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Vattenfall inbjöd i februari 2014 in till tävling om det arkitektoniska konceptet 
för den nya kraftvärmeanläggningen ”Carpe Futurum” i Uppsala.
Tävlingen är anordnad som en projekttävling inom ramen för Lagen om Of-
fentlig Upphandling, LOU, och har föregåtts av en prekvalificering av de 
utvalda deltagarna. Tävlingen anordnas i samarbete med Sveriges Arkitekter 
samt Uppsala kommun.

SYFTE 

Tävlingens mål var att utveckla ett arkitektoniskt 
koncept. Det vinnande konceptet kommer att 
integreras i förfrågningsunderlaget för realiseringen 
av Carpe Futurum. Detta kommer att skickas till 
anbudsgivarna och ska utgöra underlaget för deras 
anbud. Den vinnande anbudsgivaren blir entrepre-
nör för genomförandet av projektet och realiseran-
de av kraftvärmeverket och ska vara bunden till det 
vinnande arkitektoniska konceptet.

Konceptet kommer också att användas i samband 
med tillståndsansökan samt i PR-syfte.

Den nya anläggningen kommer att ligga intill 
existerande anläggningar och det arkitektoniska 
konceptet ska möjliggöra en layout med funktionell 
logistik, funktionell lokal design och en god design 
av de större byggnaderna, särskilt sett tillsammans 
med stadens siluett. Lösningen skall stödja utveck-
lingen av en stabil och konkurrenskraftig prissätt-
ning på fjärrvärme (ÖP 2010).) Samtliga förslag har 
därför kostnadsberäknats och livscykelkostnad har 
beaktats i bedömningen.

Designen av anläggningen:
• ska vara realistisk sett till budget och funktion.

• ha hög detaljeringsgrad för användning i den 
fortsatta utvecklingen av projektet.

• ha hög kvalitet med avseende på ingående  
material och konstruktionsmetoder. 

• ska vara anpassad till en potentiell framtida 
utveckling.

I tävlingsuppgiften ingick att ge förslag till gestalt-
ning och struktur av ett nytt kraftvärmeverk i 

anslutning till Vattenfalls befintliga anläggning i 
Uppsala. Det nuvarande kraftvärmeverket ska vara 
i drift fram tills att den nya anläggningen kan tas 
i bruk. Tävlingsområdet omfattar därför en plats 
som ligger i direkt anslutning till befintligt indu-
strispår och Vattenfalls produktionsanläggning.

I det arkitektoniska konceptet ingick att:
• Ge kraftvärmeverket en tydlig formidentitet som 

är synlig på långt håll.

• Studera det nya kraftvärmeverkets siluett och 
samverkan med berättelsen om Uppsala stad 
med domkyrka, slott, vattentorn och befintlig 
skorsten.

• Genom gestaltningen synliggöra en hållbar pro-
duktion av energi.

• Anpassa gestaltningen och dispositionen till 
omgivande gator som behöver förstärkas som 
gaturum. 

• Koppla samman det nya kraftvärmeverket upp-
levelsemässigt med den befintliga anläggningens 
märkesbyggnader.

• Ge förslag till utformning av det nya kraftvärme-
verket med bra disposition och gestaltning av de 
ingående byggnadskropparna och anläggningar-
na.

Skapa en attraktiv arbetsplats
All design ska vara i enlighet med Europeiska Kom-
missionens definition av BAT (ref: ECs Reference 
Documentation on Best Available Techniques for 
Large Combustion Plants).

En uppmaning att förbättra konfigurationen och 
minskad markanvändning (omkonfigurationer eller 
kombinationer är möjliga så länge de tillför ett 
mervärde). 

BAKGRUND

Uppsala är en kommun i snabb tillväxt, och med 
ett starkt befolkningstryck. Prognosen beskriver 
en fortsatt kraftig befolkningsökning i staden 
Uppsala från dagens ca 150 000 invånare till 
180 000–190 000 invånare år 2030. För att staden 
ska klara detta krävs utrymme för drygt 18 000 nya 
bostäder under denna period samt uppåt en miljon 
kvadratmeter lokalytor för verksamheter av olika 
slag. Uppsalas utveckling tar sig uttryck i en mängd 
byggnadsprojekt med hög arkitektonisk profil, men 
också i ett arbete med att höja kvaliteten på det 
offentliga rummet.

Uppsala kommun har satt höga klimatmål och 
har en plan för hur minskningen av växthusgaser 
ska gå till. Vattenfall stödjer Uppsala i omställningen 



till hållbar energianvändning bland annat genom 
samarbetet Uppsala City Partnership. 

I Uppsala City Partnership samarbetar Vattenfall 
inte bara med stadens politiker och tjänstemän, 
utan även med kommunala bolag, fastighetsbolag, 
industrier, universitet, sjukhuset och privatpersoner. 
Uppsala är en viktig marknad för Vattenfall, som 
levererar fjärrvärme till 80-90 procent av invånar-
na.

Vattenfall är även aktiv i Uppsala Klimatpro-
tokoll, ett samarbete där 17 av stadens tyngsta 
aktörer ingår, bland andra Akademiska sjukhuset, 
Uppsala universitet, SLU och Uppsala kommun. 
Syftet är att bidra till Uppsalas långsiktiga utveck-
ling och att nå klimatmålen för Uppsala kommun, 
att till 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 
45 procent per invånare.

Vattenfall avser att bygga ett biobränsleeldat 
kraftvärmeverk för att tillgodose Uppsalas framtida 
behov av fjärrvärme och el (härefter kallad ”An-
läggningen”) intill den befintliga energiproduktions-
anläggningen i Uppsala. Planen är att anläggningen 
byggs söder om den befintliga tomten på Industri-
hus mark i området Boländerna. 

Anläggningen byggs i ett område som genomgår 
en omvandling från industriell miljö till en mer 
stadslik miljö med industriella inslag. 

Därför är det viktigt att det framtagna konceptet 
matchar inte bara de givna operativa kraven utan 
även den långsiktiga strategi som är framtagen för 
Boländerna.

Designen av anläggningen ska präglas av ett håll-
barhetsperspektiv och låg livscykelbelastning med 
avseende på ekonomi, miljö, arbetsmiljö, tillgäng-
lighet, energi och sociala aspekter.

Design av byggnaders inre utformning är inte en 
del av tävlingen.

Deltagande arkitektkontor
Tävlingen var öppen endast för följande inbjudna 
arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet kva-
lificeringsförfarande:

• Berg/CF Möller

• Liljewall

• BIG

• Urban Design/Arkitektmagasinet

• Grontmij

Inlämnade förslag
Samtliga förslag lämnades in inom utsatt tid och 
uppfyllde kraven för bedömning. De inlämnade 
förslagen är:
• Aros Reflecta

• Oracular Spectacular

• Kluster

• Kristalldômen

• Gradient

JURY

Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen 
bestod av:

• Christer Englund, Vattenfall AB

• Per Ljung, Vattenfall AB

• Dan Thunman, Uppsala kommun

• Simone Falk, Uppsala kommun

• Jonas Edblad, Wingårdhs arkitekter utsedd av 
Sveriges Arkitekter

• Henrik Rundquist, &RUNDQUIST utsedd av 
Sveriges Arkitekter

Adjungerad – Anders Agebro, Vattenfall AB 

Juryns sekreterare har varit Claes Larsson, arkitekt 
SAR/MSA Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär har varit Michelle von Gyllen-
palm, Vattenfall.

JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER 
TÄVLINGEN

De fem inkomna förslagen är sinsemellan olika i 
angreppssätt och gestaltning vilket bidragit stort 
till juryns diskussioner och bedömning. Förslagen 
bedöms alla kunna klara efterfrågad funktion och 
teknik enligt BAT inom sitt arkitektoniska koncept. 
Samtliga förslag är karaktärsstarka och ger också 
mycket olika svar på vad en modern och samtida 
kraftanläggningen ska uttrycka och representera. 
Gestaltningsinriktningarna spänner från industriro-
mantik till byggnadsuttryck som snarare signalerar 
annat än kraftverk.

Viktigt i diskussionen om gestaltningen har varit 
hur förslagen påverkar stadsbilden och siluetten 
eftersom det kommer att bli en stor anläggning. 
Form, höjd och ljus/transparens har här varit vikti-
ga aspekter, men även hur pockande på uppmärk-
samheten det nya inslaget blir.

Förslagsställarna har lagt olika vikt vid att illus-
trera detta på ett övertygande sätt. Både dag- och 
nattscenariot är viktigt och bara några förslag har 
redogjort för detta.

Generellt kan sägas att alla förslagsställarna har 
använt sig av expansionsytan till någon form av 
park. I vissa fall som rent besöksmål och vistelsey-
ta. I andra fall som en möjlighet att synliggöra ener-
giproduktion eller att ta hand om överskottsvärme.
Att föreslå publika parker ställer en rad frågor om 
hur anläggning och drift av dessa ska hanteras.
Det som förslagen innehåller mindre av är en 
medveten strategi för att stärka gaturummen runt 
anläggningen. Något av förslagen har antytt hur 
detta kan göras medan flera istället har förstärkt 
avståndet och med detta minskat stadsmässigheten.
Stadsmässighet i en vidare bemärkelse än förhållan-
de till gaturummet har diskuterats vad gäller hur 
förslagen kan fungera som byggnadstyp i en kom-
mande utveckling av Boländerna med mer förtätad 
bebyggelse och en närmare relation med den övriga 
staden.



JURYNS BESLUT

Arkitekttävling Carpe Futurum, Uppsala
Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag Aros Reflecta till vinnare av tävlingen.

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd

Claes Larsson

Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare!

Uppsala 2014-06-11
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Per Ljung
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JURYNS OMDÖMEN



Ett förslag med en enkel samlad volym med ett mjukt formspråk. 
Gestaltningen tar sitt avstamp i Block 5 och samspelar med den 
övriga anläggningen. Eftersom transportbandet förläggs under 
mark förstärks den enkla formen. Det mjuka formspråket är väl 
hanterat i sin arkitektoniska gestaltning.

Den föreslagna glasfasaden har ett rastermönster som tunnas ut 
uppåt och som hämtar sin färgskala från slottet och domkyrkan 
och befintliga byggnader inom anläggningen. 

I stadssiluetten framstår anläggningen tydligt och med en för 
Uppsala ny form.

På nära håll förstärks gatumiljön av de föreslagna byggnadsvo-
lymerna längs Verkstadsgatan.

Genom sin gestaltning förstärks stadsmässigheten och indu-
strikaraktären tonas ned. Dock är det tydligt och begripligt som 
kraftvärmeverk och som en industribyggnad av idag.

Den samlade volymen underlättar den interna kommunika-
tionen och fasader i traditionella hållbara material är anpassade 
för verksamheten. Förslaget har en bra bränslelogistik och goda 

möjligheter att utifrån komma åt olika delar av processen. För-
slagsställarna har utnyttjat tomten för att kombinera hållbarhet 
med låga driftskostnader 

Fasaden mot personjärnvägen med sitt enkla formspråk ger 
resenärerna ett mer välkomnande intryck än dagens bebyggelse.

Det föreslagna parkområdet med sin stadsodling och växthus 
är realistiskt, samspelar med verksamheten och tillvaratar spill-
värme och signalerar återbruk och kretslopp. En tanke blir att 
det går att odla lokalt här för försäljning eller för användning i 
personalmatsal eller skolmatsalar. Området skulle även kunna bli 
intressant för studiebesök av till exempel skolklasser.   

Förslaget är välorganiserat, sakligt och diskret och bedöms som 
utvecklingsbart och flexibelt i fråga om höjd, fasaddetaljering 
samt volymernas inbördes relation. Det gör förslaget tåligt och 
mindre beroende av leverantör av anläggningen.

Förslaget har en kostnadseffektiv design med de separerade 
byggkropparna och de beprövade byggnadsmaterialen medför 
inga komplikationer i uppförandet.

AROS REFLECTA
Förslagsställare: Liljewall Arkitekter AB genom Bjarni Ingvason
Medarbetare: Lars Olausson, Leyla Rahnavard, Karl-Johan Bexér
Referensgrupp: Thomas Hago, Mats Milsta
Process LD-gruppen: Lasse Sarberg
Landskap: Ramböll, Henrik Undeland

En väl sammanhållen anläggning som samverkar med Uppsalas stadssiluett och miljön i Boländer-
na.  Den samlade byggnadsvolymen med sitt enkla mjuka formspråk uttrycker stadsmässighet och 
förfining av den industriella verksamheten. Färgmässigt hämtas inspiration från såväl Uppsalas 
signaturbyggnader som från befintliga industribyggnader.

VINNARE



Förslagsställaren har i sin programförklaring redovisat en tro-
värdig analys av hållbarhet.

För att förslaget ska kunna bli framgångsrikt behöver det bear-
betas och studeras vidare. Skorstenen har fått en olycklig central 
placering som påverkar anläggningens uttryck i siluett negativt. 
Skorstenen kan med fördel placeras utanför huskropparna. 

Bottenvåningens betongutförande kan studeras ytterligare och 
frågan är om gestaltningen skulle vinna på att minska det tunga 
intryck som betongen medför.

En möjlig utveckling är även att förändra de två byggnadsvo-
lymernas inbördes placering så att den högre delen får närmare 
kontakt med befintlig anläggning vilket också skulle medföra en 
nättare siluett. 

Alternativ lösning till cykelvägens placering och underjordsför-
lagda transportörer bör studeras för att öka personsäkerheten.





Ett spektakulärt förslag som tillför en ny form i stadssiluetten. 
Den intresseväckande gestaltningen för tankarna till konst- och 
kulturbyggnader mer än till industrianläggningar. Placeringen på 
tomten gör att anläggningen i siluett hålls samman och lämnar 
behörigt avstånd till slott och domkyrka. 

Förslaget delar upp anläggningen i fyra volymer som separerar 
anläggningens olika enheter. 

Ett viktigt grepp i förslaget är en cykelväg som löper igenom 
anläggningen och är tänkt att fungera som ett sätt att visa pro-
duktionen för passerande – där inne i klyftan mellan volymerna 
pyser och bullrar det och gör värmeproduktionen synlig.

Anläggningen framstår som exklusiv och behöver nog vara 
det i utförande för att uppnå önskad effekt. Byggnaderna har 
perforerade, delvis transparenta metallfasader som i mellanrum-
met mellan volymerna är guldfärgat. De orangerier som föreslås 
är glastäckta och kan komma att lysa nattetid. Den stora och 70 
meter höga anläggningen är en skulptural chansning som gör ett 
stort avtryck både i siluett och i närmiljö.

Presentationen av förslaget har brister som gör att det är svårt 
att bedöma vissa aspekter.

Det är inte tydligt hur anläggningen egentligen kommer att 
framstå – fasader och perspektiv verkar inte stämma riktigt och 
om fasadmaterialets färg är ljus eller mörk påverkar utseendet 
mycket och det framgår inte klart hur detta förhåller sig.  

Den komplicerade nedbrytningen och indelningen av voly-
merna motiveras inte och det medför risk att den ambitiösa 
gestaltningen inte matchas med funktionen och därigenom enbart 
blir ytlig, till exempel vid en anpassning till processens yt- och 
höjdbehov.

Den föreslagna cykelvägen genom anläggningen bryter ett 

ORACULAR SPECTACULAR

Förslagsställare: Grontmij genom Helena Beckman
Medverkande: José Carlos De Silva, Andreas Lebisch, Tae Yeob Kim, Pia Ölvebro, Staffan Tjärn-
ström, Per Kinn, Michael Doherty
Stadsbyggnad: Sara Vinterhav
Landskap: Olivier Vinet



mycket viktigt öst-/västligt cykelstråk i området och tillför inget 
förutom möjligheten att komma nära kraftvärmeverket. Cykel-
banans sträckning och lutning gör dock att den inte kommer att 
kunna fungera som avsett – en omväg och en brant sådan mot-
verkar syftet och blir därför inte den magnet som tänkt.

De höga byggnadernas komplicerade konstruktion och ge-
staltning med många lutande ytor ställer extra krav på säkerhet 
vid byggande och underhåll, delar av anläggningen blir mycket 
svåråtkomlig för kranar. Förslaget blir därför kostnadsdrivande 
enligt juryns bedömning. 



Ett förslag med en elegant, harmonisk komposition av byggnads-
volymer och som visar något nytt. En industrianläggning för 
framtiden.

Påverkan på siluetten blir liten med detta ljusa och lätta förslag 
och om den placerades närmare befintlig anläggning skulle den 
kunna bli ett relativt varsamt tillskott till stadssiluetten, då den 
blir det höga hus som egentligen saknas intill nuvarande skorsten/
anläggning. Skorstenens gestaltning som en tunn, rektangulär 
form gör den lätt och elegant.

Anläggningen har en tydlig entré men tar i övrigt avstånd från 
omgivande gaturum och från befintlig anläggning.

Den föreslagna parken med energiskog känns ofärdig och ska 
nog ses som en av flera möjligheter som skulle gå att utveckla.

Formspråket är kompakt och geometriskt under kontroll vilket 
medför flexibilitet i projektering och uppförande men blir något 
låst i en eventuell vidareutveckling.

Förslaget balanserar mellan industriverksamhet och det skira, 
lätta men man utnyttjar inte materialets möjligheter till andra 
mer komplicerade former till fullo.

Hela förslaget bygger på att anläggningen utförs i fasad-
materialet EFTE – Ethylene Tetrafluoroethylene, ett transparent 
polymer-plastmaterial. Materialvalet är spännande och signalerar 
innovation och återbruk då materialet är återvinningsbart men 
relevanta referensobjekt är inte redovisade och juryn drar slutsat-
sen att materialet är oprövat i industrianläggningar i Sverige och 
internationellt.

Det är något oklart om tanken är att fasaderna ska vara trans-
parenta, halvtransparenta eller opaka. Redovisningen klargör det 
inte helt men färgsättningen av anläggningens inre delar gör att 
ett halvtransparent utförande verkar vara det troligaste.

Materialvalet ställer många frågor som juryn inte har alla svar 

KLUSTER

Förslagsställare: Berg/CF. Møller Architects AB genom Julian Weyer
Projektteam: Petter Eklund, Joel Sjögren, Johanna Nordin, Rutger Sjögrim, Lasse Vilstrup
Nivå Landskap: Åsa Drougge, Stina Hellqvist
WSP: Stefan Tyrbo, Ingemar Nyberg, Caroline Isaksson



på. Hur kommer materialet att åldras över tid och hur hanterar 
det nedsmutsning? Om detta inte klaras riskerar det att bli för- 
ödande för stadsbilden.

Om fasaden inte blir transparent får anläggningen ett vitt utse-
ende som inte visar produktionen – om fasaden blir transparent 
visas innehåller men anläggningen kommer då att lysa mycket 
nattetid vilket är tveksamt.

Materialet är inte så bra ur bullerdämpningshänseende vilket 
innebär att inre bullerskydd måste byggas vilket påverkar trans-
parensen. De inre tilläggen krävs även för brandcellsindelning. 
Transparensen gör även att solinstrålningen ökar värmen i en 
anläggning som ändå kommer att ha värmeöverskott.

Fasadmaterialet är lätt och billigt och går att byta ut i delar men 
det är tveksamt hur det hanterar underhåll av anläggningen där 
man riskerar att maskiner stöter emot och penetrerar materialet 
samt att kapmaskiner kastar gnistor som kan antända eller skada 
materialet.

Förslaget bedöms stå och falla med att fasadmaterialet används 
och att utförandet hanteras med stor skärpa och finess. 



Med detta förslag tillförs en ny och för Uppsala unik form till 
stadssiluetten. En i positiv mening uppseende- och intresseväck-
ande anläggning.

Arkitekturen för tankarna till vetenskap, framtid och utveck-
ling och indikerar inte klassisk industri, vilket är bra för helhets-
intrycket, stadsbild och siluett. 

Förslaget bygger på att anläggningen även får annan använd-
ning dels i parken dels inne i byggnaden när den sommartid inte 
används.

Själva kraftvärmeanläggningen är komprimerad så mycket som 
möjligt för att frigöra yta för event, besök och utställningar.

Tanken är att ge något tillbaka till Uppsalas invånare.
Den kristallika volymen har ett starkt eget formspråk och 

därför lämnas övriga delar av anläggningen ogestaltad och den 
kan få utvecklas efter egna behov utan att det påverkar huvud-
byggnaden. 

Att komprimera processanläggningen så att yta frigörs för 
att möjliggöra annan användning är möjligen motsägelsefullt. 
Byggnaden har en stor volym som skapats för att innehålla en 
verksamhet som inte efterfrågats.

De mycket intressanta idéerna har brister som inte juryn hittar 
lösningar till. I vilken regi som event, konserter och utställningar 
ska handhas är en viktig fråga. Att Vattenfall själva skulle bedriva 

KRISTALLDÔMEN

Förslagsställare: BIG A/S – Bjarke Ingels Group genom Bjarke Ingels, Andreas Klok Pedersen, Jakob 
Sand, Marie Lancon, Danae Charatsi, Julia Boromissza
Underkonsulter: Ramboll DK+SE: Erik Nylén
AKT II: Rob Partridge, Edoardo Tibuzzi
SLA: Anne Kathrine Esbjerg
Lüchninger+Meyer Bauingenieure AG: Philippe Willareth
Spacescape: Alexander Ståhle



detta är inte realistiskt och då behövs en samordning med en 
extern part. 

Konflikten mellan verksamhetens drift och publik tillgänglighet 
är inte lättlöst och programförklaringen ger ingen vägledning om 
hur konflikterna kan lösas.

Det bedöms inte heller som om området i sig är så tilldragande 
att det blir en levande park och ett besöksmål. 

Att komma nära och titta på anläggningen när det inte pågår 
verksamhet är kanske möjligt men är det inte när energiproduk-
tion sker som intresset kan vara störst? En integrerad lösning 
med drift och event kräver extra åtgärder för säkerhet, brand-
skydd, klimat, ljud och ljusmiljö. Den kompakta anläggningen 
blir även svår att sköta vid drift och komma åt vid underhåll.

Den föreslagna parkanläggningen är tveksam även ur andra 
aspekter bland annat så är det inte realistisk med föreslagen 
barrträdsskog som i bästa fall tar 40 år att växa upp eller om den 
planteras fullvuxen blir mycket kostsam. Skogen och den stora 
byggnadsvolymen gör att det skapas mer ett avståndstagande till 
än en förstärkning av gatumiljön. Gestaltningsmässigt tar försla-
get avstånd från befintlig anläggning.



En stor anläggning med tydliga industriromantiska drag.  Anlägg-
ningen är uppdelad i fyra separata volymer med olika höjd. 
Fasadernas yttre skal är av sträckmetall i cortenstål i en skala 
från tätt till transparent. Avsikten är att lätta upp det tunga och 
stora intrycket. Greppet att föreslå en stor anläggning för att 
sedan försöka förminska intrycket övertygar inte juryn.

Den mycket höga byggnaden tar stor plats i siluetten och 
olyckligtvis hämtar den inspiration från domkyrkan och blir 
därigenom en konkurrent. Ett helt onödigt grepp anser juryn. 
Det tydliga transportbandet tillför heller inget i gestaltningen. 
Färgsättningen med inspiration från Block 5 och signaturbygg-
nader i Uppsala är väl avstämd. De fyra volymerna blir på håll 
inte tydligt separerade bland annat på grund av den enhetliga 
färgsättningen.

I närmiljön blir förslaget slutet och avståndstagande med 
mycket kraftig industrikaraktär. I samspelet med övrig anlägg-
ning blir intrycket ännu mer industri.

Det föreslagna parkområdet beskrivs som en sammanhållen 
del av ett större stråk men redovisningen bekräftar inte detta. 
Utformningen av parken med sin trädplantering ger ett avstånds-
tagande intryck och utvecklar inte gaturummet. 

Förslaget är tåligt för förändringar och bedöms ha goda möj-
ligheter till drift och underhåll. Volymernas samspel är flexibelt 
och robust och går att arbeta med och utveckla till förmån för 
innehåll. Cortenstålet är i det närmaste underhållsfritt och kan 
väl fungera som transparent fasad.

GRADIENT

Förslagsställare: Urban design AB genom Helena Glantz, Erik Jarlöv
Medverkande: Alexander Stålhandske, Yasemin Yilmaz, stina Eriksson, Boris Ivnik, Meri Serra, 
Karin Ask
Arkipol genom: Jonas Björkman, Anna Martyniuk Kassai
Land Landskap genom: Anders Kling, Alf Orvesten, Lina Andersson, Therese Lemos, Lisa Hellberg
Sweco genom: Thomas Nordh, Lars Cederfeldt, Wille Karlsson
PQR (belysning) genom: Helena Aman Johansson



Anläggningen tar mycket mark i anspråk och är placerat långt 
västerut på tomten vilket visuellt förstorar intrycker ännu mer. 
Den mycket höga byggnadskroppen är inte motiverad av funk-
tionsskäl utan är enbart en tom volym överst i byggnaden. Den 
stora byggnadsvolymen ger en relativt sett högre byggkostnad.








