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Huge Fastigheter bjöd i november 2012 in till en arkitekttävling om utformningen av en ny  
byggnad för kontor och handel i Huddinge Centrum, Paradiset. Tävlingen arrangeras i  
enlighet med lagen om offentlig upphandling och i samarbete med Sveriges Arkitekter. 
 
 
Syfte 
Tävlingens syfte är att få fram ett förslag till utformning av ett nytt hus med kontor och handel i 
Huddinge Centrum. Tävlingsprogrammet efterfrågade ett skissförslag för en byggnad och ett  
koncept för denna byggnads funktion och volym i stadsbilden. Arrangören avser att handla  
upp arkitekten för det fortsatta arbetet med att projektera huset Paradiset. 
 
 
Bakgrund 
Huddinge Centrum behöver ges möjligheter att växa och utvecklas för att kunna behålla och utveckla 
sin attraktionskraft både som lokalt centrum och som kommuncentrum i Huddinge. Det är en 
målsättning att öppna upp Huddinge Centrum och ge det fler entréer och framsidor. Kommunalvägen 
längs centrum och pendeltågsstationen är en central och viktig gata som planeras att bli mer 
stadsmässig och inbjudande. Huge Fastigheter äger och förvaltar parkeringshuset Paradisgaraget 
som de avser att riva och istället förädla området genom att tillföra kontor, publika ytor och handeln 
och skapa en ny naturlig entré till centrum.  
 
 
Inbjudna kontor 
I september 2011 annonserade Huge Fastigheter tävlingen och inbjöd arkitekter att lämna 
intresseanmälningar för att delta i tävlingen. 43 arkitekter var intresserade och tre kontor  
valdes ut för att delta i tävlingen:  
 

•  BIG och Sweco 
•  Kod Arkitekter 
•  White 

 
Ett startmöte hölls den 30 november 2011 då de tävlande fick se tävlingsområdet och 
tävlingsuppgiften presenterades. 
Samtliga kontor hade vid tävlingstidens slut lämnat in förslag som godkändes för bedömning av juryn.  
 
 
Juryn 
Tävlingen har bedömts av en jury bestående av:  
 

• Ordförande, affärsområdeschef centrum Christina Hansson, Huge Fastigheter AB 
• Teknisk chef Mikael Alfredsson, Huge Fastigheter AB 
• Arkitekt SAR/MSA Kalle Dinell, utsedd av Sveriges Arkitekter 
• Vd Åsa Hedenberg, Huge Fastigheter AB 
• Varumärkesstrateg Marika Khodr, Brand Conversation 
• Arkitekt MSA Cecilia Ström, utsedd av Sveriges Arkitekter 
• Planeringschef Gunilla Wastesson, Huddinge kommun 

 
Projektchef Charlotta Wretstam, Huge Fastigheter avgick från juryn efter dess första möte  
och ersattes av Mikael Alfredsson. 
 
Juryns sekreterare är arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter. 
 

För bedömningar vad gäller kalkyl, energiberäkningar och beräkning av LCC anlitades  
WSP och Bengt Dahlgren. 

Enkla volymmodeller som användes för juryns bedömning byggdes av  
Nils Erik Franzén på DinellJohansson Arkitektkontor.  

Tävlingsfunktionär var Carolina Nordling, Huge Fastigheter AB.  
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Under bedömningstiden, mellan den 16 april och 16 maj, var förslagen utställda på  
Folkets hus i Huddinge Centrum samt på Huddinges huvudbibliotek. De fanns  
dessutom tillgängliga på Huddinge Centrums och Sveriges Arkitekters hemsidor.  
 
 
Tävlingsuppgift 
Uppgiften var att ge förslag på utformning av en ny byggnad med kontor, handel, parkering och andra 
publika ytor i Huddinge Centrum. Avsikten är att få fram ett skissförslag för en byggnad och ett 
koncept för denna byggnads funktion och volym i stadsbilden. 
Tävlingsuppgiften är att ge förslag till: 
 
          •   byggnadens funktion som entré till Huddinge Centrum och som en destination i sig 
          •   hur byggnaden förhåller sig och knyter an till omgivande byggnader, platser och stråk 
          •   lösningar för logistik och kommunikationer till och från samt kring byggnaden 
          •   byggnadens gestaltning 
          •   organisation av byggnadens olika funktioner och inbördes samband 
 
 
Målbild 
Nya Paradiset ska vara ett landmärke med stark egen identitet, men också tydligt tillhöra, harmoniera 
och bygga vidare på det befintliga Huddinge Centrum. Centrumet präglas starkt av sina intima skalor, 
sidogränder och mötesplatser. Detta bör på olika sätt återspeglas i nya Paradiset. I Huddinge Centrum 
ska hela familjen känna sig hemma, både äldre och yngre. Målet är helt enkelt att Paradiset ska bli en 
naturlig mötesplats för Huddingeborna. 
 
Det finns delar av centrumet mot Kommunalvägen som inte fullt är i samklang med ovan nämnda 
centrumkaraktär. På sikt kommer även dessa att byggas om, men fram tills dess måste de kunna 
samexistera med Paradiset på ett naturligt sätt och fungera estetiskt. Paradiset kommer att fungera 
som en av entréerna till Huddinge Centrum och vara en publik plats som erbjuder service, handel och 
mötesplatser av olika slag. Det blir både en passage och en destination i sig. 
 
Paradiset ska vara en byggnad som är hållbar över tiden. Detta skall skapas med social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet. Paradiset skall vara ett hus som alla i Huddinge kan vara stolta över. 
 
 
Bedömningskriterier 
Förslagen bedömdes utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och 
önskemål som ställdes i programmet: 
 

•   Arkitektonisk gestaltning 
•   Relation till befintligt centrum 
•   Funktion 
•   Flexibilitet och utvecklingsbarhet 
•   Genomförbarhet - ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart	  
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Juryns bedömning 
Huddinge Centrum har en mycket speciell karaktär med sina sammanlänkade platser och gränder 
med handel, kontor, bostäder och kommunal service nära och blandat. Alla människor som vistas i 
centrum rör sig utomhus på bilfria gator och torg. Det finns förutsättningar att ytterligare utveckla 
denna fina och trivsamma miljö med många kvaliteter till ännu mer attraktivt centrum. Målbilden för 
den nya byggnaden i kvarteret Paradiset är att den ska vara ett landmärke med en stark egen identitet 
samtidigt som den ska harmoniera och bygga vidare på det befintliga centrum. Denna uppgift i 
tävlingen är mycket betydelsefull och de tävlande har gjort olika ställningstaganden.  
Kulturkuben och Interaktion har dessutom skapat allmänt tillgängliga inomhusmiljöer och menar på 
goda grunder att det är ett sorts rum som saknas i Huddinge idag. Förslaget Sekvenser har delat upp 
byggnaden i flera volymer för att skapa torg- och gatumiljöer som bygger vidare på Huddinge 
Centrums grammatik. Juryn menar att det senare är ett respektfullt och tydligt ställningstagande som 
bejakar den existerande strukturen.  
 
I en framtid kommer Kommunalvägen att byggas om för att får en gestaltning som bättre harmoniserar 
med centrums karaktär. De tävlande fick ta del av kommunens planer att eventuellt sänka 
Kommunalvägen vid stationen och stoppa genomfartstrafiken. På det finns önskemål om att på sikt 
bygga en ny utgång från pendeltågsstationen i dess södra ände, vilket kommer att skapa behov av en 
entré till centrum från det hållet. De tävlande har tagit fasta på önskemålet om den nya 
pendeltågsuppgången och alla har skapat möjligheter att röra sig diagonalt genom projekten. Däremot 
har man bara i Sekvenser prioriterat att skapa förutsättningar för att Kommunalvägen kan få en annan 
karaktär.  

Programmet innebär att en relativt stor volym med kontor, handel, garage och andra publika 
utrymmen ska få plats inom tävlingsområdet. De föreslagna byggnaderna är runt 14 våningar höga. 
Det finns en höjdskillnad inom området som projektet måste ansluta till vilket innebär att man måste 
ordna så att människor kan röra sig också vertikalt genom projektet. Detta görs inomhus i två av 
projekten, Kulturkuben och Interaktion. I Sekvenser kommer man fortsatt i huvudsak att röra sig 
utomhus och horisontellt över tävlingsområdet. Juryn lät bygga enkla volymmodeller av de tre 
förslagen för att kunna studera volymförhållandena. Samtliga förslag skulle behöva utvecklas för att på 
ett elegantare sätt möta den närmast omgivande bebyggelsen. En större volym med en karaktärsfull 
fasad fungerar från ett avstånd men närmiljöerna behöver utformas med stor omsorg för att bli bra. 

I programmet för Paradiset angavs flera funktioner 700 kontorsplatser, 6 000 kvm publika och 
kommersiella lokaler t ex storskalig handel och mötesplatser i form av restauranger, bibliotek, 
kulturhus, ”rum för barn”, konferens- och föreläsningssalar, utställningsrum med mera samt 
parkeringsplatser. Det fanns inget specifikt program för de publika lokalerna och de tävlande fick 
själva bedöma behoven och fördela dem. Samtliga tävlande har gjort bedömningen att publika ytor 
som bibliotek och restauranger är viktiga för att skapa liv och mötesplatser i projektet.  
Juryn är tveksam till om det fungerar med publika ytor som ligger högre upp i husen och som man inte 
naturligt passerar. Sådana lokaler kommer förmodligen att utnyttjas mest av de som hyr kontoren.  
Juryn konstaterar att ett kontorsplan bör vara minst 1 000 kvm för att fungera väl ekonomiskt och 
logistiskt och att det i flera förslag finns stor andel gemensamma ytor i kontorsdelarna som  
kommer att vara svåra att finansiera.  

Juryn har låtit göra ekonomiska analyser av investeringskostnader och bedömningar av 
förvaltningskostnaderna. Förslagen är ungefär jämförbara när det gäller  
investeringskostnaderna men de skiljer sig åt när det gäller effektiviteten,  
främst i kontorsdelen, vilket påverkar intäktssidan vid uthyrning.  

Samtliga förslag bedöms ha förutsättningar att uppfylla programmets krav att kunna  
miljöklassas på högsta nivå enligt någon av de certifieringsmetoder som är godkända  
av Sweden Green Building Council.  
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Juryns beslut 

Juryn beslöt enhälligt vid sitt möte den 23 maj 2012 att utse förslaget Sekvenser till vinnare  
i tävlingen och rekommendera det för utförande. 
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INDIVIDUELLA BEDÖMNINGAR  
 
 

 
 
 
Vinnare 
 
SEKVENSER 
 
Förslagsställare: Kod Arkitekter AB genom Karin Kjellson, Sanna Hederus, Åsa Kallstenius,  
Lukas Narvaja, Petter Jacobson, Jakob Valentin, Britta Ader, Karin Arnberg, Johan Ekström,  
Anja Franzén, Helena Wessberg 
 
 
Motivering: 
Sekvenser är en hyllning till Huddinge Centrum. Förslagsställarna har inkännande och lyhört byggt 
vidare på centrums egen unika karaktär och struktur på ett sätt som kommer att förstärka och 
tydliggöra befintliga kvaliteter.  
 
Förslagsställarna har låtit byggnaden underordna sig stadsstrukturen och utgått från kvaliteter som 
finns på platsen och tillfört ytterligare kvaliteter inom centrums egen grammatik. Detta innebär att de 
skapar nya stråk och torgrum som tydligt binds samman med den befintliga strukturen. Huddinge 
Centrum förblir ett utomhuscentrum, vilket är ett mycket övertygande och framsynt grepp. 
Förslagsställarna visar också på möjligheten att bygga bostäder på platsen, vilket är en logisk 
konsekvens av deras grundläggande ställningstagande och som tillför liv och rörelse på platsen.   
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Sekvenser uppfyller programmets ambitioner att stärka Huddinge Centrum som en naturlig 
mötesplats. Det är lätt att föreställa sig olika typer av arrangemang och aktiviteter på torget och det 
kan få en annan karaktär än till exempel Sjödalstorget med sin torghandel. De olika delarna 
samverkar över det offentliga torgrummet. Förslaget lyfter fram intilliggande byggnader, främst 
bostadshuset mot Kommunalvägen och Sjödalsgymnasiet och placerar dem i ett sammanhang. Den 
höga delen kan dock uppfattas som dominant mot söder och det är viktigt att beakta detta i den 
fortsatta utvecklingen av projektet.  
 
 

          
 
 
I förslaget visas hur Kommunalvägen kan bli en stadsgata genom att bottenvåningarna i det 
intilliggande bostadshuset aktiveras. Infarten till garaget har fått en neutral sidoordnad placering så att 
gående kan röra sig längs med Kommunalvägen och upp i Paradiset. Från det nya torget kan man 
sedan röra sig vidare till de övriga torgen. Anslutningen till Sjödalstorget sker nu också utomhus, vilket 
är positivt, men i en fortsatt utvecklingsprocess bör man arbeta för att den ska upplevas mindre trång 
och sekundär.  
 
Ett högt hus syns och är i sig själv ett landmärke, särskilt från avstånd. Juryn gör bedömningen att den 
del som kallas Kulturhus kommer att ha en stor attraktionskraft särskilt för dem som vistas i Huddinge 
Centrum och därmed också blir en sorts landmärke. Kulturhusdelen har potential att bli en mycket 
intressant byggnad vars kvaliteter kommer att smitta av sig på resten av centrum, som juvelen i 
kronan Kommunen ges möjlighet att utveckla ett kulturcentrum här, annars kan byggnaden också 
fungera för handel, kontor eller konferensverksamhet. 
 
Kontorsdelen är hög och slank men kontorsplanen är för små för att fungera effektivt. I en fortsatt 
utvecklingsprocess behöver husets planfigur bli något större och juryn bedömer att det är möjligt inom 
förslagets koncept Det är rationellt att kontorsdelen bara innehåller kontorsrum och att eventuella 
konferensrum och andra större rum kan förläggas i kulturhusdelen och samutnyttjas, detta håller nere 
kostnaderna för de två delarna.    
De olika delarna i projektet kopplas samman i garaget och där kan gemensamma system för växling 
och återvinning av värme och energi ske mellan de olika delarna. Det är möjligt att bygga de olika 
delarna etappvis och de är var för sig optimerade för sina respektive funktioner.                                 
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Obelönat förslag 
 
INTERAKTION 
 
Förslagsställare: White arkitekter AB genom Sara Grahn, Fredrik Ekman, Eva Fabricius,  
Jens Hansson, Johan Haag 
 

                  
 
 
Motivering: 
Interaktion uppfyller de flesta av programmets önskemål på ett väl genomförbart sätt men är i några 
fall mångtydigt. Det finns goda ambitioner till interaktion mellan olika funktioner men det finns samtidigt 
en risk att de odefinierade mötena skapar förvirring.    
 
Genom byggnaden går ett stråk diagonalt upp från Sjödalstorget mot Paradistorget. Kring detta stråk 
är projektets olika funktioner ordnade och man når butiker, parkeringar, biblioteket, restauranger, 
kaféer och kontoren inifrån den nya byggnaden. Det stora inre rummet är spännande och juryn 
uppskattar hur det är uppdelat i olika nivåer och att det finns en vertikal kontakt som kan bli mycket 
upplevelserik. Förslaget är dock inåtvänt och bryter mot den rådande grammatiken i centrum samt 
interagerar mer med sig själv än sin omgivning likt ett köpcentrum. Det finns även en ambivalens i 
stråket som styr flödena och det centrala rummet. Det är oklart om stråket har Paradiset som målpunkt 
eller om destinationen ligger någonstans utanför projektet, till exempel i en ny eventuell 
pendeltågsuppgång. Juryn menar att om man ska lägga en ny principiell struktur till det befintliga 
centrum skulle den behöva vara tydligare och mer konsekvent.  
 
De omkringliggande utemiljöerna skulle kunna ha utvecklats mer, de är öppna och obrutna och i 
kontrast till det befintliga centrumet. Paradisterrassen ligger i skugga av den stora byggnaden och 
med vårt nordiska klimat riskerar den att bli oattraktiv för vistelse.  
 
Projektets volym i stadsbilden är välbalanserad och anpassad till den omgivande bebyggelsen. Man 
kan avläsa att byggnaden är ekologiskt hållbar. Fasaden är intressant och vacker med sina vinklade 
element som följer dagsljuset för att ge bästa möjliga inomhusmiljö. Den är till synes enkelt uppbyggd 
med element, men vinkelställningen gör att det blir många oregelbundna anslutningar som kräver hög 
precision i utförandet.  
  
Kontorsdelen är en av styrkorna i förslaget. Den har stor flexibilitet och potential att utvecklas eftersom 
den har fungerande mått och man kan dela det för både små och större enheter. Layouten skulle dock 
ha kunnat utvecklas då kärnan kan upplevas mörk och en stor andel upplevs som kommunikationsyta.  
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Obelönat förslag 
 
KULTURKUBEN 
 
Förslagsställare: BIG – Bjarke Ingels Group genom Bjarke Ingels, Jakob Lange, Hans Willehader, 
Anna Gyldholm, Romain Péquin, Sofia Adolfsson, Maren Allen, Agnete Jukneviciute,  
Sweco Structures AB genom Thomas Nordh, René Martínez Bojorge, Mats Helander, Mats Finnson 
Johan Revholm, Joakim Swahn 
 
 

                     
 
 
Motivering: 
Kulturkuben har på ett djärvt sätt tydligt tagit ställning till att projektet ska vara en kontrast till det 
existerande sammanhanget och har tagit konsekvenserna av detta ställningstagande. Byggnaden är 
vackert monumental och friskt respektlös mot omgivningen.  
 
I det monumentala och storslagna finns också en ambition att projektet ska ha en folklig prägel. 
Byggnaden liksom svävar över ett torg med en öppen gräns mellan ute och inne där det ska finnas 
plats för lek, spontanitet och överraskningar. Mötet mellan byggnadens offentliga prägel och funktioner 
med vardagslivets aktiviteter är mycket intressant. Men juryn gör bedömningen att torgrummets 
utformning inte ger tillräckligt stöd för den livfullhet som förslaget eftersträvar. Det är också tveksamt 
om det finns tillräckligt många människor i Huddinge för att befolka den om inte fler attraktioner 
tillfördes. Det finns inte heller tillräckligt fungerande och tydliga entréer till alla funktioner i huset.    
 
Det finns flera spännande gestaltningsgrepp i projektet som bryter dess monumentalitet på ett 
intressant sätt, till exempel det kuperade landskapet, fasadens optiska verkan och de inre 
trädgårdarna. Dessa grepp ger kuben en positiv förfining i det stora monumentala. 
 
Kopplingarna till befintligt centrum hade behövt mer bearbetning och fungerar i förslaget ungefär som 
idag med gången till Sjödalstorget som huvudsaklig kommunikation. Relationen till Kommunalvägen 
hade också behövt utvecklas.  
 
I själva kontorsbyggnaden finns ett härligt och öppet flöde med inomhusträdgårdar som 
karaktärskapande element. Atriet är menat att vara en vertikal fortsättning på det offentliga rummet 
men frågan är om det kommer bli det i praktiken. Blir huset uthyrt till flera företag är risken stor att 
atriet kommer att användas som entréer till kontoren och inte till det publika stråken som är 
intentionen. Kontorslösningarna är annars funktionella och bra. 
 
Byggnaden är rationell och bedöms fungera tekniskt och vara energieffektiv.  


