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KONCEPT
Det föreslagna konceptet har för avsikt att sammanföra 
de starkaste av de omgivande urbana och suburbana 
elementen och placera den nya byggnaden i en stark 
relation till dessa. En inledande konceptskiss utgår ifrån 
gångstråk, topografi  och huvudattraktioner i området.
 
Från inledande diagram har mönstret förenklats och 
format ett nytt diagram som visar de starkaste länkarna 
i området. Bitvis kommer slumpmässig bebyggelse och 
oönskade eller onaturliga urbana element att avlägsnas 
för att försäkra att det föreslagna konceptet kan dra 
nytta av en enkel, koordinerad designstrategi som 
vägleder alla beslut.

KONTEXT
Platsen innefattar en serie urbana nyckelelement, vilka 
förslaget tar hänsyn till i förhållande till den nya byggnaden. 
Tunneln som förenar platsen med Tullinge bussterminal 
och tågstation är lika framträdande som handelsgatan som 
redan defi nierar gångtrafi ken genom området. Lokala och 
regionala bilvägar skapar avgränsningar mot söder och 
väster, medan tät bostadsbebyggelse ligger direkt norr om 
platsen. Både i öster och väster fi nns parkeringsytor som 
försörjer handelsgatan. Förslaget avser att optimera relationen 
mellan dessa komponenter, och därigenom öka deras värde. 
Handelsgatan blir bättre defi nierad och får bättre service. Den 
avslutas med det urbana torget som formas av en vidgad entré 
till tunneln och en omlokalisering av de 45 parkeringsplatserna 
till platsens södra och västra delar.
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LANDSKAP
Mellan idéhuset och stationstunneln formar det nya centrala 
handelscentrumet en aktiv samhällsplats för att mötas, vila, observera 
och handla (shoppa). Platsen själv är utformad med gradänger för 
att ge enkel tillgång till stationstunneln. Djupa steg längs den västra 
sidan formar en amfi teater för alla aktiviteter på platsen, och grupper 
av körsbärsträd med enskilda skulpturala sittplatser under varje skapar 
intima samlingsplatser. Längs med shoppinggatan/handelsgatan formas 
en linjär plantering av körsbärsträd som ger skugga, avskärmning och 
framhäver årstiderna, långa bänkar under träden ger sittplatser.
Genom både torget och handelsgatan löper en mellangrå naturlig 
granitstenläggning med infällda band av mörkare granit som ger liv till 
markytan. Skulpturala ljuspelare adderar ytterligare visuell spänning 
till platsen. Omkring den bevarade eken fi nns en liten örtträdgård med 
gröna häckar och små grusgångar som ger ytterligare gemensamt plats 
och ett mer avskilt och intimt sätt att uppleva den nya omgivningen.

VY AV TULLINGE IDÉHUS FRÅN SÖDER

NYA RUM 
Den föreslagna byggnaden skapar tre nya rumsligheter som 
defi nierar relationen mellan byggnaderna. I söder fungerar 
byggnaden som en interiör förlängning av ett nytt urbant torg. 
Torget fungerar som en sluttande entré till Tullinge, samtidigt som 
den tillåter alla nivåer att fyllas med en variation av aktiviteter.
I öster formar den gamla eken basen för ett trädgårdslandskap. 
Detta utrymme är mer lågmält och är upplyft från handelsgatans 
aktiviteter. Byggnaden öppnar sig mot trädgården och låter 
besökarna använda bärbara datorer och böcker samt ha möten i 
det öppna.
I norr har byggnaden och det befi ntliga bostadshuset en mer 
avskild karaktär. Träd planteras för att ge en mjukare gräns 
mellan de två byggnaderna, och fungerar som bakgrund för 
bostadsentréerna, vilka nu är mindre publika och mer anpassade 
för de boende.

VY AV TULLINGE IDEHUS FRÅN ÖST

FRAMTIDA 
BEBYGGELSEUTVECKLING
Konceptet organiserar platsens 
komponenter kring ett centralt diagram. 
Diagrammet beskriver cirkulation, 
topografi  och byggnadsvolym på platsen. 
Formspråket som skapats av diagrammet 
ger en metod för att integrera nya 
komponenter i framtiden. Fas 1 och 2, som 
beskrivs i nedanstående diagram visar en 
föreslagen integration av en södervänd 
handelsfront, planerad för utveckling när 
den regionala vägomstruktureringen har 
slutförts. Fas 3 och 4 skulle kunna inkludera 
ytterligare utveckling av parkeringsytor  till 
öst och väst om projektområdet.
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Level 00 Plan @ 1:200
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DEN NYA BYGGNADEN
Byggnadsprogrammet är fördelat över fyra våningar. Den 
resulterande massan svarar mot omgivande bebyggelse genom 
att spegla byggnadsvolymerna i omgivningen.
De fyra våningarna gör att de socialt aktivare programmen 
kan inrymmas på de lägre våningarna, vilka har en mer direkt 
kontakt med omkringliggande landskap. De mer introverta, 
kontemplerande aktiviteterna fi nns på de övre våningarna, där 
ljudnivån kan kontrolleras och möbleringen formas kring det 
personliga rummet.
Biblioteket fi nns huvudsakligen på de två övre våningarna, 
medan de två nedre våningarna innehåller mötesrum, 
workshops, klassrum, auditorium, café och medborgarservice.
Detta möjliggör för de två nedre våningarna att hålla öppet efter 
att bibliotekets stängningstid, vilket ger potential för att skapa 
evenemang, erbjuda kurser och låta området vara aktivt även 
efter kontorstid. 
Tävlingsprogrammet avsåg att ge tillgänglig service till invånarna 
i Tullinge. Det har potential att åstadkomma ett betydande bidrag 
till området genom att öka standarden på lokaler för allmänheten 
såväl som företag och myndigheter. Placeringen av byggnaden, 
handelsgatan, och det urbana torget i relation till bussterminal, 
tågstation och pendlarparkering kommer att öka aktivitetsnivån, 
säkerheten och känslan av samhörighet i Tullinge.
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RATIONALISERAD PANELISERING
Glasfi berarmerade betongpaneler formar 
fasadens externa regnskyddselement. 
Klimatskalets strikta geometriska form 
möjliggör en effektiv panelisering av ytorna, 
genom användandet av en enda panelstorlek 
för att klä både vägg- och takytor. Panelerna 
är storleksbestämda i relation till interiöra 
våningshöjder, och delar varje våning i tre 
paneler. Öppningarna är distribuerade över 
fasaden för att se till att programytorna inuti 
byggnaden får en kontrollerad mängd ljus samt 
utblickar till omgivande ytor. Ett beräkningsscript 
har använts för att distribuera panelöppningarna 
efter värden tillskrivna respektive interiört 
program. Fasadutformningen har uppnåtts med 
enbart 6 panelvariationer, vilka kan roteras 
180 grader för att ge 12 möjliga variationer av 
öppningskonfi gurationer.

EXTERN MILJÖ
Det externa klimatet präglas av kalla vintrar 
och tempererade somrar. På vintern är 
designtemperaturen utomhus ca -15° C. På 
sommaren är designtemperaturen utomhus 
cirka 26° C med kallt (10-15° C) nattetid. Luft 
kan användas för nattkylning av den termiska 
massan. Analys av klimatet leder till tre centrala 
drivkrafter i utformningen av servicestrategin. 
Först fi nns det stora möjligheter att minimera 
energiförbrukningen under sommaren genom att 
utnyttja den tempererade uteluften för att kyla 
byggnaden, dels att det fi nns användbara dagliga 
temperatursvängningar som under sommaren 
kan användas för att lagra kyla i den exponerade 
termiska massan i byggnadens struktur. Denna 
kan absorbera överskottsvärme under dagen. 
För det tredje är vintern  extremt betungande 
och konstruktionen måste minimera byggnadens 
värmebehov.

UNDERHÅLLSSTRATEGI
Designen presenterar en rad innovativa 
strategier för att minimera energiförbrukning. 
Underjordisk värmelagring används för att fånga 
och lagra värme under sommare, vilken sedan 
kan användas för att värma upp byggnaden 
under vintern. Golvventilation bidrar till naturlig 
stackeffekt eftersom frånluften används för att 
maximera komforten på sommaren samtidigt 
som den minimerar  energibehovet. Nattkyla 
används för att lagra kallluft från under natten 
i byggnadsstrukturen vilken kan användas för 
att absorbera värme under sommardagarna. 
Kylda/uppvärmda innertak ger värme och kyla 
till brukare utan att mekanisk fl äkt behövs. 
Värmeatervinning används i hela byggnaden 
under vintern. LED-belysning med rörelse- 
och ljussensorer används för att minimera 
energiforbrukning till belysning. Nersankta rör 
under markbelaggningen fungerar som solf 
ångare för termisk lagring under sommaren 
och som frostskydd under vintern for att 
hålla gångvagar fria från snö och is, samt 
upprätthålla god tillgänglighet året runt. 

STRUKTURELL DESIGNSTRATEGI
Strategin för den strukturella designen ger en 
integrerad teknisk metod som svarar på de 
arkitektoniska avsikterna och byggnadernas 
servicebehov, samtidigt som den ger ett effektivit 
utrymme. 
Byggnaden är utformad för att maximera det pelarfria 
utrymmet på bottenvåningen, för att förbättra 
fl exibiliteten i det offentliga utrymmet och atmosfären 
i atriumet. Denna pelarfria zon åstadkoms genom att 
integrera ett stålfackverk med avväxlingsbalkar i den 
arkitektoniska förhöjningen. Överföringen sker med 
takstolar som kommer att arbeta som balanserade 
konsoler för inramning av atriumfönstret. Dessa 
fackverk stöds diskret i fasadelinjen för att förbättra 
prestandan med hänsyn till laster som är i obalans. 
Ovanför den pelarfria zonen föreslås ett vanligt stål 
och en prefabricerad betongstomme med pelare i 
ett rutnät med genomsnittliga dimensioner på 9m x 
9m. Den centrala pelarraden bärs ner från de övre 
våningarna och stöds på stålfackverk vinkelrätt mot 
fackverken i fasadlinjen. 
Stommen motstår horisontala belastningar genom att 
utnyttja geometrin i bottenvåningens stålkonstruktion 
tillsammans med konventionella prefabricerade 
armerade betongkärnor. En översiktlig analys av 
platsens geologi indikerar kompetent berg, och 
följaktligen föreslås byggnaden vila på grundsulor 
placerade under pelarna, direkt under marknivå. 
Dessa antaganden kommer att bekräftas under nästa 
designetapp.

FASADPRESTATION
Fasadkomponenterna skapar potential att utnyttja 
en serie av aktiva och passiva klimatstrategier. 
Det exteriöra byggnadsskalet består av 
regnskärmsmoduler med djupa fönstersmygar som 
ger skugga från direkt solljus, samt refl ekterande 
ytor som ger indirekt ljus till interiören. Placerat 
direkt bakom regnskärmen fi nns en högpresterande 
väderbeständig fasaduppbyggnad som möjliggör 
en lufttät interiör, för att dra nytta av de föreslagna 
passiva uppvärmnings- och kylningsstrategierna. 
Medan de glasade öppningarna i de fasadens 
solida delar är indragna för att undvika uppvärmning 
av interiören genom solinstrålning, så ger de större 
glasskärmväggarna entrévåningen och atriumet 
visuell kontakt med det omgivande landskapet. En 
högpresterande glas är nödvändigt i dessa delar, 
och det fi nns potential för att utnyttja nyutvecklade 
tekniker för att tillvarata energin i solljuset genom 
konduktiva mellanskikt i fönstren.
Strukturen för bärning av glaset bör vara 
konventionell för att kunna låta fasadens värde 
läggas till fönsterglas med högsta möjliga visuella 
transparens och högpresterande specifi kation.
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VINDROSDIAGRAM

W1. Luftbehandlingsanläggning tillför 
frisk luft i kombination med fi lter, 
akustiska dämpare och värmeslingor
W2. Tilluft levereras genom golvet via ett 
låghastighet förskjutningssystem
W3. Varm frånluft förskjuts av den friska 
luften och strömmar in i atrium
W4. Varm frånluft drivs upp atriumet av 
fl ytkraft.
W5/W6/W7. Varm luft sugs ut från 
toppen av atriumet och ledas tillbaka till 
aggregatet där värmen återvinns
W8. Överskottsvärme används för 
att smälta snö och is på fotgängare 
områden
W9. En högeffektiv värmepump 
använder energi från termiska butiken 
för att ge värme till de uppvärmda taken
W10. Utrymmena värms upp med 
uppvärmda tak
W11. Spetsvärmen intill fasaden 
tillhandahålls av fl äktkonvektorer 
placerade i golvet
W12. Värme lagras under sommaren 
dras från det termiska magasinet och 
uppgraderas av värmepumpen för att 
värma upp byggnaden.

S1. Luftbehandlingsanläggning 
kombination med fi lter, akustiska 
dämpare och luftkylare tillför frisk luft
S2. Tilluft levereras genom golvet via ett 
låghastighet förskjutningssystem
S3. Varm frånluft förskjuts av den friska 
luften och strömmar in i atrium
S4. Varm frånluft drivs upp atriumet av 
fl ytkraft.
S5/S6/S7. Frånluft är uttömd på toppen 
av atrium som passerar genom en 
värmeväxlare som återvinner värme för 
användning i det termiska magasinet
S8. Hård landskapsarkitektur områden 
används som solfångare för det termiska 
magasinet
S9. Hög COP kylanläggningen ger kylt 
vatten för kylning samtidigt avge värme i 
det termiska magasinet
S10. Utrymmena kyls av kylt tak, 
minimerar fl äktenergi
S11. Mer kylning vid fasaden 
tillhandahålls av fl äktkonvektorer 
placerade i golvet
S12. Värme återvinns ur frånluften, 
solfångare och kylaggregat deponeras i 
det termiska magasinet för användning 
på vintern


