några av dessa lösningar är av
allmängiltigt intresse även om de inte lämpligen kan byggas på Långholmen. Prisnämnden har kommit till den uppfattningen att det kvantitativa
tillskottet av bostäder som skulle kunna inrymmas på Långholmen är av
ringa betydelse och att byggbara delar av holmen i första hand bör utnyttjas för andra ändamål. I samband med institutioner av speciell karaktär
kan man emellertid som nämnts tänka sig specialbostäder eller hotell av typ
vandrarhem.
Användning av befintlig bebyggelse
I flertalet förslag ligger den äldre bebyggelsen kvar i sina parksammanhang. Mälarvarvet är på ett tilltalande sätt ofta utnyttjat som centralanläggning för båtsport och bostadshusen ovanför varvet har i något förslag kompletterats med ditflyttad äldre bebyggelse från i första hand Södermalm.
Prisnämnden anser att dessa tankegångar bör utvecklas ytterligare. Några
förslag har bevarat stora delar av fängelseanläggningen och bl.a. föreslagit
att det nordligaste huset »spindelhuset», skulle ombyggas till institutionslo-
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kaler eller till vandrarhem. I ett fall, förslag nr 15, motto: Holmen långe,
har fängelsetomten omvandlats till bygglekplats. Efter kontakter med representanter för kriminalvårdsstyrelsen har framkommit att byggnadsstommarna tekniskt är i ett acceptabelt skick. Prisnämnden har emellertid kommit till att ett långsiktigt utnyttjande av befintlig bebyggelse icke är önskvärd.
Kollekiv trafik
Flera förslagsställare framhåller att Långholmen trots sitt centrala läge på
kartan är förhållandevis svårtillgängligt. De har därför som förutsättning
för lokalisering av en mera omfattande bebyggelse på holmen velat sätta en
kompletterande kollektiv trafikförsörjning. Flera alternativ har angivits.
Sålunda föreslås i nr 52, motto: Spejs, en ringlinje på tunnelbanan som
skulle passera Hornstull, Långholmen, Thorildsplan, Karolinska sjukhuset,
Hagaterminalen och Karlaplan, fullborda varvet över södra Djurgårdens
västra delar och Södermalm. Vid alla punkter där ringbanan korsar radiella
banor skulle man kunna stiga om. Detta är ett intressant uppslag som emellertid inom överskådlig tid ej kan realiseras. Under mycket lång tid kommer trafikunderlaget att vara otillräckligt för att motivera en så dyr anläggning. Förslag nr 17, motto: AB, har upptagit den i regionplaneskissen
omtalade S-banan och tänkt sig en sådan station på Långholmens östra del.
Även detta är en synnerligen osäker möjlighet. Gemensamt för dessa lösningar är att de skulle initiera en intensiv användning av Långholmen, som
står i motsats till önskemålet att behålla stora delar som park.
Flertalet förslagsställare förutsätter att busslinjer över Västerbron kan
få större turtäthet och i utvidgningar av trafikleden rymliga hållplatser på
Långholmen. Detta torde vara lätt att genomföra. Vidare finns många förslag om att en busslinje från Södermalm skulle gå ut på Långholmen och
betjäna bebyggelsen där. Även detta torde kunna realiseras.
I några förslag, t.ex. nr 22, motto: Hotell Internatio-Nalen, föreslås rullande trottoarer (rullband) från Hornsplans tunnelbanestation till Långholmen. Avståndet är cirka 500 m. Står man på bandet kan man tillryggalägga distansen på 6 min., går man på bandet tar det 3 min. Om Långholmen får en intensiv publik användning torde en sådan anläggning kunna
övervägas.
Många förslagsställare redovisar färjtrafik till Långholmen. En del föreslår direkta linjer mellan Tegelbacken eller Kungs-holmstorg och Långholmen medan andra utvecklar mera förgrenade färj förbindelser. Prisnämnden anser att en utveckling av färj trafiken på Stockholms vatten är önskvärd och att en direkt kontakt med tunnelbanenätet via stationen i Gamla
Stan skulle kunna göra en färjförbindelse över Riddarfjärden mycket
attraktiv.
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Förslag nr 26, motto: International center for human relations, har en
trucktrafik för intern distribution på Långholmen för att begränsa biltrafiken på ön. Detta anser prisnämnden vara en intressant tanke som bör ytterligare utvecklas.
Biltrafik
Flera tävlingsförslag innehåller trafiklösningar varigenom man från
korsningen Västerbroleden—Söder Mälarstrand kan på nya broar ta sig in
på Långholmen. Något förslag har därvid förutsatt att man genom ombyggnad av Västerbroledens del över Pålsundet skall få en tillfart i ett nytt
undre plan. Detta bör enligt prisnämndens uppfattning ytterligare undersökas. I regel begränsas utrymmen för biltrafik till området närmast Pålsundet. Detta är enligt prisnämnden önskvärt, men förutsätter att anläggningar längre in på ön får tillfarter till stor del under byggnader eller i tunnel. Dessa övertäckta tillfarter bör då utgöra del av respektive fastighet och
skötas som sådan. Kravet på att stora delar av ön skall vara tillgängliga
som park talar för att parkeringsbehovet tillgodoses antingen i byggnadernas undervåningar eller i parkeringshus nära tillfarten. En nackkdel med
de underjordiska trafiksystemen är att de är svåra att bygga ut i etapper.
Gångförbindelser
En gångbro mellan Långholmen och Reimers holme föreslås av flera. Den
bör då som i förslag nr 23, motto: ö utan gränser, ges en så stor fri höjd
att segelbåtar kan komma in i Långholmskanalens östra del. Prisnämnden
anser att en sådan bro bör byggas. En högt liggande gångbro mellan Heleneborgsgatan och holmens östra höjdparti har också visats i några förslag. Beroende på omfattningen av attraktioner i Långholmsparken kan en sådan
bro vara väl motiverad för att ge Högalidsborna bättre kontakter.

Bedömning av de enskilda förslagen

Nr 1. Motto: En del av Söder
Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår en kompakt terrassbebyggelse för bostäder mitt på
västra delen av holmen. Bebyggelsen dominerar öns silhuett.
Det konstruktiva systemet och systemet för utbyggnad är väl redovisat
men tillför inte debatten något nytt stoff. Erfarenheten visar att rörligheten
hos hyresgästerna gör den föreslagna utbyggnadsformen inaktuell. Den är
dessutom ekonomiskt irrationell.
Lägenheterna redovisas som enkelsidiga och delvis helt norrvända, vilket
kan kompenseras av utsikten.

lo
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Det föreslagna trafiksystemet är skisserat i princip. Den långa täckta ga-tan är svår att acceptera. Gångvägsystemet inom blocket är otillräckligt redovisat. Flertalet av de enkilda lägenheterna har otillfredsställande kontakt
såväl med gånggata som med körgata. Förbindelserna från gångytorna till
marken är otillfredsställande.
Småbåtshamnen på norra sidan av ön inkräktar på den fria vattenytan.
Holmens östra del bevaras som park.
Bebyggelsens volymbehandling är medveten och konsekvent genomförd.
Motto: Kanalsystem
Prisnämndens utlåtande
Författaren förlägger en mycket tät punkthusbebyggelse för bostäder längs
holmens södra strand. Byggnaderna står enligt gängse normer alltför tätt.
Vissa hörnlägenheter blir mindervärdiga. Bebyggelsen invid Västerbron är
olämplig för bostadsändamål.
Det konstruktiva systemet är inte närmare redovisat men förefaller fullt
realististiskt.
Servicefunktionerna har förlagts längs strandlinjen. De borde förmodligen koncentreras i närheten av infarten.
Det föreslagna trafiksystemet på holmen är skisserat i princip. Förslaget
arbetar med två gatuslingor under ett genomgående parkeringsdäck. Längden av allmän gata under tak kan avsevärt reduceras, om de yttre delarna
nås till fots och med framkörning i markplanet. I princip erfordras en central vändslinga som bör kunna dagsljusbelysas uppifrån eller från sidan.
Gångvägssystemet är helt fredat och ger goda kontakter med holmens övriga delar och med Söder. En bro till Reimers holme skulle bidra till att
bryta holmens isolering.
Med kanalen har en naturlig form för småbåtshamn skapats och kanalsystemet är en utvecklingsbar idé.
Anläggningar för lek och idrott har redovisats på ett förtjänstfullt sätt.
Förslaget i övrigt är otillräckligt studerat men bygger på medvetet bearbetade markytor och ett medvetet samspel över vattnet med Söder och
Reimers holme och utgör en god illustration till hur Långholmen lämpligen kan disponeras för bostadsändamål.
Motto: Gondol
Prisnämndens utlåtande
Författaren har föreslagit en kompakt bostadsbebyggelse inom det gamla
fängelseområdet kompletterad med en lång länga på arkad längs holmens
södra strand.
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Tekniskt och funktionellt arbetar förslaget med gängse hustyper. Exploateringen inom det bebyggda området är mycket hög. Den enskilda lägenheten inom området har föga kontakt med omgivningen. Lokaliseringen av
bebyggelsen är rimlig, men volymsbehandlingen är ej genomtänkt.
Trafiksystemet bygger på en förhöjd matargata omedelbart norr om den
långa längan mot vattnet. Under denna förs gångtrafik mellan stranden och
bebyggelsen inom fängelseområdet.
Förslaget är ytterst skissmässigt presenterat och präglat av en meningslös formalism, som förmodligen skulle ha kunnat försvinna vid en omsorgsfullare bearbetning.

Motto: Nya stan
Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår en kompakt stadsbildning, som förlagts till holmens
höjdparti och grensle över Västerbroleden. Ett motell-båtell på holmens
södra del kräver en betydande schaktning för båthamn.
Det konstruktiva systemet är avancerat. Anläggningen kräver en enhetlig
utbyggnad och dessutom utomordentlig omsorg i detaljutformningen. Lägenheterna i de övre planen är mycket goda.
Trafiksystemet är upplagt kring ett underjordiskt gatusystem med parkering i en väldig substruktion under de slutna kvarterens gårdar. Bilkontakten mellan bebyggelsens olika delar kan bli svår att klara i snittet vid
Västerbron.
Utnyttjandet av substruktionen för växlande funktioner kan vålla problem, och är ur arkitektonisk synpunkt misslyckad.
Holmens västra del bevaras som »naturpark».
Volymbehandlingen bygger på samlad blockverkan och spelar ut holmen
mot den tunga bebyggelsen som i norr och söder omramar Riddarfjärden.
Förslaget förmår dock icke övertyga om lämpligheten i detta synsätt, snarare antyder det vissa med denna lösning förbundna risker.

Motto: Rivningsstipendiandens sorgmarsch.
Prisnämndens utlåtande
Författaren arbetar med två mycket höga bostadsblock kring Västerbron
och ett fritidscentrum inom fängelseområdet.
Det konstruktiva systemet är endast skissmässigt redovisat men förefaller irrationellt.
Förslaget vimlar trots sitt något defaitistiska motto av uppslag och in-
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fall, som dock aldrig sammanföres till någon klar helhetsbild. Enstaka uppslag är dock stimulerande debattinlägg såsom vattentorget, fritidscentrat
och båtuppläggningen.
Trafiksystemet är mycket avancerat med parkering i flera plan under
Långholmsgatan, rullande trottoarer från denna och tunnelbanestationen
vid Hornsplan samt kraftiga bullerskärmar över Västerbron.
Ön har reserverats för gångtrafik och har via ett vattentorg knutits samman med Söder och Reimers holme.
Volymbehandlingen är våldsamt expressiv och kan i den angivna skalan
komma att prägla stadsbilden i långt högre grad än som motiveras av anläggningens betydelse.
Motto : Staden vid vattnet
Prisnämndens utlåtande
Författaren har lagt en randbebyggelse för bostadsändamål längs holmens
norra strand.
Förslaget är präglat av en stark formvilja som leder förslagsställaren ut
i svåra tekniska komplikationer. Volymbildningen är medveten och ger det
kanske konsekventaste exemplet på ett hävdande av holmen som bebyggelsevolym, samtidigt som ur parksynpunkt värdefulla delar bevaras.
Förbindelsen mellan lägenheterna och marken är i vissa fall komplicerad. Konstruktionerna har bitvis utformats som mycket högt förlagda
längor, burna på trapphusen. •
Genom bebyggelsens förläggning till holmens norra del blir parkområdet
helt omgivet av bebyggelse och får därigenom en förändrad karaktär.
Holmen skärmas av från Riddarfjärdens stora vattenrum och blir en normal innerstadspark.
Trafiksystemet antyds som en underjordisk slinga med anslutning till ett
parkeringsdäck i strandkanten. En lösning som tekniskt torde bli mycket
besvärlig.
Förslaget har tillfört debatten ett helt nytt bebyggelsealternativ. De mycket stora ingrepp och kostnader en bebyggelse efter dessa riktlinjer skulle
kräva, ställda i relation till det tveksamma utbytet av de föreslagna åtgärderna, minskar dock förslagets värde.
Motto : Pio
Prisnämndens utlåtande
Författaren förlägger ett mycket litet bostadsområde till det gamla fängelseområdet och föreslår stora täckta utrymmen huuvdsakligen för båtupplägg-
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ning under och invid Västerbron. Holmen i övrigt föreslås bevarad som
»naturpark» och utnyttjad som fritidsområde och samlingsplats för ungdom.
Det förefaller emellertid tveksamt om det är motiverat att förlägga ett
stycke gles förortsbebyggelse till här föreslagen plats. Underlaget är för litet
för att skapa en egen service på holmen.
Det föreslagna trafiksystemet är enkelt och klart redovisat. Gångtrafiken
vållar inga speciella problem med den föreslagna låga exploateringen.
På vissa punkter har förslaget en ofullgången prägel. Möjligen kunde
anslaget med de stora lokalerna för utrustning av båtar under Västerbron
utvecklas. Förslaget är försynt presenterat och präglas i vissa delar av en
stark inlevelse. Det kan emellertid i sin nuvarande utformning inte föra debatten vidare.

Motto: Grön
Prisnämndens utlåtande
Författaren har strävat efter att skydda Långholmens karaktär av skärgårdsö och begränsar därför den fasta bebyggelsen till ett bostadshotell om
1 000 rum i södra delan av det gamla fängelseområdet.
Bostadshotellet är ej specifiserat i detalj men erbjuder uppenbarligen en
exklusiv miljö för en speciell publik. Man kan dock diskutera lämpligheten
av att ge en enhet av detta slag ett så framträdande och isolerat läge.
Trafiksystemet bygger på ett underjordiskt centralgarage för 2 000 bilar,
från vilket man sedan till fots kan nå holmens attraktioner, huvudsakligen
tänkta som växlande aktiviteter förlagda till flytpontoner vid norra strandpromenaden. Leveranser och annan tyngre trafik till dessa måste uppenbarligen helt ske på vattnet.
Ur parksynpunkt är detta ett väl genomarbetat förslag med anläggningar
för lek, idrott, tennis och ett koloniområde.
Idén att för diverse aktiviteter inglasa området under Västerbron verkar
olycklig. Sambandet mellan öns västra och östra delar kommer då både
visuellt och fysiskt att helt avskäras.
Författaren beskriver på ett inspirerat sätt öns särpräglade natur.

Motto: Mälardrott
Prisnämndens utlåtande
Förslaget innebär en total omvandling av hela ön till en kollektivanläggning
med olika typer av serviceförsedda lägenheter samlade kring ett centralt
hotell.
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Trots de kraftiga ingreppen inryms endast 1 400 lägenheter.
Trafiken förutsätter en övertäckt matningsslinga och biluppställningar i
anslutning till denna.
Bebyggelsen i rent norrläge torde trots den vackra utsikten vara tveksam.
Volymfördelningen gör ett splittrat intryck. Perspektivens presentation av
fasta bebyggelsevolymer torde inte stämma överens med den faktiska karaktären.
Prisnämnden anser inte att förslaget tillför debatten några nya idéer.

Motto : Murgröna
Prisnämndens utlåtande
Författaren visar i en väl genomarbetad presentation hur holmen lämpligen
kan utnyttjas för bostadsändamål. Två koncentrerade stadspartier har förlagts väster om bron.
Utnyttjandet är högt trots det ringa ingreppet i holmens natur. Lägenheterna är goda. Stenstadsmiljön är visserligen något steril, men motiverad i
detta läge och möjligheter har påvisats att nyansera den.
Trafiken förs helt underjordiskt genom de båda stadspartierna. Dagsljus
kan emellertid tas in vid däckets avtrappningar.
Gångtrafiken är helt fredad från biltrafik. De båda stadspartiernas slutna
karaktär medför visserligen att de inre lägenheterna inte får någon kontakt med omgivningen men håller samtidigt mindre barn borta från de
branta norrstupen på ön och skyddar öns vegetation mot alltför stark förslitning. Centrum är fint förlagt vid öns midja och kontakterna med Söder
naturliga. Möjligen skulle en broförbindelse i väster med Reymers holme
knyta bebyggelsen och framför allt skolan fastare till staden.
Öns nuvarande parkkaraktär bevaras och närlekplatser, kvarterslekplatser, bollplaner och lekfält föreslås anlagda.
Markdisposition och volymbildning är väl genomtänkta. Förslaget är av
hög klass, bland de förslag som har bostadsbebyggelse.

Motto : Leva tillsammans i servicehus
Prisnämndens utlåtande
Författaren har koncentrerat bebyggelsen till det gamla fängelseområdet och
hit förlagt ett servicehus, vars program givits en viss tillspetsning.
Anläggningen förutsätter ett kontaktbehov mellan de boende av en art
som man hittills inte kunnat konstatera ens i så utpräglade kategoribostäder
som studenthem. Mot denna bakgrund ger det isolerade och exklusiva läget
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en antydan om en klubbmiljö av ytterst speciellt slag. Mot denna tolkning
talar anläggningens omfång och detaljutformning. Förslaget har emellertid
relativt konkret lyckats beskriva hur en anläggning med mycket stora gemensamhetsutrymmen kan organiseras. Tilltalande är framför allt de inre
kommunikationerna som ger alternativen att passera genom gemensamhetsanläggningen eller nå ut direkt via eget trapphus.
Trafikförhållandena har lösts på enklast möjliga sätt genom en direkt
tillfart till ett stort underjordiskt garage.
Det finns ingen detaljredovisning av park.
Placeringen på holmen är okonstlad. De hårt trängda längorna vars längd
anpassats till det gamla fängelseområdet ger dock en schematisk och steril
miljö. Som belysning av Långholmens speciella bebyggelseproblem är förslaget av mindre värde än som ett inlägg i diskussionen om kollektiva bostadsformer.

Motto : Urberg och betong
Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår en mycket sparsam bebyggelse. En rad av låga och
måttfullt stora byggnader placeras utefter Pålsundet för aktiviteter av olika
slag. På en del av fängelseområdet finns ett friluftsbad, vid Karlsvik ligger
ateljébostäder och längst i öster på Mälarvarvets område en restaurang. I
övrigt skall det nuvarande parklandskapet kompletteras och förbättras.
Den bärande idén är god och behandlingen av holmen är enkel och okomplicerad.
Trafiken föres direkt från broarna in under parkeringsdäck i anslutning
till föreslagen bebyggelse. I övrigt tillåtes nödvändig körtrafik till övriga
byggnader på holmen.
Prisnämnden anser att förslagets allmänna behandling är sympatisk. Det
visar hur man okonstlat och med enkla medel kan behandla ön och få ett
värdefullt parklandskap med inslag av aktiviteter.

Motto : Skärgårdsstad
Prisnämndens utlåtande
Förslagsställaren bibehåller fängelsets omgivande murar och innanför dessa
lägges ett däck med bostadsbyggnader av måttliga höjder — max 4 våningar. Han föreslår där en bostadsmiljö av god kvalitet med enbart gång-
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trafik. Under däcket förekommer dels bilplatser och angöringsytor dels vissa
inomhuslokaler för idrott m.m.
Ett liknande motiv behandlas även i ett annat förslag, när 10, där just
själva fängelseområdet används som en muromgärdad stad med stor täthet.
Förslaget nr 10 är genomfört med större skicklighet än förslaget nr 13, som
dessutom är mera skissartat.
Övriga delar av Långholmen förutsättes bli park, och ett befintligt koloniområde bibehålles. Man får därför en intressant kontrast mellan den täta
bostadsstaden och de omgivande grönytorna.
Prisnämnden har funnit uppslaget vara av ett icke oväsentligt intresse.

Nr 14. Motto: Å en ö
Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår tre byggnadsgrupper på holmen. Ovanför Mälarvarvet
i berget placerar han gamla Söderhus, så att man med utgångspunkt från
de sex befintliga gamla bostadshusen där skulle få en stadsdel med karaktär från tiden före 1850.
På gamla fängelseområdet föreslås en stor grupp med servicebostäder
samlade kring ett hotell. Byggnaderna norr om hotellet avses för pensionärer. Hotellet skall även vara service-centrum och kompletteras mot Söder
med vissa allmänna lokaler i terasser under vilka även erforderliga skollokaler är grupperade.
Utefter Pålsundet längre väster ut föreslås en terassbebyggelse med bostäder.
Den föreslagna servicebebyggelsen är i stort sett realistisk och torde vara
genomförbar. Vissa av byggnaderna har visserligen fått en något tillkrånglad konstruktion. Trafiken torde komma att fungera väl och framkörningen
till hotellet är bra. Pensionärsbostäderna har måhända kommit lite i bakläge. Bebyggelsens inverkan i landskapet är acceptabel.
Terasshusen i väster ligger delvis på uppfylld mark. Fyllnadsmassorna
erhålles vid rivning av fängelset. Möjligheterna att bebygga en sådan utfyllnad kan emellertid vara tekniskt komplicerat. En del av terasshusen skall
dölja det gamla stenbrott som finns i terrängen men deras utformning mot
vattnet synes onödigt hård.
Förläggningen av småhusen ovanför varvet är en tilltalande tanke, som
väl låter sig förena med att varvsanläggningen bibehålles för båtsportens
ändamål.
Bortser man från terrasshusen längst i väster, är detta förslag övervägande av hög kvalitet, och prisnämnden anser, att det på ett intressant sätt belyser de ställda problemen.
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Motto : Holmen långe
Prisnämndens utlåtande
Författaren redovisar i förslaget en orginell idé. Det egentliga fängelset skall
delvis kvarstå i form av en ruin och som sådan nyttjas som bygglekplats.
Vissa källarvalv kan bli »mysiga» ungdomslokaler. Mälarvarvet utökas och
göres tillgängligt för båtsport. Väster om fängelset föreslås en stor yta
med koloniträdgårdar inom cirkelrunda häckinhägnader, vilket är tilltalande och i väster byggs Karlsvik till och blir vandrarhem. Prisnämnden
tror att en bygglekplats av den här föreslagna typen skulle bli en alltför
farlig lekplats. Murarna måste rivas ner mera än vad ritningarna visar. Huvudtanken är dock tilltalande. Tankegångarna om båtsporten förefaller prisnämnden sympatiska.
Prisnämnden har funnit att förslaget innehåller en värdefull belysning av
Långholmens framtida användning. Den på Söder Mälarstrand föreslagna
bebyggelsen har prisnämnden inte upptagit till bedömning.

Motto : Livsrum i stadsrum
Prisnämndens utlåtande
För själva Långholmen har förslaget inget konkret innehåll. Författaren
har bara med rubriker angivit olika i programmet omtalade möjliga användningssätt.
Därutöver har författaren föreslagit en cirka 9 våningar hög bostadsbyggnad utefter en lång sträcka av Söder Mälarstrand. Byggnaden tänkes
stå på det nuvarande kaj planet, som lämnas öppet som en port och mitt för
Skinnarviksberget skulle man från den översta våningen kunna på gångbro
nå in till parkytorna. Prisnämnden delar inte författarens uppfattning att en
sådan bostadsbebyggelse skulle vara till fördel. Förslaget har icke bidragit
till att belysa de ställda spörsmålen.

Motto : AB
Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår en mycket intensiv bebyggelse på hela östra delen av
ön och en stor byggnad alldeles intill västra sidan av Västerbron. På gamla
fängelseområdet föreslås en badanläggning och i övrigt skall ön användas
som park.
Bland motiven för en sådan gruppering av bebyggelsen finns en S-banestation belägen djupt under Långholmen, som skulle få sin kontakt med ga2-0406619
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tunätet via ett centralt beläget gångtorg, från vilket man på en ny högt belägen bro över Pålsundet kan gå in till parken väster om Högalidskyrkan.
Denna nya gångbro är kantad med butiker. Bebyggelsen på östra delen av
holmen innehåller i övrigt kulturella institutioner av olika slag med grupper
av konstnärsbostäder instoppade på ett par ställen. En del bostäder för ensamstående finns också redovisade.
Det bilfria gatusystemet i det bebyggda området är tilltalande, men hotellanläggningarna måste ha allmän biltrafik från och till entrén. Den föreslagna underjordiska tillfarten är icke tillfredsställande.
Den byggnad med bl.a. idrottsmuseum, som föreslås väster om bron, ligger i mycket nära anslutning till trafikleden utan att ha egentlig kontakt
med den. Prisnämnden ställer sig tvekande till en sådan anordning då trafikleden i övrigt är framdragen fri från omgivande bebyggelse. Förslaget innehåller icke något av särskilt intresse för holmens västra delar.
Motto: Holmgång (a)
Prisnämndens utlåtande
Författaren nämner båtsporten först av de »aktiviteter för vilka det råder
uppenbar lokalbrist i Stockholm». De plana områdena på ömse sidor om
Västerbron vid entrén till holmen domineras av mycket stora båtskjul av
plåt, de två största är 70X 105 m. i plan. Först sedan man passerat dessa
kommer man till ett hotell på holmens östra udde, idrotts- och badanläggningar på gamla fängelseområdet och radhus på holmens västra udde. Bebyggelsen ute på respektive uddar har för dålig kontakt med kollektiv trafik, 100 resp. 700 m till busshållplats. Den avgörande invändningen är emellertid den ledsamma miljö som skulle skapas intill Västerbron och vid entréerna till holmen. Prisnämnden har inte funnit förslaget vara av intresse.
Motto: Motto
Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår en mycket dominerande bebyggelse för kultur- och rekreationsändamål på holmens nord-östra delar. De olika funktionerna är inlösta i ett flertal långsträckta byggnadskroppar som i stort sett är parallella
med Västerbron. Byggnadsvolymerna ligger delvis nedskurna i bergsryggarna och med fria ändar. Några av byggnaderna ligger ända ute i vattnet. Det
nuvarande fängelseområdet är disponerat för park- och idrottsändamål. Vid
Pålsundets västra del ligger ett »service-hus» med bostadslägenheter i två
längor och en centralbyggnad.
Prisnämnden delar inte författarens uppfattning om att en eventuell be-
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byggeIse på Långholmen måste ligga vänd in mot stadens centrum, så att
man därifrån kan se detta och från centrum se bebyggelsen på Långholmen.
Värdet av en sådan kontakt uppväger inte att man spolierar det nuvarande
fina parklandskapet. Vidare måste prisnämnden anmärka på att den trafikförsörjning, som författaren tänkt sig till nord-östra delen av holmen är
helt otillräcklig. Hotellet måste bl.a. ha framkörning och parkeringsmöjligheter av helt andra dimensioner än vad förslaget redovisar. Servicebostäderna är tilltalande lösta.
Även om prisnämnden erkänner att vissa detaljer är elegant lösta, delar
prisnämnden inte författarens uppfattning om hur holmen i huvudsak bör
disponeras.
Motto: Holmens bruk
Prisnämndens utlåtande
Författaren har på ett berömvärt sätt arbetat med olika alternativa möjligheter. Han har redovisat byggnader och anläggningar av olika karaktär och
för olika ändamål grupperade kring ett i de olika alternativen lika trafiksystem. Bebyggelsen ligger i huvudsak koncentrerad på det gamla fängelseområdet och byggnaderna har måttlig höjd, högst sex våningar. De når därför inte över de högsta bergspartierna på ön. Ur landskapssynpunkt har
därför parkerna på ön fortfarande en dominerande roll. De tre alternativ
som visar bostadsbebyggelse, motionscentrum samt botanisk trädgård har
alla förtjänster, men visar också en viss schematism. Dessa förslag redovisar på ett klokt och nyktert sätt olika möjligheter att bebygga det gamla
fängelseområdet. Alternativet med industri och kontor bör bl.a. av trafikskäl avvisas. Trafiken till och från ön måste passera parkanläggningarna
på ömse sidor om Pålsundet och prisnämnden anser därför att holmen bör
utnyttjas så, att gatutrafiken blir så liten som möjligt. Alternativet med
institutioner och utställningslokaler synes inte realistiskt sedan man beslutat bygga mässan i Älvsjö. I detta senare alternativ måste man även förutsätta en väsentligt större biltrafik och större parkeringsmöjligheter än vad
förslaget redovisar.
Även de interna anordningarna med trafikseparering m.m. inom området
är konsekvent genomförda.
Motto: 4003
Prisnämndens utlåtande
Ett cirka 150 m högt bostads- och kontorshus avses markera det centrala
Stockholms gräns mot väster och Mälarstaden, som författaren anser kom.
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mer att byggas samman till en enhet. Trafiken i denna stadsregion tänkes
ske med vattenfordon och det är från dem denna gränsmarkering skall uppfattas. Den stora uthyrningsbyggnaden med 1 500 bilplatser i källaren kan
disponeras på olika sätt, men synes i viss mån dubblera den mässhall som
man nu beslutat bygga i Älvsjö.
Hela förslaget har en schematisk karaktär och de föreslagna byggnaderna förmår icke väcka tillräckligt intresse. Andra förslag i tävlingen har behandlat motivet med höga hus med större skicklighet. De delar av holmen
som förblir obebyggda har icke närmare redovisats.
Prisnämnden har inte funnit att förslaget har positivt bidragit till att belysa de förelagda problemen.

Nr 22. Motto: Hotell Internatio-Nalen
Prisnämndens utlåtande
Förslagsställaren synes uppfatta stadsdelarna kring stadens centrala vatten
som ett attraktionsområde sträckande sig från Långholmens västra udde till
och med Skansenhöjden. Ny bebyggelse vid Riddarfjärden och vid vattnet
väster om Västerbron såväl på Marieberg som på Södermalm samt på Långholmen har givits en mycket stor skala med högst uppseendeväckande former. Bebyggelsen på Långholmen domineras av två triangulära skivor,
vars spetsar når upp till cirka 125 och cirka 170 m över marken. I sina nedre
bredare delar innehåller bebyggelsen hörsalar, arenor för idrott med publik,
saluhall, simhall och museum för Vasaskeppet. Höghusen innehåller bostäder och hotell.
Bebyggelsen betjänas av en buss- och taxiterminal samt 4 500 parkeringsplatser ungefär mitt i bebyggelsen. Därifrån kan man färdas vidare
med hjälp av en rullande trottoar, som förbinder bebyggelsen med Hornstulls tunnelbanestation och med Västerbroplan. Östra delen av Långholmen
tänks oförändrad i förhållande till dagens situation.
Förslaget är ett experiment av visst intresse. Bebyggelsens stora skala
skall relateras till såväl Riddarfjärdens stora mått som till Norr Mälarstrands nära 500 m långa enhetliga 30-talsbebyggelse. Till element med stor
skala hör även bergväggarna på Södermalm.
Förslagets inre egenskaper är till stor del outklarade. De antydningar
om byggnadssätt som finns, låter ana att byggnaderna med nu aktuell teknik skulle bli utomordentligt dyrbara att utföra. Det föreslagna transportsystemet synes däremot ligga närmare vår tids tekniska resurser och är av
visst intresse.
Även om prisnämnden anser att förslaget har utopisk karaktär och icke
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lämpar sig att förverkliga på Långholmen, har dock prisnämnden ansett att
förslaget ger en intressant vision av en mycket speciell stadsbebyggelse.

Motto: Fredens ö
Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår en begränsad bebyggelse med ett internat för forskning,
undervisning och arbete i fredens tjänst. Bebyggelsen är förlagd till i stort
sett nuvarande fängelseområdet och terrasserar från stranden upp mot
Långholmens centrala höjdparti, där den avplanade fängelsegården utbyggs
till idrottsplats med åskådargradänger.
Ön i övrigt bibehålles som park vilket kan skrivas förslaget tillgodo där
dock vissa tämligen planlösa anordningar görs för lek (ett barnens FN-område), daghem, planetarium, vandrarhem m.m. En trevlig isEM är förslaget
med en fågelö i Långholmskanalen.
Idrottsplatsen har ett för vinden alltför oskyddat läge. Bebyggelseplanen
har en föga intressant uppläggning.
Förslaget höjer sig inte över medelmåttan av den serie tävlingsbidrag
som visar ett likartat utnyttjande för bebyggelse av holmens centrala parti.

Motto: Pax & Ludes
Prisnämndens utlåtande
Förslaget bygger på idén att låta två skilda verksamheter, internationellt
arbete och stockholmarnas fritidsverksamhet, dela på Långholmens utrymmen.
Lokalerna för internationellt arbete, som inrymt å i en serie smärre låga
byggnader tillsammans bildande en homogen »by», är förlagda i stort sett till
det gamla fängelseområdet på öns centrala del. Den låga enhetliga bebyggelsen följer på ett tilltalande sätt slänten upp mot öns centrala höjdparti.
Ett sympatiskt inslag är »bytorget», förlagt till lågpartiet vid Långholmsbrons landfäste och omgivet av byggnader för samlingssalar, bibliotek, restauranglokaler, båtklubbar m.m.
Parkering sker vid Pålsundet under Västerbroleden och för intern kommunikation svarar ett »minitåg».
För »stockholmarens fritidsverksamhet» är övriga delar av Långholmen
i stort sett obebyggda och utnyttjade såsom fri park, med undantag av båtuppläggningsplatser längs Pålsundet samt till skilda platser spridda anordningar för ridhus, bassängbad, mindre golfbana m.m.
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Beskrivningen är förtjänstfull och förslaget visar i sin begränsning en tilltalande disposition av Långholmen.

Motto: Långholmen
Prisnämndens utlåtande
Författaren har disponerat ön för bebyggelse inom tre områden. Vid södra
stranden mitt emot Reymers holme har förlagts en serie medelstora byggnader avsedda för allmänt hotell och omedelbart i öster följda av vandrarhem, tältplats och ett »båtell» intill en hamn för båtuthyrning. Dispositionen av byggnaderna, som ingår i det allmänna hotellkomplexet torde vara
opraktisk för hotellets drift. På Långholmens centrala höjdparti på norra
delen av nuvarande fängelseområdet byggs en garagebyggnad för cirka 500
bilar, vars terrasserade tak upplåtes för solbadare, barndaghem m.m.
Den tredje bebyggelsegrupperingen på öns östligaste höjdparti har en dominerande akropolkaraktär icke utan ett visst arkitektoniskt intresse. Det
inrymmer lokaler för ett internationellt centrum med plats främst för konfliktforskning. Här finns samlingslokaler, bibliotek, utställningslokaler, restaurang och ett speciellt för centrumet avsett hotell.
Bebyggelsens utspridning över ön splittrar och reducerar det för rekreation tillgängliga markområdet. Garagets förläggning långt från entrén till
ön är opraktisk och fordrar en tillfartsväg som på ett olyckligt sätt delar ön.

Motto: International center for human relations
Prisnämndens utlåtande
Utefter hela södra stranden av Långholmen från den västra udden till den
östra, har författaren förlagt en bebyggelse som avses tjäna ett centrum för
forskning, diskussion om människans villkor och situation och sådana kulturyttringar som har internationell betydelse.
Byggnaderna, huvudsakligen utgörande i två parallella rader förlagda,
långsträckta hus i upp till 3 våningar, bildar ett sammanhängande band
längs hela Långholmskanalen—Pålsundet och innehåller bostäder för
forskare i den södra raden och med dem sammanknutna institutioner i den
norra samt i bandets mitt intill broentrén från Södermalm butiker, kongressal, hörsal, bibliotek, restaurang, idrottshall och badbyggnad. Särskilt
de sistnämnda byggnaderna kan dessutom mycket väl tänkas fungera ihop
med Långholmen i övrigt såsom ett fritidscentrum. Från en »truckterminal»
betjänas hela bebyggelsebandet.
Långholmen i övrigt hålles helt obebyggd för friluftsrekreation.
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Författaren visar ett synnerligen intressant grepp på uppgiften. Genom
att byggnaderna är relativt låga och förlagda längst ned mot sundet underordnar de sig öns silhuett och ger åt Långholmskanalen—Pålsundet intrycket av en sammanhängande »kanalbebyggelse» med ständig kontakt mellan
vatten och byggnad, en tilltalande stadsbild. Man skulle möjligen önska sig
ett eller annat mindre avbrott i bebyggelsebandet, särskilt i dess mitt, för
att erhålla en kontakt mellan öns lägre centrala parkområde och sundets
vattenyta. Bebyggelsens avslutning mot öster är dock inte färdigstuderad.
Arkitekturen är tilltalande och harmonierar väl med författarens enhetliga
grepp om uppgiften.
Den föreslagna dispositionen av ön ger möjlighet att intensivt utnyttja
bebyggelsen med alla dess funktioner men ändå känns ön i övrigt som ett
stort sammanhängande rekreationsområde. Det är möjligen i avsikt att
framhålla detta som förslagsställaren helt undvikit att precisera markanvändningen eller några arrangemang för parkmarkens mera effektiva utnyttj ande.
Förslaget är av hög klass, och skulle vid ett genomförande kunna tillföra
Stockholm ett mycket värdefullt stadsparti, synnerligen betydelsefullt som
komplement till den närmast belägna bebyggelsen på Södermalm, samtidigt
som ett stort friluftsområde hålles tillgängligt.

Nr 27. Motto: Vilja frihet genom samverkan
Prisnämndens utlåtande
Författaren har i enlighet med sitt motto delat Långholmen i tre partier av
vilka »Frihet» är den västra tredjedelen vilken föreslagits till park.
»Samverkan» är det centrala bebyggelsepartiet med dels kring rektangulära gårdar förlagda bostäder, dels en på höjdpartiet något krystat uppskruvad spiralformad byggnad innehållande lokaler för institutioner, föreningar
och enskilda personer arbetande med internationella problem. På den östligaste delen av ön, »Vilja», finns på höjdpartiet ett större byggnadskomplex
för kongresshall, hotell, gästbostäder m.m.
Författarens i beskrivningen framförda önskemål att balansera den föreslagna bebyggelsen med öns påstådda »kraftfulla karaktär» har tyvärr blivit alltför påtaglig i den trånga och oinspirerade bebyggelsen som blir ytterligare dominant genom den direkta anslutningen till ett under Västerbron
förlagt parkeringsgarage i fyra plan som visserligen har god kontakt med
entrébron men stänger sammanhanget mellan holmens östra och västra
delar.
Förslaget är mindre tilltalande.
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Motto: ö utan gränser

Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår att Långholmen disponeras för ett internationellt
centrum, »en fristad för diskussion och studier kring de globala problemen
som jordens befolkning måste lösa». För detta ändamål har ön försetts med
en »världsby». På öns östra del förläggs sålunda en terrassformat uppbyggd
»by» eller snarare »stad» som i det närmaste helt fyller området öster om
Västerbron och innehåller cirka 1 000 arbetsplatser och cirka 500 familj ebostäder jämte lokaler för studier och information, samvaro och nöjen.
Bebyggelsen är främmande för denna plats. Om den helt utgick skulle förslagets kvaliteter som fritidsområde komma betydligt mer till sin rätt.
Mitt på ön i stort sett på platsen för fängelseområdet ligger »friluftsbyn»
innehållande festplats med gymnastik- och övriga idrottslokaler, med en behaglig disposition.
Endast västra delen av Långholmen utgör park för friluftsrekreation, tyvärr alltför liten. Här anläggs en ungdomsgård med intressanta sjöbodar
längs Långholmskanalen varjämte ett långsträckt orangeri vid Karlshälls
gård ger detta ställe betydelse för blomsterinformationen. Till denna parkdel leder en bro från Reimers holme vilket är god idé att på så sätt knyta
Långholmen närmare till Söder.
Bebyggelsen dominerar över holmens friluftsmöjligheter.

Motto: Filiokus

Prisnämndens utlåtande
Författaren håller Långholmen i stort sett obebyggd, men förlägger det nya
riksdagshuset i form av en skivbyggnad tvärs över öns östligaste udde. Författarens motivering till denna förläggning är av intresse sådant han ser
sammanhanget mellan de monumentalare bebyggelsepartierna kring Riddarfj ärdens sjörum och dettas kontakt med Strömmen och stadens centrum.
Förslagsställaren föreslår att för den statliga förvaltningen uppföres byggnader på närmaste delen av Södermalm. Den förflyttning av riksstyrelsen
som detta skulle innebära torde stöta på mycket stora praktiska och ekonomiska svårigheter.
Det gamla fängelseområdet har förslagsställaren (kanske med en viss
ideologisk bakgrund) genom utfyllnad helt omskapat till en vacker dominerande »gräsbacke» för lek och solbad, kälk- och skidåkning, en i sig själv
intressant åtgärd till markbehandling innebärande ett påtagligt tillskott till
friluftsrekreationen. Sådana åtgärder för effektivisering av rekreationslivet
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torde i framtiden bli nödvändiga i städernas mera centralt belägna »natur»parker.
I en något överdriven utsträckning har Långholmens stränder försetts
med en närmast obruten rad av båtbryggor, vilka i stor utsträckning ej kan
nås med bil.
Förslaget kommer med intressanta idéer beträffande holmens användning
som park och är värt att uppmärksammas.

Motto: Tummen
Prisnämndens utlåtande
På Långholmens östligaste del har förlagts det nya riksdagshuset vars byggnadsvolymer smetar sig runt uddens höjdparti, och som sett från centrala
staden döljer den naturligt vackra karaktäristiska uppbyggnaden av holmens
östra parti.
»Spindelbyggnaden» inom fängelseområdet är bibehållen men för vilket
ändamål redovisas ej.
Söder härom följer ett stort rektangulärt och till miljön mindre bra anpassat sportområde med bassängbad.
På västra delen av ön är antytt ett hotell med bostäder för riksdagsledamöter, framställt med skilda alternativ på situationsplan och modell. Bebyggelsens utspridning på Långholmen omöjliggör enhetlig parkmiljö.
Förslaget är torftigt framställt och ger inget positivt bidrag till frågan om
dispositionen av Långholmen.

Motto: Sorglösa brunn
Prisnämndens utlåtande
På det gamla fängelseområdet har förslagsställaren grupperat relativt låga
byggnader för idrottsverksamhet, hotell och restaurang. Ett försök, som
förslagsställaren uttrycker det, att »skapa ett trivsamt och småskaligt
centrum», vilket dock inte verkar övertygande.
På den östliga udden, delvis ut i vattnet bygger förslagsställaren upp en
stadsteater med oval planform och med en kropp som saknar sammanhang
med omgivningen. Bortsett från att förläggning och formgivning synes sökt
torde detta ocentrala läge för en stadsteater ej vara realistiskt.
1 övrigt bibehålles Långholmen obebyggd, vilket ger goda tillfällen till fri-
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luftsrekreation. Man önskar att förslagsställaren hade ägnat anordningarna
inom detta parkområde ett åtminstone idémässigt studium.

Motto: Solen
Prisnämndens utlåtande
Fängelsebyggnaderna är med undantag för den s.k. fyrkanten rivna och ersatta med park. Som ny bebyggelse har tillkommit ett koncentrerat komplex
på höjdpartiet inom öns östra del.
Denna bebyggelse utgörs av en kvadratisk parkeringshusstylobat på vilket uppbyggts sex låga byggnader som tänkes utgöra kulturcentrum med
lokaler för mushim, bibliotek, sammankomster, utställningar, restauranger
m.m.
Långholmen i övrigt hålles fri för friluftsrekreation.
Förslaget skapar ett visst intresse genom sin till en punkt hårt koncentrerade bebyggelse och möjligheten att därigenom hålla den övriga delen av
den »gröna ön» intakt för friluftsrekreation.

Motto : Smaragdön
Prisnämndens utlåtande
Förslagsställaren har satt som mål att behandla Långholmen som ett område av speciell karaktär helt friställt från de bebyggda delar av staden som
omger ön. I det syftet vill han återställa ön i ett »naturligt skick» inom ramen för en »allmän parkkaraktär». Han har försökt frigöra holmen från
alla onödiga byggnader och hägnader men bibehåller största delen av fängelsekomplexet i vilket han inrymmer ett centrum för avancerad utbildning.
Detta får betraktas som ett intressant inlägg i diskussionen om fängelsebyggnadernas framtida användning. Det är dock tveksamt om lokalerna
utan alltför kostsamma genomgripande förändringar och påbyggnader kan
användas för det föreslagna ändamålet.
I östra delen av ön på och intill platsen för den nuvarande friluftsteatern har författaren förlagt en botanisk trädgård vars placering och utformning har påtagliga arkitektoniska förtjänster. Friluftsrekreationen har fått
sitt område huvudsakligast väster om utbildningscentrumet. Härvid torde
man dock kunna anmärka på att författarens programpunkt »återställande
i naturligt skick» avsevärt avtrubbas genom de förslagna anordningarna
för parkering, båtuppläggning, sport och bad. I sin helhet dock ett i sin art
sympatiskt förslag.
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Motto: M/S Långholmen
Prisnämndens utlåtande
Författaren vill till Långholmen förlägga en byggnad för tillfälligt boende,
diskussioner, studier, arbete, rekreationer, motion samt service. Byggnadens djärva placering på södra kanten av öns högsta platå kan komma att
verka störande på öns silhuett, men byggnaden är onekligen inlagd med
stor varsamhet och visar att i~ måhända kan övervägas.
Den samlade bebyggelsen lämnar större delen av öns grönska och värdefulla områden orörda. Utan större detaljering redovisas idrotts- och gräsplaner, gångvägar samt ett friluftsbad på öns norra del.
Kulturhistoriskt intressanta byggnader, företrädesvis på öns västra del,
sparas som ett komplement till anläggningen.
För småbåtsverksamheten visar författaren inget större intresse. Antalet
bryggor utökas, och då det gäller båtarnas vinterförvaring föreslås att de
förvaras på annan plats.
Trafiken till ön ledes via en föreslagen ny bro till en parkering i byggnadens bottenplan. I anslutning till befintliga broar föreslås parkeringsplatser. Det är långt gångavstånd från biluppställningsplats till byggnadens
östra delar.
Förslagets värde ligger i den koncentrerade bebyggelsen, att ön i huvudsak lämnas bilfri och i att större delen av öns grönska och värdefulla områden lämnas orörda. Idéinnehållet är intressant men det har bättre konkretiserats i andra förslag.

Motto: Fåfängorna
Prisnämndens utlåtande
Författaren har för avsikt att göra hela ön till en kulturpark, ett rekreationscentrum med byggnader och fria ytor för många och olika aktiviteter.
De föreslagna byggnaderna utgöres av enkla däckskonstruktioner med
bilparkering i ett undre plan och överbyggnader av lätta glasade konstruktioner.
Författaren säger att till Stockholms parktradition hör anläggningar med
horisontella ytor på berget terrasserade som »fåfängan». Huvudgreppet att
placera terrasser just i denna terräng och i sådan omfattning som här visas
kan inte vara förenligt med öns och landskapets egna kvaliteter. Omfattande
konstarbeten utmed öns stränder kommer att ge ön en artificiell prägel och
ytterligare förstärka den stela uppbyggnanden som är helt främmande för
öns karaktär.
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De två nya tillfarterna förstör Pålsundsmiljön och körtrafiken som delar
ön i två delar är oklart redovisad.
Förslaget innehåller många ideer och aktiviteter såsom: organgeri,
voliere, akvarium m.m. föreslås. I sin iver att aktivera holmen har författaren dock överarbetat förslaget.

Motto: Maskros
Prisnämndens utlåtande
Till Långholmen förlägger författaren institutioner såsom Moderna museet,
Sveriges Arkitektmuseum och Kungl. konsthögskolans högre arkitekturskola
samt bostäder för konst- och arkitekturstuderande. Förslaget lämnar holmens låga centrala parti öppet och behandlar ön på ett hänsynsfullt sätt. Bebyggelsen sluter öns öppna storrum mot väster, bildar en visuell skärm mot
öns högre västra del och är skickligt anpassad till öns topografi.
Den föreslagna dispositionen är klar, enkel och bevarar det bästa av den
gamla kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen. Den visuella kontakten
tvärs över ön bryts av föreslagen parkering väster om bostadsbebyggelsen.
Öns centralparti, svagt sluttande mot söder och vindskyddat har disponerats för lek och rekreation. Skulpturparken blir en attraktion och ett tillskott till holmens miljö. Dammarna vidgar vattenrummet.
Konsekvent med sin ide att bevara öns natur och särart har författaren
lagt båtbryggorna på visst avstånd från strandlinjen. Vinterförvaring av
båtar föreslås ske på annan plats.
Den måttliga utbyggnaden möjliggör att trafiken kan ske över den tillbyggda Långholmsbron, vilket bevarar den värdefulla Pålsundsmilj ön.
Förslaget har ett väl genomarbetat idéprogram. Förslaget att bygga om
centralfängelset till studentbostäder torde vara tekniskt möjligt.
Prisnämnden anser dock att kulturinstitutioner av typ Moderna museet
torde kräva ett mera centralt och lättillgängligt läge än vad Långholmen
kan erbjuda.

Motto: Symbios
Prisnämndens utlåtande
Författaren vill behålla Långholmens karaktär av brant lummig mälarö i
förening med viss nybebyggelse för i första hand psykisk vård av barn och
ungdom, samt bevara äldre värdefulla byggnader.
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De i anläggningen ingående byggnaderna har en måttfull skala och placeringen utmed sundet är väl vald. Förslaget stannar vid att ange grunddragen, ramar inom vilka skilda aktiviteter kan ges plats och redovisar utbyggnadsmöjligheter samt den etappvisa utbyggnaden. De antikvariska synpunkterna har tillgodosetts genom att äldre och värdefulla byggnader bevarats och använts för bostadsändamål och därigenom hållits levande. Att låta
bygga om centralfängelset till vandrarhem torde vara tekniskt helt möjligt.
Parken har byggts upp kring ett stort öppet, soligt, vindskyddat landskapsrum, som har klar och enkel disposition väl anpassad till terrängen. En huvudväg föreslås längs öns ryggrad till vilken anslutes ett rikt för-grenat nät av vägar och stigar. Den föreslagna botaniska anläggningen vid
Karlshäll är ett intressant tillskott till öns miljö.
Småbåtarnas förläggning vid kajer och bryggor, liksom småbåtsverksamhetens behov i övrigt har lösts på ett tillfredsställande och tilltalande sätt.
Biltrafiken leds över befintliga, utbyggda broar kortaste vägen till markparkeringar väl anpassade till miljö och bebyggelse.
Författaren dramatiserar ön genom att låta gallra vegetationen för att frilägga berget. Förslaget illustrerar på ett övertygande sätt vattenrummets
stora betydelse och är redovisat på ett förfinat och överskådligt sätt samt
röjer känsla för behandlingen av öns miljö- och skönhetsvärden.

Nr 38. Motto: Grönt är skönt
Prisnämndens utlåtande
Förslagets bärande idé är att behålla Långholmen som park och att dit förlägga ett rekreationscentrum.
Fängelsets byggnader bibehålles i viss omfattning och användes som muskin' och på västra udden föreslås en mindre restaurang och en bassäng
för friluftsbad. Den föreslagna hotellbyggnaden anpassar sig inte utan svårighet till öns silhuett och terräng. Författaren säger i beskrivningen att
»Från parksynpunkt är emellertid Västerbron av negativ verkan och åtgärder bör vidtagas för att neutralisera detta». Trots sitt påstående förlägger
förslagsställaren under Västerbron en - vinterträdgård, som bygger samman
bro och ö, som delar ön i två delar, och som verkar störande i Pålsundsmilj ön. Ljusförhållandena måste bli dåliga i den föreslagna hallbyggnaden
i Västerbrons skugga. Den spridda bebyggelsen synes inverka menligt på
öns nyttjande som storpark och bidrar till att biltrafiken förs långt in på
holmen.
I~ att till varvsområdet samla kulturhistoriskt värdefulla hus, liksom
att vid Karlshäll anordna en skulpturpark är intressanta.
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Motto: Mälarhallen

Prisnämndens utlåtande
Långholmens karaktär av mälarö bevaras i form av allmänna parker. Centralt på ön förläggs en stor hallbyggnad för konferenser, utställningar, inkvartering med viss service, restauranger och sporthallar. Författaren vill
göra Långholmen till en mötesplats för Stockholms och Mälardalens invånare.
Byggnaden förläggs på det område som tidigare disponerats av fängelset
och bevarar därigenom huvuddelen av ön som park. Den formella kompakta
byggnaden synes dock vara främmande för öns karaktär och miljö. Byggnadens utformning är ofullständigt redovisad. I vilken omfattning öns silhuett
kommer att påverkas av den föreslagna byggnaden kan ej utläsas av redovisade handlingar.
Förslaget är ur transportsynpunkt intressant. Biltrafiken leds över en ny
bro till ett parkeringsplan under den stora hallen. Från Västerbrons hållplatser når busstrafikanter och från en tilläggsplats på norra sidan av ön
når båtpassagerare via rulltrappor en galleribyggnad som ansluter till hallbyggnaden.
Olika anläggningar för småbåtsverksamheten har lösts på ett tillfredsställande sätt.
En bristande redovisning av parken och schematiskt angivna ytor för bad
och sport skapar ett dåligt underlag för en nyanserad bedömning.

Motto : Holmgång (b)
Prisnämndens utlåtande
Förslagsställaren avser att Långholmen skall användas som park med viss
bebyggelse för kulturella ändamål.
Anläggningen koncentreras till det av fängelset tidigare disponerade området, varigenom större delen av ön kan bevaras som park. Bebyggelsen har
en klar enkel gruppering och fördelar sig på tre likformiga mot söder och
Pålsundet svagt sluttande terrasser. Bebyggelsen är mycket schematiskt redovisad och knappast intressant.
Flertalet av de antikvariskt intressanta byggnaderna bevaras.
Med ön som vågbrytare förläggs bryggor för småbåtar och båtklubbarnas
verksamhet till Pålsundet och Långholmskanalen.
Biltrafiken leds över en ny bro väster om Västerbron till parkeringsplan under centrumbebyggelsen, varigenom ön helt tillhör gångtrafikanter-
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na. Förslagets värde ligger främst i den måttfulla begränsade bebyggelsen,
att ön blir i huvudsak bilfri och bevaras som park.

Nr 41. Motto: 3373
Prisnämndens utlåtande
Förslagets bärande idé är ett klimatiserat storrum, ett socialt centrum för
kontakter och kultur med många aktiviteter förlagt till Långholmen. Den
visuella placeringen i stadsbilden är central utan anknytning till viss stadsdel och bygger vidare på stadens historiska uppbyggnad kring vattenrummen.
Holmens mittparti formas enligt författaren till ett artificiellt landskap
av starkt miljöskapande karaktär med stor rumslig variation över vars
centrala delar lagts en genomskinlig plastkupol som klimatskilj ande skikt.
Kupolen utgör en självständig organism, utan egentliga gränser, som nattetid genom sin lysande kupol utåt manifesterar sina aktiviteter. Kupolen
täcker över fler olika funktioner som kräver en ljudavskärmning från
varandra. Man har därför inom kupolen utformat separata byggnader. En
mindre kupol eller flera små inbördes förbundna kupoler borde kunna tillgodose väsentligen samma funktioner som den nu redovisade mycket stora
kupolen. Författaren har ej berört problemet med solavskärmning, för att
sommartid få ett acceptabelt inomhusklimat, vilket är en allvarlig brist.
Samspelet mellan landskapets och kupolens stora form synes diskutabelt.
Förslaget visar dock en klar enkel disposition med en känsligt och säkert
genomförd terrängbehandling. Den valda koncentrerade utbyggnaden bevarar huvuddelen av ön som park. Förslaget bygger i huvudsak på holmens
egna kvaliteter.
De antikvariska aspekterna liksom småbåtsverksamheten har fått sin belysning.
Trafiken leds Sver låga broar in på ön varigenom den värdefulla Pålsundsmilj ön har bevarats. Författaren nämner i beskrivningen en eventuell
tunnelbaneringlinj e med uppgång på Långholmen. Han anger dock denna
som den minst realistiska lösningen utan förutsätter effektivare åtgärder
för att komplettera förbindelserna med befintliga tunnelbanestationer, en
utökning av busstrafiken och färjtrafik. Det är synpunkter i vilka prisnämnden helt instämmer.
Prisnämnden anser att förslaget är vackert presenterat och fint beskrivet.
Det ger dessutom en intressant historisk stadsanalys, samt redovisar en
kalkyl över bedömda kostnader. Prisnämnden har tekniskt granskat förslaget och låtit överslagsvis beräkna kostnaderna (se bilaga 2). Det »uppblåsbara» alternativet har bland annat av brandskyddsskäl icke ansetts ut-
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förbart. Ur flera avseenden är förslaget imponerande och tankegångarna
skulle måhända vara intressanta att utveckla vidare.

Nr 42. Motto: Ack Värmeland du sköna
Prisnämndens utlåtande
Författaren har byggt upp sitt förslag kring en utmed Långholmskanalen
och Pålsundet förlagd botanisk trädgård i kombination med bebyggelse för
olika sociala funktioner och viss service.
En analys av programmet vad beträffar den subtropiska hallen visar att
idén inte är genomförbar som den beskrivits. Den mängd funktioner som
redovisats för hallen är oförenliga och tekniskt omöjliga att genomföra.
Idén med ett permanent däck varpå föreslås en flexibel bebyggelse av
monteringsbara element och permanenta kranar för om- och tillbyggnader
är intressant och utvecklingsbar.
Huvuddelen av de historiskt intressanta byggnaderna har bevarats. Föreslagen förflyttning av vissa äldre byggnader inom fängelseområdet blir
kostnadskrävande och tekniskt svårt att genomföra.
Trafiken leds över en ny bro centralt in i anläggningen och kontakten
mellan biluppställningsplatserna och de olika lokalerna är goda.

Nr 43. Motto: Pro motion
Prisnämndens utlåtande
Öns funktion som park bibehålles och på det rivna centralfängelsets område
föreslås anläggningar för motionsidrott.
Som helhet präglas förslaget av en klar och enkel form, som uppnåtts
genom ett minimum av ingrepp i den befintliga terrängen. Den samlade
bebyggelsen lämnar större delen av holmens värdefulla parkområden orörda. Bebyggelsens skala är väl avvägd och ger en trivsam karaktär åt anläggningen.
Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen vid Karlshäll blir värdshus.
Fyrkanten, Riddar- och Underofficershusen föreslås bli vandrarhem och sjötullen samt bostäderna inom varvsområdet användes för bostadsändamål.
Området i anslutning till anläggningen disponeras för idrotts- och bollplaner. Runt ön ordnas specialpreparerade löpstigar och promenadvägar. Småbåtsverksamheten har fått sin belysning. Bryggor för småbåtar anläggs utmed sundet och kanalen. Varvets större byggnader och området under Västerbron används som båtuppläggningsplatser.
Författaren har sökt en funktion som klarar trafiken på befintliga broar.
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Förslaget visar ett enkelt helhetsbegrepp med en koncentrerad uppläggning, såväl av den yttre planeringen som av byggnaderna. Som helhet är förslaget sympatiskt till sin gestaltning och har med det enkla greppet förutsättningar att bli en välfungerande motionsanläggning.
Motto: Fasett
Prisnämndens utlåtande
Genom att göra Långholmen till en stadens lekplats, en plats för fritidsliv
för alla åldersgrupper, har författaren försökt aktivera ön såväl sommar
som vinter.
Bebyggelsen har förlagts till holmens östra udde och till Söder Mälarstrand. Fritidshuset har ett rikt idéinnehåll och anpassar sig väl till öns topografi.
Författaren tänker sig holmen som en välskött parkskog där västra delen
av ön bibehåles som naturpark och dess speciella karaktär bevaras för olika
verksamheter i små grupper. Runt ön sträcker sig ett nät av vägar för gång
och cykeltrafik. Gångvägarna är dock schematiskt redovisade, utan hänsyn
till öns speciella terrängförhålanden. Turtrafik med häst och vagn samt
kommunala cyklar skall stå till besökarens förfogande. Småbåtarnas förläggning vid bryggor och kajer, liksom småbåtsverksamhetens behov i övrigt har lösts på ett tillfredsställande sätt.
Vinteruppläggningsplatser för båtar har författaren tänkt sig under Söder
Mälarstrand som föreslås upplyftad i hela sin längd.
Förslaget är ur kommunikationssynpunkt intressant. Den föreslagna
gångförbindelsen i öns östra spets, anslutande sig till söders grönstråk, ökar
holmens tillgänglighet för Södermalms och speciellt Högalids invånare.
Föreslagna färj förbindelser mellan Långholmen, Kungsholmen och Klara
gör ön tillgänglig från norr och anknyter till äldre förbindelser med färjor
mellan Högalid och staden i norr.
Motto: Taavdej skorna
Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår att holmen användes för motionsverksamhet med simhall, utomhus-bassänger, vinterträdgård, restaurang, servering m.m. Anläggningen syftar till att ge Stockholmaren en möjlighet till fysiskt välbefinnande hela året. Den vill motverka en kategoribildning av rekreationsanläggningarna och verka för att ge individen möjlighet att vara människa
och inte specialist. Den är ämnad att vara något i likhet med de romerska
termerna.
3 -0406619
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Föreslagen bebyggelse är samlad till fängelseområdet med delar av fängelsemuren sparade. Prisnämnden anser att den har givits en enkel realistisk
uppbyggnad som tillåter flexibilitet och utbyggbarhet. Vissa värdefulla
byggnader föreslås flyttade och placerade ovanför varvsområdet. Holmen i
övrigt är utlagd som naturpark med ett realistiskt och intressant program
ur naturvårdssynpunkt, ett av de få där ett sådant redovisats. Vattentrappan med sina bassänger som förmedlar kontakten mellan Riddarfjärdens
och Pålsundets vattenytor är intressant.
Tillfart för körtrafik sker via en ny bro väster om Västerbron till ett Phus under vinterträdgården och till båtfunktioner.
Prisnämnden anser att förslaget på ett realistiskt sätt visat holmens möjligheter att bli en samlingsplats med olika rekreationsmöjligheter, och att
det ger ett meningsfullt tillskott till debatten.

Motto: Strandhugg
Prisnämndens utlåtande
Författaren behåller holmens nuvarande karaktär som naturpark. Fängelset tänkes rivet, men delar av fängelsemuren behålles. Värdefulla byggnader sparas och användes som ungdomslokaler. Vid Karlshäll föreslås en kulturträdgård.
Nuvarande trafiksystem behålles oförändrat med utvidgad parkeringsplats under Västerbron.
På öns högsta punkt föreslås ett utsiktstorn, en idé som ej verkar särskilt
övertygande. Innanför den sparade fängelsemuren föreslås en lekplats med
badsjö. Placeringen är fördelaktig men utformningen saknar fast grepp.
Förslaget som till vissa delar är något valhänt presenterat tillför inte idédebatten något nytt av värde.

Motto: Barnholmen
Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår att holmens nuvarande karaktär som naturpark bibehålles. På före detta fängelseområdet placeras åtta stycken barnstugor med
en restaurangbyggnad. Vid Sjötullen föreslås ett friluftsbad. I anslutning
till barnstugorna visas lekfunktioner, men de är ofullständigt redovisade.
Anläggningar för terränglöpning och skridskoåkning föreslås.
Förslaget saknar som helhet fast grepp. I~ med en, från bostadsbebyg-
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gelsen på Södermalm, isolerad lokalisering och koncentreringen av barnstugor anser prisnämnden felaktig.

Motto: Ack va vått
Prisnämndens utlåtande
Författaren vill till holmen förlägga aktiviteter med anknytning till vatten.
Anläggningarna är i huvudsak placerade i anslutning till före detta
fängelseområdet och domineras av i söder ett kupolövertäckt innetorg med
akvarium, palmhus, lärosalar och forskningslokaler m.m. Dessutom finns
en utebadbassäng, en fiskdamm och ett mus&um. Varvsområdet är delvis
omstuderat. Holmens karaktär har i övrigt bibehållits oförändrad.
Körtrafiken till anläggningarna sker via en ny bro öster om Västerbron
och förs i tunnel in under anläggningen. Detta arrangemang har ej närmare
redovisats.
Kupolförslaget med innehåll är intressant men knappast övertygande.
Liknande idéer har bättre belysts i andra förslag.

Motto: Inö
Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår att befintliga byggnader på holmens nordvästra del
bygges om för ambassadändamål samt kompletteras med nya. Fängelset
rives. Holmen i övrigt är utlagd som park- och strövområde, »en välskött
park med upplysta gångvägar». Byggnader som Riddarhuset användes för
olika fritids- och parkaktiviteter.
Ett orangeri har platcerats väster om Riddarhuset. Viss utbyggnad av båtaktiviteter föreslås.
Trafik till ön sker över befintliga broar.
Förslaget är ofullständigt redovisat både vad det gäller byggnader och
markanvändning, och idén med ambassader kan ej övertyga.

Motto: Rysch i ryssjan
Prisnämndens utlåtande
Förslaget är en protest mot rivningsraseriet. Samtliga fängelsebyggnader på
holmen bibehålles. över spindelbyggnaden placeras en »året runt hall» för
föreläsningar, musik, dans, simövningar och botaniska studier.
Förslaget saknar övertygande redovisning.
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Motto: Blåskägg

Prisnämndens utlåtande
Författaren har placerat en liten by bestående av låga enplanspaviljonger
för konsthantverkare och id é tillverkare under och i anslutning till Västerbrons södra fäste. I övrigt föreslås holmen utnyttjad som naturpark.
Förslaget förutsätter en ny broförbindelse väster om Västerbron till en
omfattande öppen parkeringsanläggning vid gamla fängelseområdet. I övrigt skall ingen körtrafik förekomma på ön.
Prisnämnden delar inte författarens mening att den föreslagna magasinsbyggnaden på Söder Mälarstrand bidrar till att öka holmens visuella värde
i Riddarfjärdsrummet. Förslagets redovisning ur naturvårdssynpunkt är
intressant. Perspektivskiss av lokaler för konsthantverkare visar en utformning som knappast är övertygande. Förslaget är i övrigt av visst intresse.

Motto: Spejs

Prisnämndens utlåtande
Författaren har på holmen föreslagit ett stort uppvärmt allrum under tak
med plats för samvaro, enkla serveringar, schack, bollaktiviteter, biljard,
motionsinstitut, klubblokaler, plats för opinionsmöten m.m.
Byggnaden är skickligt placerad på det gamla fängelseområdet. Dess form
och skulpturala uppbyggnad svarar väl mot holmens karaktär och byggnadens silhuett samverkar väl med ,,öns.
Byggnadens konstruktion är ej närmare redovisad, men författaren anger i beskrivningen att det är en lätt konstruktion. Någon form av ljusinsläpp i taket förutsättes dock. Prisnämnden har låtit överslagsvis bedöma
den föreslagna hallkonstruktionen (bilaga 2). Det har därvid visat sig att
man i syfte att nå rimliga byggnadskostnader skulle behöva bearbeta förslaget. Trots detta synes byggnadskostnaderna bli höga. En eventuell uppdelning av det stora rummet i flera mindre sammanhängande men med bibehållen yttre karaktär skulle kanske bidraga till ytterligare besparingar.
För körtrafiken till holmen har föreslagits en ny broförbindelse under
Västerbron. En ide som närmare har prövats vid stadsbyggnadskontorets
trafikavdelning (bilaga 1) och som ansetts realistisk. Via bron föres trafiken direkt in till byggnadens garagevåning.
Författarens förslag till en tunnelbaneringlinje med anknytning till holmen har prisnämnden behandlat i den allmänna delen sid. 7 och därvid
konstaterat att den knappast kan förverkligas inom överskådlig tid. Även
om en anläggning av denna karaktär sålunda knappast kan bli så lättill-

Bih. nr 97 år 1969

37

gänglig med kollektiva trafikmedel för en mycket stor del av stans invånare,
kan den i något reducerad skala ändock betjäna närliggande stadsdelar.
Gångförbindelse sker över de gamla broarna.
Holmen i övrigt lämnas intakt men med utbyggda båtaktiviteter. Den vid
Riddarfjärden föreslagna jollehamnen är dock tveksam.
Förslaget är skulpturalt av hög klass och torde ge möjligheten till mångsidigt mänskligt utnyttjande.

Motto: Strandpromenaden
Prisnämndens utlåtande
På det gamla fängelseområdet placerar författaren byggnader för olika fritidsaktiviteter som barnteater, bio, radiobilar, hästar och restauranger. Innanför den delvis bevarade fängelsemuren på områdets högsta punkt föreslås en orangeribyggnad. Mot Riddarfjärden föreslås en strandpromenad på
utfylld mark.
Förslaget förutsätter två nya broförbindelser för körtrafik. Trafiken i redovisad form är otillfredsställande löst. Förslaget saknar redovisning för
ytterligare bedömning.

Motto: Murgrönan
Prisnämndens utlåtande
Författaren föreslår att byggnaderna på fängelseområdet behålles medan
delar av fängelsemuren rives. De olika flyglarna skall användas för pop och
teater, samt till vandrarhem, bauhausutbildning, bad m.m. Holmen i övrigt
lämnas intakt.
Trafiksystemet på den östra delen av holmen förenklas men behålles i övrigt och kompletteras med en parkering under Västerbron.
En utförligare redovisning av åtgärderna inom fängelseområdet, i byggnader och på mark, krävs om man helt skall kunna bedöma det realistiska i
förslaget. Det förefaller som om vissa av de föreslagna ombyggnadsåtgärderna är alltför omfattande för att kunna accepteras ekonomiskt.

Motto : En ö för finsmakare
Prisnämndens utlåtande
Författaren vill bevara holmen som en landskapspark, i vilken ligger restauranger, festvåningar, hotell, vandrarhem, konferensgård m.m. En del av
4-0 406619
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fängelsemuren behålles som minnesplats »den okände fången». Riddarhuset
och fyrkanten användes för administration och till mus&un.
Trafiksystemet behålles oförändrat.
En utförligare ritningsredovisning saknas men kompenseras av en stimulerande beskrivning som vittnar om författarens stora inlevelse i uppgiften.

Sammanfattning och motiv till val av pris och inköp
Prisnämnden har i tävlingsmaterialet fått en rikt nyanserad bild av hur
olika huvudfunktioner påverkar öns utformning. Den har därvid funnit att
holmen huvudsakligen bör disponeras för rekreationsändamål och fritidsaktiviteter, men att viss bebyggelse för varierande allmänna ändamål dock
kan tänkas förlagd till holmen, företrädesvis längs dess södra strand och
på det gamla fängelseområdet. Genom att ej bebygga fängelseområdet vinner
man dock ett sammanhang emellan öns olika delar, som väsentligt ökar dess
värde som park. Till fritidsaktiviteterna hör självfallet båtsporten. I alla
förslag har Pålsundet och Långholmskanalen tänkts bevarade för småbåtsaktivitet, vilket prisnämnden också förordar. Huruvida aktiviteterna på
holmen ytterligare skall kompletteras med någon form av institutioner av
mer speciell karaktär eller utvidgas med någon form av all-aktivitetshus,
får den kommande diskussionen om och det fortsatta arbetet med holmens
planläggning utvisa. Bostäder kan tänkas i anslutning till ovan angivna
verksamheter, men tävlingen har dock icke givit prisnämnden anledning
att förorda någon självständig bostadsbebyggelse på holmen.
Med utgångspunkt från dessa synpunkter har prisnämnden fördelat prissumman på följande sätt:
Ett första pris å kr 50 000: — till förslag nr 26, motto : International center for human relations, främst för dess vackra lösning av ön som sammanhängande park med en till Pålsundet och Långholmssundet fint anknuten
institutionsbebyggelse. Denna institutionsbebyggelse kan byggas ut successivt och anpassas till skiftande krav. Rekreationsanläggningarna i dess centrala del kan utnyttjas i nära samband med holmens fria centrala grönytor. Även om prisnämnden uttalar sig osäkert om möjligheten att genomföra någon form av internationell användning av den omfattning som förslaget redovisar, är detta av underordnad betydelse, eftersom den föreslagna bebyggelsen har en struktur som låter sig anpassas till flera olika funktioner.
Ett andra pris å kr 30 000:—, tilldelas förslag nr 45, motto: Taavdej skorna, både för idén med en kombination av en motions- och rekreationsanläggning tillsammans med en vinterträdgård och för att det samtidigt väl har
tagit till vara de möjligheter till parkanläggning som Långholmen erbjuder
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i det fall det gamla fängelseområdet bebygges. En bebyggelse på denna
plats förutsätter enligt prisnämndens uppfattning ett naturligt samspel med
holmen i övrigt för att den inte skall dela upp holmen i två skilda delar.
Hela holmen samlas under en för stadens invånare angenäm verksamhet,
vars syfte och anda så fint uttryckes i förslagets motto : Taavdej skorna.
Två stycken tredjepris å kr 15 000: — vardera, till förslag nr 41, motto:
3373 och nr 52, motto: Spejs, som båda innehåller förslag till stora all-aktivitetshus.
Förslag nr 41, för dess skickliga lösning av holmens centrala parti, som
ett artificiellt landskap med stora rumsliga variationer.
Förslag nr 52, för den på gamla fängelseområdet skickligt placerade
byggnaden, vars form och skulpturala uppbyggnad väl svarar mot holmens
karaktär. Trots byggnadens stora mått samverkar silhuetten väl med öns.
Fem stycken inköp å kr 8 000: — vardera till förslag nr 12, motto: Urberg
och betong, förslag nr 15, motto: Holmen långe, förslag nr 22, motto: Hotell
Interna tio-Nalen, förslag nr 29, motto: Filiokus och förslag nr 43, motto:
Pro motion.
Förslag nr 12, genom att belysa hur man på ett enkelt sätt kan behandla
ön och få ett värdefullt parklandskap med inslag av aktiviteter.
Förslag nr 15, för den intressanta och omsorgsfullt redovisade behandling
av ön som park med ruinlekplats och koloniträdgårdar.
Förslag nr 22, för dess intressanta stadsvision, även om prisnämnden är
fullt medveten om att förslaget ej är lämpligt att förverkliga på Långholmen.
Förslag nr 29, för den intressanta behandlingen att genom en utfyllnad
av det gamla fängelseområdet helt omskapa detsamma till en vacker gräsbacke för lek och solbad eller kälk- och skidåkning. Öns östra och västra
delar bindes samman till en värdefull parkanläggning.
Förslag nr 43, för det enkla helhetsgreppet med en koncentrerad uppläggning såväl av den yttre planeringen som av byggnaden.
Stockholm den 23 januari 1969
Gösta Agrenius

Holger Blom

Lars-Olof Eriksson

Nils Hallerby

Arne Jacobsen

Bertil Mo

Göran Sidenbladh

John Sjöström

Thorsten Sundström
/Anders Malm
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Bilaga 1

Bedömning av trafiktekniskt genomförande
Trafiksynpunkter

Ur trafikalstringssynpunkt kan förslagen delas in i två huvudgrupper. Den ena
omfattar förslagen med bostäder, vilka kommer att alstra mest trafik vid arbetstidens början och slut. Problemet ligger i detta fall på de stora lederna (främst
Västerbron och Långholmsgatan) som vid dessa tider är starkt belastade. Den
andra gruppen omfattar de förslag som har lokaler för fritidsaktiviteter, ty de har
det gemensamt att den största trafikalstringen ligger under fritid. I detta fall är
de stora lederna ej något problem, eftersom de då har låg belastning. Svårigheten
kan istället bli att mellan Långholmen och Södermalmssidan få fram de koncentrerade stötbelastningarna vid ev. evenemangs början och slut.
För en kontrollberäkning inom den första gruppen utväljes förslag nummer 4
som har det största antalet boende, nämligen 6 000 personer.
Prognos PVII räknar med att 45 % av de boende inom regionen är yrkesverksamma. I ett så centralt läge som Långholmen bör man räkna med en något högre
andel, varför värdet i detta fall rundas till 50 %. Prognosen förutsätter vidare att
29 % av de boende inom innerstaden utom City reser bil till arbetet. Med hänsyn
till att Långholmen ligger något längre från tunnelbanan än genomsnittet för övriga innerstaden, höjes detta värde till 32 %. Om man förutsätter 1,35 person/bil
och en frånvaro från arbetet på 15 % (semester, sjukdom), skulle antalet bilar
som används för pendelresor bli
32
50
6 000 • — •
100 100

1
1,35

100-15
100

— 600 bilar

Om man antar att denna trafik fördelas jämnt under 1 1/2 timme på morgon resp.
eftermiddag, kommer man till en trafikmängd i den mest belastade riktningen på
600
— 400 bilar/timme.
1,5
Då dessa bilar når huvudnätet antas hälften köra Långholmsgatan söderut
och hälften Västerbron norrut. Då får vardera leden ett tillskottt på 200 bilar per
timme. Eftersom trafikmängden i den mest belastade riktningen enligt prognosen
skulle bli 4 000 bilar/timme (2 700 vid reserverade kollektivfiler), kommer tillskottet från Långholmen att bli högst 8 % av totaltrafiken. Ur trafikmängdssynpunkt bör man alltså kunna acceptera detta förslag och därmed även övriga förslag med bostäder, eftersom de ger lägre trafikalstring.
Inom den grupp av förslag som har Långholmen som ett område främst för
fritidsbruk är det svårt att få en uppfattning om det antal besökare som de
tävlande räknat med. Då beräknar man istället brokapaciteten och försöker be-
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döma om den svarar mot det antal besökare man önskar sig vid fritidsanläggningarna. En bro med 14 m körbana (2+2 körfält) kan anses ha en möjlig kapacitet på 1 400 fordon/timme i den mest belastade riktningen. Motsvarande
värde på den praktiska kapaciteten, som ger en högre trafikstandard, är 80 %
därav, d.v.s. 1 100 f/t. Om fritidsaktiviteterna är av många olika slag, kan man
anta att området fylls under ungefär 2 timmar. Detta ger ett behov av maximalt
2X1 100=2 200 parkeringsplatser. Motsvarande besökarantal blir 5X2 200=
11 000 samtidigt närvarande personer, om man räknar med värdet 1 bilplats per
5 besökare, vilket angavs i tävlingsförutsättningarna. Trafiken från två sådana
broar motsvarar det maximala antalet bilar som kan tas om hand av ramperna
mot Långholmsgatan—Västerbron och ger ca 22 000 besökare.
Beträffande några av de enskilda förslagen kan följande noteringar göras:
Förslag nr 1. Motto: En del av Söder och Förslag nr 2. Motto: Kanalsystem
En inomhusgata för bussar kan tänkas om belysning, sikt och ventilation blir
acceptabla. Den bör även ha så stor körfri höjd (ca 4,5 m) att den är möjlig att
trafikera med tvåvåningsbussar. Dessa krav samt ev. behov av bullerdämpande
åtgärder kanske dock gör den alltför oekonomisk.
Förslag nr 5. Motto: Rivningsstipendiandens sorgmarsch
Den nya och delvis redan förverkligade stadsplanen för Långholmsgatan har 3
körfält i vardera riktningen, d.v.s. samma som på Västerbron samt utrymme för
busshållplatser. Gångbanorna är ca 5 m breda, vilket är minimum för trädplantering. Det finns alltså inget utrymme för de föreslagna garageramperna i Långholmsgatan. Ett garage skulle dock vara möjligt att ordna under gatan med nedfarter i sidogatan (t.ex. i Hornsbruksgatan, Högalidsgatan, Verkstadsgatan och
Folkskolegatan), men detta medför korsande biltrafik över gångbanorna. De föreslagna direkta broarna mellan garaget och bebyggelsen är möjliga att anordna,
men lutningen på en kortare sträcka kan i vissa fall bli så brant som 1:10. De direkta körningarna mellan Långholmsgatan och de nya broarna bör utgå, eftersom
de ger alltför korta växlingssträckor med trafiken till och från Söder Mälarstrand.
Förbindelserna med Västerbron norrut—norrifrån, norr om den föreslagna bebyggelsen, bör slopas, då de kräver omfattande åtgärder för att skapa tilllräckliga accelerations- och retardationssträckor på Västerbron. All trafik med de nya
broarna måste då passera genom garaget. Man kan ifrågasätta om det inte istället
vore tillräckligt att låta de föreslagna broarna ansluta enbart till Söder Mälarstrand.
Motto: AB
Den föreslagna trafiklösningen är onödigt omfattande. Det räcker med en ny

Förslag nr 17.

bro över till Söder Mälarstrand.
Förslag nr 50. Motto: Rysch i Ryssjan.
Om den på ritningarna (men ej på modellen) angivna grenbron till Västerbron
är avsedd för biltrafik, bör den utgå. I varje fall kan bilisterna ej få passera Västerbrons mittremsa.
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Förslag nr 51. Motto Blåskägg
Att ta bort en stor del av trafiken i Söder Mälarstrand leder kanske till att den
istället ökar i bostadsområdena söder därom, vilket knappast är bättre.
Förslag nr 52. Motto: Spejs
Den föreslagna lokalbrons läge ger nackdelen av 3 signalkors på en kort
sträcka i Söder Mälarstrand. Tekniskt är det tänkbart att göra en ny bro under
Västerbrons nuvarande båge över Pålsundet. Det fria avståndet mellan bågarna
är nämligen 17 m.
Förslag nr 7. Motto: Pio
Förslag nr 20. Motto: Holmens bruk och
Förslag nr 35. Motto: Fåfängorna
Trafikalstringen över Pålsundet kan avvecklas med endast en ny bro istället
för föreslagna två.
Stockholm den 20 november 1968

Torbjörn Avander
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Bilaga 2

Teknisk — ekonomisk granskning av tävlingsförslag
Förslag: Kupol med ca 150 m basdiameter.
Till diskussion ställs av förslagsställaren två alternativ — en kupolöverbyggnad
av typ Buckminster-Fuller och en pneumatisk konstruktion.
Från teknisk synpunkt är båda bärverkstyper realistiska. Med hänsyn till här
avsedd funktion och därvid aktuella problem i kommunikations-, underhålls- och
brandhänseende är det pneumatiska bärverket mindre lämpat.
Den styva kupolen med bärverk av stål eller aluminium kan vid aktuell spännvidd i jämförelse med andra bärverk anses vara det mest ekonomiska bärverket.
Även från säkerhetssynpunkt är denna konstruktionstyp gynnsam, om gallerverket utförs styvt. Vid brott av enskild konstruktionsdel, orsakad genom exempelvis
lokal brandpåverkan reduceras kollapsrisk för bärverket som helhet på grund av
att en kraftomlagring till angränsande oskadda bärverksdelar kan ske.
I förslaget nämns en kupol av Buckminster-Fuller-typ. Denna sfäriska kupol —
ett specialfall av mångfalden geodetiska kupoltyper — erbjuder möjligheten att i
hög grad använda prefabricerade plana element eller raka stänger som bildar
plana fält. Den slutgiltiga utformningen bör bli föremål för en ekonomisk studie
som inkluderar montage- och tillverkningstekniska aspekter.
Vid här aktuell spännvidd synes det vara fördelaktigt att utbilda rymdfackverk med hexagonala tryckstänger och lämplig ytuppdelning i triangulära delytor (se skiss).
Tryckstängerna i huvudsystemet kan
förslagsvis ges en ytbehandling med
skumbildande färg som i brandfallet fungerar som brandskydd.

Förslagsställaren eftersträvar en »genomsiktlig kupolkonstruktion som klimatskiljande skikt». Som lämpligt ytskikt föreslås plana triangulära element av
akrylplast (plexiglas). Härvid bör av värmetekniska skäl en dubbel- eller treanvändas, varigenom k-värdet förbättras
helst förseglad
skiktskonstruktion
—

—

avsevärt. Det bör dock påpekas att den valda konstruktionen inte är beprövad i

önskvärd grad, varför ett säkert omdöme beträffande åldringsbeständigheten inte
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kan ges. Med hänsyn till solinstrålning och bländningsrisk kan opalfärgad plast i
åtminstone ett skikt vara aktuellt.
För att uppnå ett acceptabelt rumsklimat vid solinstrålning bör en effektiv mekanisk ventilation anordnas samt kupolens hjässa så utformas att en direkt bortföring av skämd luft kan ske. I kombination med detta fläktrum anordnas effektiv brandventilation (se skiss).
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Från underhållssynpunkt är det nödvändigt att ägna uppmärksamhet åt rengöringsproblemet. Eventuellt bör en ringledning kring hjässans uppbyggnad anordnas som vid behov kan matas med tvättmedelbemängt vatten. En sådan yttre
bevp^tningsledning bör eventuellt kunna utnyttjas i kylningshänseende på sommaren. För rengöring och underhåll av takytan kan en speciell hisskonstruktion
bli erforderlig.
Från brandteknisk synpunkt erfordras installering av automatiskt brandalarm,
eventuellt i kombination med automatisk sprinkleranläggning.

Kostnadsaspekter
Med utgångspunkt från utförda kupoler inom aktuellt spännviddsområde kan antas att materialåtgången för huvudkonstruktionen är ca 70 kg/m 2 hallyta motsvarande en kostnad om ca 300: — kr/m 2 för monterad konstruktion, inkluderande korrosionsskydd samt brandskyddsmålning av huvudbärverket. Därtill bör
läggas en kostnad för sekundärkonstruktioner av olika slag om ca 100: — kr/m 2
hallyta.
Ytskiktet av dubbel akrylplast betingar en materialkostriad om ca 150:— kr/m 2
I sammansatt och monterat skick torde en totalkostnad för ytskiktet om ca
300: — kr/m2 vara realistisk.
Kostnaden för den färdiga kupolen uppgår därmed approximativt till ca
700: — kr/m2 hallyta.
Därtill skall läggas kostnaderna för ringkonstruktionen i anslutning till grundläggningen. Med utgångspunkt från en uppskattad kostnad om ca 1 500: — kr/m
tillkommer således en kostnad om ca 40: — kr/m 2 .
Detta innebär en uppskattad byggnadskostnad om ca 12 milj. kronor vid en an-
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— kr/m3 ).
tagen hallyta om ca 18 000 m 2 och en volym om ca 390 000 m3
En jämförelse med en konventionell bebyggelse inom samma area är knappast
möjligt på grundval av de knapphändiga uppgifterna. Antar man emellertid att
exempelvis 80 % av ytan skall förses med en överbyggnad (takvåning) av konventionellt slag kan med hänsyn till erforderlig isolering mot kyla, vatten o.s.v.
en kostnad om ca 270: — kr/m 2 byggnadsyta påräknas, motsvarande en totalkostnad om ca 4 milj. kronor. Därtill skall läggas de av utomhusklimatet betingade
extra åtgärder ifråga om fasadmaterial, uppvärmning och underhåll för de övriga
exponerade fasadytorna.
Avslutningsvis skall påpekas att en väsentlig kostnadsreduktion (ca 200: —
kr/m2 ) kan uppnås om det genomsiktliga ytskiktet kan ersättas med en konventionell takbeläggning.

Förslag : »Spejs»
Förslagsställaren avser att överbygga en yta om ca 20 000 m 2 med skal som ges en
topografisk utformning.
Allmänt kan sägas att den konstruktiva utformningen antingen kan baseras på
ett hängbärverk eller ett massivt skalbärverk.
I båda fallen är den föreslagna geometrin diskutabel från ekonomisk och tillverkningsteknisk synpunkt, ty den önskade rygg- och dalbildningen gör omfattande stödkonstruktioner erforderlig.
Teknologiskt är hängbärverket, där önskad geometri formas av en membran på
en linkonstruktion, tveksamt med hänsyn till den relativt begränsade åldringsbeständigheten av nu marknadsförda material. En sådan konstruktion kräver av
geometriska skäl invändiga stödkonstruktioner.
Med tanke på att taket eventuellt skall kunna trafikeras är således ett betongskal att föredra.
Den valda kurvaturen med mycket flacka anfangsvinklar accentuerar risk för
buckling och genomslag. Från statisk synpunkt är en radiell rygg- och dalbildning att föredra. Lämpligen utförs taket i form av ett med balkar förstärkt skal.
Förutsätts att geometrin kan så modifieras att en statisk acceptabel lösning erhålls, torde vid spännvidder om ca 150 m en materialåtgång för betongtaket och
förstyvningskonstruktioner om i medeltal ca 0,5 m 3/m2 vara realistisk.
Ekonomiskt innebär detta med hänsyn till den relativt komplicerade armeringen en materialkostnad om ca 600: — kr/m 2.
Ifråga om formsättningen är ett omfattande ställningsbygge erforderligt som
kostnadsmässigt bedöms vara av storleksordningen 250: — kr/m 2. Det alternativa
sättet att låta formen utgöras av en grushög med önskad struktur torde vara mera
kostnadskrävande.
För att garantera takets funktionsstabilitet ifråga om täthet erfordras såväl
värmeisolering som en membranisolering av hög klass (t.ex. butylgummi), innebärande en kostnad om approximativt 150:— kr/m2.
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Beroende på exteriörkravet erfordras dessutom ett ytskikt som ger skydd mot
mekanisk åverkan, som kostnadsmässigt värderas till ca 40: — kr/m 2 .
För upptagande av horisontalkrafter i grundläggningsnivån erforderliga
konstruktioner är svårbedömda och beroende av bl.a. grundförhållanden och
takets anslutning till marken. Förutsätts liknande statiska förhållanden som vid
en kupol är med hänsyn till det relativa tunga taket en kostnad om ca 2 000 kr/m
hallkontur realistisk, innebärande en kostnad om ca 60: — kr/m 2.
Med utgångspunkt från dessa antaganden bedöms kostnaden per m 2 hallyta vara
av storleksordningen 1 100:— kr/m 2 motsvarande en totalkostnad om ca 22 milj.
kronor. Därtill skall läggas kostnader för uppfyllning med matjord, grus respektive för annan ytbehandling.
Sammanfattningsvis skall framhållas att det valda konstruktionssättet innehåller en rad komplicerade frågeställningar i samband med betongens krymp- och
krypbenägenhet och därav resulterande spänningsomlagringar. Detta innebär att
konstruktionsarbetet måste baseras på ett kvalificerat utredningsarbete.
Stockholm den 29 november 1968
Tekn. dr Arne Johnson Ingenjörsbyrå
Rolf Baehre
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Bilaga 3

Förteckning över tävlingsdeltagare:
Nr 1 En del av Söder
Gösta Winberg, arkitekt SAR
Medarbetare: 011e Burman, Torbjörn Lindgren, Kjell Sundström, Magnus Westlund, Svante Westergren

Stockholm

Nr 2 Kanalsystem
Kjell Forshed, arkitekt, Bo Vading, arkitekt
Medarbetare: Eva Holmqvist, modellbyggare

Stockholm

Nr 3 Gondol
Hans Fog, arkitekt SAR, Bernt Sahlin, arkitekt SAR

Stockholm

Nr 4 Nya Stan
Stig Hansson, Walter Kiessling, arkitekter SAR, genom:
Stig Hansson, arkitekt SAR och Bo Wedelfors, arkitekt SAR Göteborg
Nr 5 Rivningsstipendiandens sorgmarsch
Georg Brauner, arkitekt

Stockholm

Nr 6 Staden vid vattnet
Per Friberg Arkitektbyrå, genom: Per Friberg, arkitekt
SAR och professor Jan Olof Jarlöv, arkitekt SAR
Bjerred
Nr 7 Pio
Marianne Hult Jansson, arkitekt SAR

Stockholm

Nr 8 Grön
Erik Ahnborg, VBB, arkitekt SAR

Lidingö

Nr 9 Mälardrott
Bertil Böös, arkitekt SAR, Karlis Dolietis, arkitekt SAR, Johan Lamm, arkitekt SAR, Barbro Lindmark, arkitekt SAR
Medarbetare i trafikfrågor: Bernt Nielsen, civ.ing. Göteborg
Nr 10 Murgröna
Örjan Liining, arkitekt SAR, Lars Sterner, Pehr Tham, för
Stockholm
Orrje & Co

Nr 11 Leva tillsammans i servicehus
Anonymt förslag
Nr 12 Urberg och betong
Eyjolfur Agustsson, arkitekt SAR, Lars Malmo, arkitekt SAR Stockholm
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Nr 13 Skärgårds-stad
Anonymt förslag

Nr 14 Å en ö
Jan Ericson, arkitekt SAR, Torgny Gynnerstedt, arkitekt
SAR, Bengt Ågren, arkitekt SAR
Medarbetare: 011e Palm, arkitekt SAR, Björn UhMn, arkitekt SAR

Stockholm

Nr 15 Holmen långe
Lars Ragnar Engström, arkitekt SAR, Uwe Koch, trädgårdsarkitekt F.S.T.L., John Meiling, arkitekt SAR, Göran
Sjölin, arkitekt SAR

Stockholm

Nr 16 Livsrum i stadsrum
Arkitektbolagen Eskils Lindgren Ridemar AB, genom Olof
Eskils, Paul Ridemar, Erik Lindegren, arkitekter SAR
Medarbetare: Agneta Danielsson, byggnadsingenjör, Maud
Holmberg, kartriterska
Stockholm
Nr 17 AB
Anonymt förslag
Nr 18 Holmgång (a)
Kjell Rosenberg, arkitekt SAR, Neda Simond, arkitekt DPLG Lidingö
Nr 19 Motto
Roman Wozniak, arkitekt
Medarbetare: Ewa Tuwim-Wozniak, arkitekt

Farsta

Nr 20 Holmens bruk
Tommy Granström, arkitekt SAR, Ann Westerman, arkitekt, Allan Westerman, arkitekt SAR
Stockholm
Nr 21 4003
Christer Nyman, teknolog
Medarbetare: L. Sigvard Larsson, teknolog, Åke Nilsson,
teknolog
Lund
Nr 22 Hotell Internatio-Nalen
Bengt Edman, arkitekt SAR, Ivo Waldhör, arkitekt SAR ... Lund

Nr 23 Fredens ö
von Huth & Turner Två Arkitekter AB, genom: Stig von
Huth, arkitekt SAR, Judith Turner, arkitekt SAR
Medarbetare: Sune Skote, konstnär
Lidingö
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Nr 24 Pax 8c Ludes
Lars Allan Palmgren, Jan Ivarsson
Medarbetare: Anna Hansson
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Stockholm

Nr 25 Långholmen
BjOrn Skånes, arkitekt M.A.A., Sharad Padalkar, arkitekt
Medarbetare: Inga Karlsson, kartriterska, S. K. Misra, arkitekt

Stockholm

Nr 26 International center for human relations
Gunnar Martinsson, trädgårdsarkitekt F.S.T.L. och professor Gösta UdUn, arkitekt SAR, 011e Wåhlström, arkitekt
SAR och professor
Medarbetare: 011e Gejer, arkitekt, 011e Kangas, modellsnickare
Nr 27 Vilja frihet genom samverkan
Håkan Olsson, arkitekt

Stockholm

Vaxholm

Nr 28 ö utan gränser
Ralph Erskine, arkitekt SAR, Anders Tengbom, arkitekt
Drottningholm
SAR, Sven Olof Nyberg, trädgårdsarkitekt, F.S.T.L
Nr 29 Filiokus
Inga Edler Claesson, trädgårdsarkitekt F.S.T.L., Lars Einar
Eriksson, arkitekt SAR

Göteborg

Nr 30 Tummen
Anonymt förslag
Nr 31 Sorglösa brunn
Mats Wåhlin, Björn Dahlberg, Torbjörn Almkvist

Stockholm

Nr 32 Solen
Anonymt förslag
Nr 33 Smargadön
Martyn Wheatley, dipl.arch. A.R.I.B.A.
Medarbetare: Bo Ek, arkitekt SAR

Stockholm

Nr 34 M/S Långholmen
Bengt Ahlqvist, Stig Dedering

Stockholm

Nr 35 Fåfängorna
Per Friberg, arkitekt SAR och professor

Bjerred

Nr 36 Maskros
Anonymt förslag
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Nr 37 Symbios
Margareta och Peter Gavel, arkitekter SAR, Sture Koinberg, landskapsarkitekt, F.S.T.L.
Medarbetare: Gunnar Westerlind, arkitekt SAR, Anders
Åman, fil.lic.

Stockholm

Nr 38 Grönt är skönt
Wehlin & Carlsson Arkitektkontor AB, genom: Cam Cyrus,
arkitekt, Börje Wehlin, arkitekt SAR
Stockholm
Nr 39 Mälarhallen
Lars Beskow, Per Hultén, Bo Lundberg, arkitektstuderande
Medarbetare: 011e Hultén, prof. em

Stockholm

Nr 40 Holmgång (b)
Anonymt förslag
Nr 41 3373
Per Kallstenius, Wilhelm Wadströmer, Bo Riddarström, teknologer vid KTH

Stockholm

Nr 42 Ack Värmeland du sköna
Anonymt förslag
Nr 43 Pro motion
Lunding Arkitektkontor Jönköping-Stockholm, genom:
Kerstin och Hans Lunding, arkitekter SAR
Jönköping
Nr 44 Fasett
Per-Ove Skånes, arkitekt SAR, Mitsuru Wattanabe, arkitekt Solna
Nr 45 Taavdejskorna
Sven-Ingvar Andersson, trädgårdsark. F.S.T.L. och professor, Annelise Bramsnues, arkitekt, Svend Algren, arkitekt Köpenhamn
Nr 46 Strandhugg
Erik Norman, arkitekt SAR

Farsta

Nr 47 Barnholmen
Allan Bergström, Björn Dal, teckningslärarkandidater
Medarbetare: Barbro Ekevärn, Annika Hutchinson-Kay,
Birgitta Lilja, Kerstin Neij, Monica Holmgren och Elice
Andersson-Lilja
Stockholm
Nr 48 Ack va vått
Erik Anjou AB, genom Kerstin Kärnekull, arkitekt SAR
Medarbetare: Gunilla Wästlund, arkitekt SAR, Hans Gulliksson, ingenjör
Stockholm
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Nr 49 Inö
Britta Abramson, arkitekt SAR, Kjell Abramson, arkitekt
SAR
Nr 50 Rysch i ryssjan
Artur Blomberg

Huskvarna

Nr 51 Blåskägg
Ulf Christerson, arkitekt SAR, Rolf Lindström, arkitekt
Stockholm
SAR, Ingvar Tiveskog, trädgårdsarkitekt F.S.T.L.
Nr 52 Spejs
Lars Ragnar Engström, arkitekt SAR, Uwe Koch, trädgårdsarkitekt F.S.T.L., John Meiling, arkitekt SAR, Göran
Stockholm
Sjölin, arkitekt SAR
Nr 53 Strandpromenaden
Anonymt förslag
Nr 54 Murgröna
Mats Hammarlund, Håkan Åström

Stockholm

Nr 55 En ö för finsmakare
Sven Wimnell, arkitekt SAR

Stockholm
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Bilaga 4

Förteckning över prisförslag och inköp med författare
Vid brytandet av namnsedlarna befanns prisförslag och inköp vara författade av:
Första pris å kr 50 000: —, förslag nr 26, motto: International
center for human relations.
Gunnar Martinsson, trädgårdsarkitekt F.S.T.L. och professor, Gösta
Ud&n, arkitekt SAR, 011e Wåhlström, arkitekt SAR och professor
Medarbetare: 011e Gejer, arkitekt, 011e Kangas, modellsnickare Stockholm
Andra pris å kr 30 000: —, förslag nr 45, motto: Taavdej skorna.
Sven-Ingvar Andersson, trädgårdsarkitekt F.S.T.L och professor,
Annelise Bramsnxs, arkitekt, Svend Algren, arkitekt
Köpenhamn
Tredje pris å kr 15 000: —, förslag nr 41, motto: 3373.
Per Kallstenius, Vilhelm Wadströmer, Bo Riddarström, teknolo«er vid KTH
Stockholm
Tredje pris kr 15 000:—, förslag nr 52, motto: Spejs.
Lars Ragnar Engström, arkitekt SAR, Uwe Koch, trädgårdsarkitekt F.S.T.L., John Meiling, arkitekt SAR, Göran Sjölin, arkitekt
SAR
Stockholm
Inköp å kr 8 000: —, förslag nr 12, motto: Urberg och betong.
Eyjolfur Agustsson, arkitekt SAR, Lars Malmo, arkitekt SAR

Stockholm

Inköp å kr 8 000: —, förslag nr 15, motto: Holmen långe.
Lars Ragnar Engström, arkitekt SAR, Uwe Koch, trädgårdsarkitekt F.S.T.L., John Meiling, arkitekt SAR, Göran Sjölin, arkitekt
SAR
Stockholm
Inköp å kr 8 000: —, förslag nr 22, motto: Hotell Internatio-Nalen.
Bengt Edman, arkitekt, Ivo Waldhör, arkitekt
Lund
Inköp å kr 8 000: —, förslag nr 29, motto: Filiokus.
Inga Edler Claesson, trädgårdsarkitekt F.S.T.L., Lars Einar Eriksson, arkitekt SAR
Göteborg
Inköp å kr 8 000: —, förslag nr 43, motto: Pro motion.
Lunding Arkitektkontor Jönköping-Stockholm genom Kerstin och
Hans Lunding, arkitekter SAR
Jönköping
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