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Bakgrund

▪ Svenska Röda Korsets avtal med fastighetsägaren av ”Mariahuset” löper ut 
under hösten 2023. Avtalsskiftet innebar ett tillfälle till utvärdering av den 
befintliga lokalen.

▪ Inriktningsbeslut att söka nya lokaler togs av Gs i slutet av 2021 avsikt att 
söka nya lokaler för kostnadsbesparing och bättre behovsanpassning.

▪ Upphandling av partner för sökning av ny lokal, framtagande av lokalprogram 
och förhandlingsstöd gjordes och tillföll Tenant & Partner

▪ Fackliga parter, arbetsmiljöombud och medarbetare har hållits informerade 
löpande. Flytt är förhandlad med lokala fackklubbarna.



Målbild Projekt Vesta

Mer pengar till direkta ändamål

Säkerställa en långsiktighet, flexibilitet och 

kostnadseffektivitet

Ett hållbart ansvarstagande

Hållbarhet av ekonomiska resurser, hög grad av 

återbruk och cirkuläritet för möbler och utrustning

Tillgängligt och snabbrörligt

Enkelt att ta sig till med hjälp av miljövänliga transportmedel –

samt enkelt att ta sig runt i och lätt att hitta varandra

Främja idéer och inspiration

Skapa goda förutsättningar för möten mellan människor

Stärka den gemensamma identiteten 

Öka känslan av arbetsgemenskap,

främja psykisk hälsa, lärande och kreativitet

…genom attraktiva och optimala lokaler ur ett medarbetar-, verksamhets- och kostnadsperspektiv

Vesta
Eldens och den husliga 

härdens gudinna



Vårt nya Stockholmskontor är…



Lindhagensgatan 126 i Stadshagen 
(Kungsholmen)



Närområde Stadshagen 
och Hornsbergs strand

Levande närområde med närservice 
och fina promenadstråk

Blå linje till Stadshagen T 700 m

Grön linje till Kristineberg T 750 m

Bussar till Nordenflychtsvägen 55m

Kommunikation 
kollektivtrafik



Ändamålsenligt kontor

✓Aktivitetsbaserade arbetsplatser anpassade för;
▪ Individuellt arbete för högre och lägre fokus (inkl. tyst zon, telefonintensivt arbete)

▪ Samarbete och gemensamt arbete

▪ Vårdförmedling

▪ Stödfunktioner (IT, Kontorsservice etc.)

✓Mötesrum och projektplatser
▪ Projektplatser och öppna mötesrum

▪ Fokusrum för digitala möten

▪ Behovsanpassad fördelning mellan större (8-12p) och mindre mötesrum (6-4p)

✓Ett våningsplan med två huskroppar för ett bättre flöde

✓Loungeytor kopplade till mötesytor och anpassade gemensamhetsytor för lunch/fika

✓Yteffektiva kvadratmeter och lokaler byggda på pelare vilket gör det lätt att anpassa 
långsiktigt efter behov

✓Konferensanläggning i fastigheten som kan utnyttjas mot kostnad



OBS UTKAST

Möblering och 

inredning ej 

fastställd

Lindhagensgatan 126 – utkast planlösning



Behovsanalys och 
lokalsökningsprocess

Projekt Vesta



Från behovsanalys till urval av lokaler
Lokalprogrammet beskriver hur vår framtida lokal kan vara utformad samt hur den kan stötta 
verksamhetens arbetssätt och de övergripande beteenden vi vill ha på vårt kontor. Denna 
har översatts till inritningar i lokalalternativ för bedömning om lokalen är lämplig efter behov.

Behovsanalys

• Enkät

• Djupintervjuer

• Workshops med 
avdelningens 
ledningsteam

• Tenant & Partners 
erfarenhet

• Andra kontors behov täcktes 
i intervjuer och workshops

Lokalprogrammet 
och inspel

• Vernissage

• Inspel

Dialog med 
fastighetsägare

• Översättning av 
lokalprogrammet

• Inskissning i 
lokalalternativ av 
arkitekter

Förslag på 

planlösning



Utvärderings och urvalsprocess

Longlist (ca 30 lokaler)

Lokalsökningen har generat en 

longlist (ca 30 lokalalternativ)

Shortlist (ca 8-10 lokaler)

Vi fastslår en Shortlist med 8-10 

lokaler som vi därefter bokar in 

visningar av.

Inskissning och offert

(ca 2-3 lokaler)

Vi ber om inskissning utifrån 

behovsanalys/lokalprogrammet på 

de alternativ vi nu valt ut, efter färdig 

skiss ber vi om offerter baserat på 

denna.

Selektering 1:a urvalet

Projektgruppen har genom ett antal 

utvärderingskriterier tagit fram ett förslag 

på Shortlist.

Projekt- och styrgrupp besökte lokalerna i 

det 1:a urvalet.

Selektering 2:a urvalet

Projektgruppen har tagit fram en 

utvärderingsmall där man viktat de olika 

kriterierna och lokalalternativen utvärderas 

utifrån dessa.

Projekt-, styr och referensgrupp besöker 

lokalerna i det 2:a urvalet.

Slutförhandling

(ca 1-2 lokaler)

Vi väljer ut 1-2 alternativ som vi vill 

slutförhandla.

Selektering 3:e urvalet

Baserat på inskissning (efter 

lokalprogrammet/behovsanalys), och initial 

offert fattas beslut om vilka lokaler man vill 

slutförhandla, med ett prioriterad alternativ.



Nästa steg –
Vad händer nu?



Vad händer nu?

Mål att förbereda 
och genomföra 
förändringen 
(beskedtidplan för 
lokalutformning, IT, 
säkerhet mm)

Realiseringsfas

Handlings-

och tidplan för

samtliga

avdelningar

kommer

Flyttstädning

Anställda bjuds in 
till ett 
studiebesök 
innan inflytt

Studiebesök

Planerat 1 
november 2023

Flytt



Frågor?

Rednet Uppdateras löpande med information, där finns också en FAQ

Ytterligare frågor? Kontakta projektledare Vesal Edström

Har du funderingar på hur flytten kan påverka ditt arbete? Vänd dig 
till din närmsta chef


