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Inbjudan 

Botkyrka kommun bjuder in de fyra arkitektteam som prekvalificerat sig till 
en tävling om att utforma Tullinge idéhus i Botkyrka. Tävlingen genomförs  
i samverkan med Sveriges Arkitekter. 

 

Syfte 

Syftet med tävlingen är att få förslag på en byggnad med uttalat egen karaktär 
och identitet - såväl exteriört som interiört - i samspel med den lilla park den 
står i. En nyskapande byggnad med arkitektur i särklass som stärker Tullinge 
torg som mötesplats och som ger Tullinge en attraktion. Ett landmärke när 
det handlar om arkitektur, design och innehåll. 

 

Botkyrka/Tullinge 

Botkyrka kommun är belägen söder om Stockholm med närmare 90 000 
invånare och har en ung befolkning med bred internationell bakgrund. 

 Tullinge är en av kommundelarna i Botkyrka och är beläget drygt två mil 
söder om Stockholms centrum och har 17 000 invånare.  

Se kartbild nedan 
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Att komma till Tullinge från Stockholms central med pendeltåg tar  
ca 20 minuter. Bebyggelsen består huvudsakligen av småhus men det finns 
också flerfamiljshus i de centrala delarna. 

En Förbifart Tullinge planeras, med en första etapp som har byggstart vid 
årsskiftet 2013/14, vilket innebär att genomgående biltrafik på sikt inte 
kommer att ledas genom Tullinges centrala delar. Detta kommer att ge 
förutsättningar för mer omfattande förändringar i framtiden. 

Tullinge centrum ligger nära natursköna områden och Tullingesjön. 

Tullinge är den kommundel i Botkyrka som under de senaste decennierna har 
haft den starkaste utvecklingen i fråga om bebyggelse och befolkning. 
Tullinge har ett närcentrum vid Tullinge pendeltågsstation och bussterminal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett utvecklingsprogram för Tullinge antogs 2010. Där står bland annat:  

”… ett stadsdelscentrum är viktigt ur ett socialt perspektiv, inte minst för 
ungdomar och äldre. 

Vi ska verka för ett levande stadsdelscentrum. 

Vi ska pröva idén att på sikt samla kommunens mer publika befintliga utbud, 
som medborgarkontor, bibliotek, fritidsgård och kulturskola tillsammans med 
övrigt utbud i centrum. Möteslokaler och replokaler bör också kunna samlas 
hit.” 

Tullinge stadsdelscentrum kallas för Tullinge Torg och här finns såväl 
butiker och restauranter som kommunal och kommersiell service. Bilden  
på nästa sida visar läget för dagens centrum.  
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Tullinge centrum - ”Tullinge torg” 

 

Historik 

Centrumbyggnaden - den stora byggnaden i centrum på kartan ovan - och 
HSB-bostäderna i norr byggdes på 1970-talet. Konsumbyggnaden kom till 
senare. HSBs bostäder har rustats upp och centrumbyggnaden byggts på  
med bostäder under 2000-talet.  

Enligt beslut i Botkyrkas kommunstyrelse 2012 ska en arkitekttävling 
genomföras för ett idéhus vid torget. 

 

Förutsättningar och lokalprogram 

För att lyfta blicken och spana in i vad framtidens kulturhus kan vara har vi 
medvetet valt bort begreppet kulturhus och istället valt att använda namnet 
Tullinge Idéhus. Vi vill skapa en byggnad där de många människornas idéer 
får plats och tas tillvara. Ett nyskapande hus för det oväntade och oprövade, 
men också ett hus med ett innehåll som bärs upp av traditioner och stolthet 
över de kunskaper och erfarenheter som vunnits under många år. Helt enkelt 
ett idéhus som öppnar dörrarna för framtiden. 

Husets största del såväl aktivitets- som utrymmesmässigt är biblioteket. Här 
tänker vi oss ett bibliotek där form och innehåll samspelar. Rummet ska vara 
en del av upplevelsen. Rum och verksamhet ska stödja varandra. 
Målgrupperna är allt från barnfamiljer, barngrupper och studerande till äldre 
och pensionärer. Helt enkelt ett hus för alla! 

Huset innehåller även kafé och  medborgarservice samt lokaler för skapade, 
möten och evenemang m m.  

 

Bärande idéer 

Ett nytt idéhus i Tullinge ska först och främst utgå från Tullingebon och 
dennes behov, önskemål och identitet/självbild. Via olika undersökningar har 
vi en bild av att dessa utgångspunkter sammanfattningsvis landar i 
nedanstående uppfattningar. 
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Tullingebon… 

•  vill vara modern, samtida och flexibel 

• är i hög grad förvärvsarbetande 

•  är en stark individualist och entreprenör  

• är familjeorienterad 

• är intresserad av den lokala gemenskapen, Tullinges historia och 
 framtid och därmed av att delta i utvecklingen av platsen 

• är intresserad av form och design 

•  har smak för kvalitativa kulturuttryck och andra upplevelser 

•  är miljömedveten 

•  vill hålla sig informerad och uppdaterad 

Dessa uppfattningar och värdeord har av kultur- och fritidsförvaltningen 
använts som avstamp i processen med idéhuset. Det har lett oss till 
nedanstående förslag till bärande idéer för huset. 

Tullinge idéhus ska… 

• skapas med ambitionen att bli ett nytt regionalt landmärke vad gäller 
        arkitektur, design och utbud 

• sätta Tullingebon i fokus genom att erbjuda verksamhet och utbud 
 med hög lokal angelägenhetsgrad 

• bli en öppen mötesplats för egna idéer och kreativitet, information 
 och upplevelser inom kultur och nöje 

• ligga i framkant vad gäller digital teknik och miljö 

• välkomna alla men ha barn/barnfamiljer, ungdomar samt äldre i 
 Tullinge som fokusmålgrupper 

• erbjuda plats för både den organiserade och den spontana kulturen 
 och mötesformen 

Känslomässigt önskar vi att idéhuset ska upplevas som spännande och  
anslående på utsidan, spatiöst och visuellt på insidan; angeläget och  
otraditionellt vad gäller verksamheter/utbud och hur dessa är disponerade i 
huset; tillgängligt i form av generösa öppettider och lediga lokaler; och att 
olika målgrupper möts naturligt i huset. Exempel hur denna känsla kan 
skapas är: 

att arkitekturen är i särklass, tar ut svängarna och ger aha-upplevelser  

att en stor del av huset utformas som ett öppet inomhustorg där de publika 
verksamheterna integreras med kafé  

att det vid torget skapas en vägg fylld med tv-skärmar som presenterar 
nyheter, lokala planprocesser, annonsering för lokala events och företag m m. 
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att det finns fri wi-fi och datorer att låna i hela huset 

att huset präglas av ”no no-signs”, d v s allt är tillåtet; jag får t ex tala i 
mobiltelefon i de publika delarna av huset 

att verksamheterna arrangeras i teman (t ex Mötas, Uppleva, Skapa) snarare 
än i discipliner (bibliotek, medborgarkontor och verkstad) 

att det skapas en scen (ca 150 platser) med hög teknisk standard för alla slags 
liveframträdanden, filmvisningar, möten, fester, LAN m m, m m.  

 
Följande teman och verksamheter bör finnas i idéhuset. 
 

Mötas 

Under detta tema ska beredas gott om utrymme för både det fria och det 
organiserade mötet och utbytet. Detta tema omfattar hela huset men tar  
framför allt plats i husets invändiga ”torg”.  

Kärnverksamheterna i huset är bibliotek och medborgarservice med 
medborgarkontor - här i en uppdaterad tappning - som tar plats med sin 
frontdesk direkt på torget. Här finns tillgång till all sedvanlig information och 
service, bland annat via datorerna på ”torget”, och genom möjligheten att 
boka enskilda möten med samhällsvägledare och områdesutvecklare i 
separata mötesrum.  

I övrigt är kaféet hjärtat i torget. Här finns gott om fåtöljer för läsning och 
samtal, tillgång till medier som tv, datorer/internet, tidningar och tidskrifter 
som inte behöver bokas/lånas. På torget finns även en öppen scen (med 
projektor och duk) för framträdanden och vernissager inom konst, musik, 
dans, film, uppläsningar eller utställningar av lokal information såsom 
planförslaget och annat liksom organiserade möten inom föreningar och 
politik mm.  
 

Berättande och bildning 

Under detta tema ryms verksamheter som sysslar med den skriftliga, 
muntliga och visuella upplevelsen, läsandet, skrivandet och bildningen. 

Vi vill skapa Botkyrkas mest samtida, öppna och medierika bibliotek i 
kulturhuset. I detta bibliotek ställs berättandet i olika former i fokus med plats 
för litteratur, film, utställningar, sagohörna och skrivarverkstäder. För unga 
vill vi skapa en särskild musik-, film- och rollspelsprofil med plats för att 
lyssna, sprida sin egen musik, text, film i ett Demotek samt ett dataspelsrum. 
Biblioteket ska även ligga i framkant rent tekniskt vad gäller tillgänglighet 
(ledstråk, hörselslinga), kompetens inom personalen kring information och 
anpassade digitala medier, tillgång till uppkopplade studieplatser mm. 

Här finns även grupprum för studieförbund, föreningar och fria grupper med 
hög standard och tillgång till önskvärd teknisk utrustning. Viss publik 
programverksamhet kan också ske i grupprummen. 
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Skapande 

Inom detta tema erbjuds mindre ateljé/verkstadslokal med förutsättningar för 
fritt skapande, t ex måla, sy, dansa, filma, rusta cykeln eller snickra. Liksom 
nämnts ovan ges även tillgång till husets publika scener för framträdanden 
eller utställningar som blir frukterna av skapandet i huset. 

 

Lek och spel 

Idéhuset ska erbjuda utrymme för både den fria och organisera-
de/pedagogiska leken för alla åldrar men med ett visst fokus på förskolebarn 
och familj. Här finns en sagohörna för högläsning, en musikhörna, ett lekrum 
för taktila sensationer, upptäckter och experiment, tillgång till datorer och 
spel liksom brädspel och schack samt en skaparverkstad som tidigare nämnts. 
I huset kan även arrangeras publika frågesporter/quiz och andra tävlingar  
- t ex talangjakter -  med lokal anknytning. 

 

Upplevelser  

Inom detta tema presenterar idéhuset ett kvalitativt utbud av kultur och andra 
upplevelser. Det sker inte minst på den stora scenen och på torgets scen. Men 
det kan även handla om mer intima sammankomster arrangerade av 
studieförbund eller fria grupper i huset. 

Även inom detta tema bör visst fokus i husets egen produktion vila på  
förskolebarn och familj. Det kan t ex handla om särskild inriktning på 
barnteater eller filmvisningar (t ex barnvagnsbio) på stora scenen. 

 

Ytsammanställning – obs preliminära ytor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entré, torg, kafé   350  
Bibliotek 1000  
Medborgarservice     80 
Publika mötesrum 
och verkstäder 

  245  

Scen/hörsal/film   250 
Personalytor   175 
Övrigt – förråd, kommunikation, 
städ, soprum, toaletter 

  200 

TOTALT 2300 
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Utemiljö 

Angöring med två handikapparkeringsplatser ska finnas vid huvudentré. 
Biblioteket har behov av daglig in- och urlastning. Genom området för 
idéhuset löper gångvägar som måste hitta nya kopplingar. Byggnaden landar i 
ett litet parkområde och ska hitta ett bra möte och samspel med parken. 

 

Budget 

Målsättningen för tävlingen är att, utifrån platsens specifika förutsättningar, 
kombinera en spännande arkitektur med ett modernt och relevant innehåll, till 
en rimlig kostnad. Byggnaden ska vara klimatsmart, energieffektiv och även 
hållbar ur ekonomisk och socialt perspektiv. En LCC-kalkyl kommer att 
göras på förslagen. Den bedömda investeringskostnaden för byggnaden 
(exklusive inredning och utemiljö) bör hamna på 30 000 upp till max  
35 000 SEK/kvadratmeter. 

 

Tävlingsuppgiften 

Tävlingsuppgiften är att forma Tullinge idéhus - ett framtidens kulturhus. 
Byggnaden ska stärka centrum - Tullinge torg - och samtidigt respektera den 
angränsande bostadsbebyggelsen. Vi talar om ett landmärke. Då menar vi en 
byggnad som är en orienteringspunkt både funktionellt och exteriört. En 
byggnad många känner till och kan relatera till. Idéhuset ska finnas både på 
den fysiska och på den inre kartan. 
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TÄVLINGSOMRÅDET 

Området är beläget ca 100 meter norr om Tullinge pendeltågsstation och 
bussterminal och vid Tullinge torg. Platsen är markerad med en röd ring på 
snedbilden nedan. Fastighetsgränsen mot bostadsrättsföreningen i norr utgör 
nordlig gräns för tävlingsområdet (framgår av dwg-fil). 
 

 

 

Platsen är relativt plan i den västra delen. Den östra delen består av ett mindre 
bergsparti. Området är gräsbevuxet med enstaka träd och buskvegetation. I 
den östra delen står en gammal ek som bör bevaras. En huvudvattenledning 
går diagonalt under platsen och behöver troligen flyttas för att få en 
sammanhållen byggbar yta.  

Transformatorstationen vid Nibblevägen kan flyttas om fördelar uppnås. En 
äldre geoteknisk utredning pekar mot att byggnaden kan behöva  
pålas till fast botten.  

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom fastigheten. 
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TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 

 

Arrangör 

Tävlingen arrangeras av Botkyrka kommun i samarbete med Sveriges 
Arkitekter. 

 

Tävlingens form 

Tävlingen är en inbjuden projekttävling enligt Lagen om Offentlig 
Upphandling 14 kap. 

 

Tävlingen har föregåtts av en prekvalificering varefter fyra kontor valts ut för 
fortsatt tävling. Endast dessa får lämna förslag i tävlingen. Dessa kontor är:  

Zaha Hadid Architects + Gross Max 

Estudio Barozzi Veiga + Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter +  
Paju Arkitektur och Landskap 

Wingårdh arkitektkontor + SLA 

Dorte Mandrup Arkitekter + Kontur arkitektkontor + Hosper Sweden + 
Mandaworks. 

 

Tävlingsspråk 

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska 

 

Tävlingsfunktionär 

Eva Kamph, planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen 
E-post eva.kamph@botkyrka.se 
Telefon: 08-530 613 39 
 
Alla kontakter angående tävlingen, såsom beställning av programhandlingar, 
frågor, ska ställas via upphandlingsverktyget TendSign www.tendsign.com. 
Ansvarig upphandlare delger tävlingsfunktionären de frågor som inkommer 
under tävlingen. Tävlande får inte ta direkt kontakt med juryledamot för 
frågor angående tävlingen. 
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Jury  

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av: 

Katarina Berggren, kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen 

Peter Nyberg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 

Lennart Lundell, 2:e vice ordförande i tekniska nämnden 

Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef 

Pernilla Hellman chef kultur- och fritid 

Arkitekt SAR/MSA Anna-Bie Agerberg, planchef  

Ylva Nordin, boende i Tullinge 

Arkitekt SAR/MSA Pär Ahlbom, utsedd av Sveriges Arkitekter 

Arkitekt SAR/MSA Anders Landström, utsedd av Sveriges Arkitekter 
 

Sekreterare är Arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh från Sveriges 
Arkitekter. 

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare. 

 

Programhandlingar 

• Detta program 

• Bilaga 1 till Lokalprogram, daterat 2013-04-10 

• Grundkarta i dwg-format 

• Fotopunkter och foton 

• Flygfoto snedbild inzoomad 

• Ortofoto 

Snedbilder som ger överblick över Tullinge centrum 
 

Tävlingsfrågor 

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas skriftligen via upphandlings- 
verktyget TendSign www.tendsign.com senast 2013-05-21. Svar på inkomna frågor 
besvaras av tävlingsfunktionären och distribueras via upphandlingsverktyget  
TendSign till angivna kontakpersoner för respektive team. 

 

Tävlingsförslaget 

Tävlingsförslaget ska vara anonymt och ska i högre nedre hörnet vara försett 
med ett motto. 

Tävlingsförslaget ska vara monterat på kartong eller liknande i A 1 format 
(59,4 x 84,1 cm) och ska omfatta högst fyra planscher. Därutöver ska en 
omgång av dessa planscher förminskade till A3 format, lämnas. All text ska 
vara läsbar på A3-kopior.



15 (18) 
 

 
Samtliga planscher ska även lämnas digital i PDF-format via 
upphandlingsverktyget TendSign www.tendsign.com. Obs! Filerna ska vara 
avidentifierade på all information som kan identifiera författaren eller 
skaparen av filen. 

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömningen och 
utställningen.  

 

Tävlingsförslaget ska omfatta följande: 

Kortfattad beskrivning av gestaltningsidé, principiell konstruktion och 
materialval  

Situationsplan i skala 1:400 med idéer kring markplanering 

Planlösningar i skala 1:200 

Fasader i skala 1:200 

Erforderliga sektioner som visar byggnadens interiöra kopplingar och 
samspel med omgivningen. 

Illustrationsbilder - minst två exteriöra och en interiör som redovisar 
förslagets utformning 

Minst ett enkelt fotomontage från bilagda foton eller egna från samma 
fotopunkter 

 

Inlämning  

Tävlingen slutar 4 juli 2013. Senast denna dag ska komplett tävlingsförslag 
lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget TendSign. Samtliga 
handlingar skall vara anonyma och förses med motto.  

Tävlingsförslag monterat på kartong eller liknande i A1  
(59,4 x 84,1 cm), högst fyra planscher och en omgång av dessa planscher 
förminskade till A3 format, ska inlämnas via allmän befordran adresserat till 
Upphandlingsenheten, Kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun, 
147 85 TUMBA. Förslag som lämnats till allmän befordran senast denna dag, 
med som ankommer kommunen mer än tre dagar senare, tas inte upp till 
bedömning. 

OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran ska kvitto 
utvisande inlämningsdag samt förslagets motto samtidigt översändas till 
tävlingsfunktionären. På detta kvitto ska även anges telefonnummer där 
kontakt kan nås med förslagsställaren ifall att tävlingsförslaget inte kommit 
fram. 

(För förslag som lämnas direkt till tävlingsarrangören ska denne lämna kvitto 
som bekräftar att förslaget lämnats in om utsatt tid. Förslaget lämnas till 
Charlotte Nilsson, Stadsbyggnadsenheten plan 7, Munkhättevägen 45 i 
Tumba. Charlotte är anträffbar kl 8.30 – 11.30 och 12.30 – 16.00,  
fredagar till 14:00.) 
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Ersättning 

I projekttävlingen kommer de fyra inbjudna företagen att erhålla ett arvode på 
200 000 SEK (exkl. moms) vardera, efter att juryn godkänt inlämnat 
tävlingsförslag enligt tävlingsprogrammet. 

 

Bedömningskriterier 

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes 
ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställs i detta program: 

• Gestaltning utifrån originalitet, kvalitet och förmåga att ge platsen det 
landmärke och den mötesplats som programhandlingarna beskriver. 

• Tolkning och funktionalitet av lokalprogrammets bärande idéer. 

• Förmåga att skapa en karaktär av platsen med nya rörelsemönster och 
upplevelser. 

• Genomförbarhet med tanke på ekonomi och långsiktig hållbarhet. 

 

Bedömning och utställning 

Bedömningen beräknas vara avslutad under september 2013. 

Inkomna och godkända förslag kommer att ställas ut under sommaren 2013 
(bedömningstiden) på biblioteket i Tullinge genom arrangörens försorg. 

 

Publicering 

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras senast tre veckor efter det att 
tävlingens resultat offentliggjorts. 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga 
tävlingsresultat på sin hemsida samt tidningen Arkitekten. 

All publicering av tävlingsförslagen kommer att ske med förslagsställarens 
namn efter att tävlingen är avgjord. 

 

Ägande- och nyttjanderätt 

Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. 

Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina 
förslag. Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske 
först efter avtal med förslagsställaren. 

 

Returnering av förslag 

Förslagen kommer inte att returneras. 
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Uppdrag efter tävling 

Arrangören avser förhandla med förslagsställarna till vinnande förslag om 
uppdraget att projektera/ta fram fullständiga projekthandlingar för idéhuset. 

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med 
Sveriges Arkitekter. 

 

Tidplan 

- Informationsmöte med utlämning av handlingar 2013-04-25 

- Slutdatum för tävlingsfrågor 2013-05-21 

- Inlämning av tävlingsförslag 2013-07-04 

- Juryns beslut offentliggörs september 2013 

 

Tävlingsprogrammets godkännande 

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma 
”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet 
anger annat. 

Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för 
tävlingens genomförande. Ur tävlingstekniska synpunkter är programmet 
granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekter. 
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Katarina Berggren Peter Nyberg  
kommunalråd ordförande i  
ordförande i kommunstyrelsen samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Lennart Lundell Magnus Andersson 
2.e vice ordförande i tekniska nämnden samhällsbyggnadschef 

 

 

 

Pernilla Hellman Anna-Bie Agerberg  
chef kultur- och fritid planchef, arkitekt 

 

 

 

Ylva Nordin 
boende i Tullinge 

 

 

 

Pär Ahlbom Anders Landström  

Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter 

 

 

 

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd, Katarina O Cofaigh. 

 


