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KV PARADISET
Det nya landmärket i Huddinge centrum har ett volymspel som hävdar 
sig väl mot det storskaliga stadslandskapet och järnvägsspåren i väster.
Byggnaden är synligt från långt håll och i hög hastighet. Volymerna 
trappar ned mot söder och Paradistorget för att möta bostäderna på 

andra sidan gatan. Byggnadens inre o!entliga rum bygger vidare 
på den intima och upplevelserika skala som är Huddinge Centrums 
signum. “Paradisterrassen” och grändgatan “Paradisgränden” mellan 
Sjödalsgymnasiet och Kv Paradiset har samma intima rumslighet.

Kvarterets anpassning till  sin 
omgivningen

Den nya sammanlänkande 
rörelsen genom kvarteret

Sektion A-A 1:200

Vy från kommunalvägen

Situationsplan 1:1000

INTERAKTION HUDDINGE
EN STADSKÄRNA MED EN GRÖN STADSGATA
2030 har Huddinge och Fullersta vuxit samman till en stadskärna 
med bostäder, handel och kontor på båda sidor om pendeltågs-
stationen. Den nya pendeltågsuppgången mot söder utgör en ny 
nod som binder samman sidorna med varandra och skapar ett 
naturligt "öde och stråk från Huddinges södra stadsdel och 
genom Kv Paradiset. Kommunalvägen har förvandlats till en grön 
stadsgata med kommersiella lokaler, uteserveringar, cykel- och 
angöringsparkeringar samt kontorsentréer. 
 
KULTURELL MÖTESPLATS
Huddinge Centrums småskaliga kvalitéer, intima gaturum, torg 
och gränder, samt den unika blandningen av handel, verksam-
heter och bostäder utvecklas med nya Kv Paradiset. Byggnaden 
är kommunens kulturella centrum, med en stor blandning av 
funktioner inom samma byggnad. Här interagerar arbetsplatser, 
mötesytor, butiker, caféer, restauranger, barn- och ungdomsverk-
samhet, biblioteket med närheten till skolorna och be#ntliga 
kommunikationer. Verksamheterna och gestaltningen av Kv Para-
diset gör kvarteret till en destination i sig.

LÄNK MELLAN HÖJD OCH RUM
Huddinge Centrums utmaning ligger i  de stora nivåskillnad-
erna mellan inre gränder och omgivande gaturum. Utåt sett 
upplevs centrumet idag slutet. Vårt förslag för Kv Paradiset 
väver samman stadkärnans inre kundstråk med dess närmaste 
omgivning och skapar en ny attraktiv, livlig och behövd länk. 
Med nya Paradiset får stadsdelen också en öppen och välkom-
nande fasad mot Kommunalvägen och pendeltågen.  

ÖPPNA UPP OCH SKAPA NYA STADSRUM
Runt omkring det nya kvarteret öppnas alla gaturum upp. 
Grändgatan ”Paradisgränden” mellan Sjödalsgymnasiet och den 
nya byggnaden binder ihop de be#ntliga bostadsgårdarna och 
bildar tillsammans med Kommunalvägen och den nya “Para-
disterrassen” ett tillskott till stadens o!entliga och tillgängliga 
gångstråk. “Paradisterrassen” på den överbyggda lastgården är 
centrums nya o!entliga torg. Terrassen utgör en ny mötesplats 
med kompletterande uteserveringar, marknader, utställningar 
och events. En marktrappa, som i sig blir en mötesplats i bästa 
västerläge, kopplar ledigt “Paradisterrassen” till Kommunalvä-
gen.
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EN PLATS ATT VARA PÅ
Byggnaden erbjuder en ny destination, en plats av vara på. 
Samtidigt bildar den ett nytt diagonalt stråk mellan stadskärnans 
inre delar på en lägre nivå (+24) och Kommunalvägen, som 
ombildas till en trädplanerad stadsgata. Diagonalstråket binder 
samman centrumets nivåer och skapar i det välexponerade hör-
net Paradistorget – Kommunalvägen en ny huvudentré till Hud-
dinge Centrum från söder.  Betydelsen av den nya södra entrén 
och diagonalstråket genom byggnaden kommer att stärkas yt-
terligare när Pendeltågets södra uppgång och eventuell busster-
minal i anslutning till stationen står färdig. I marktrappan från 
Paradisterrassen #nns ytterligare en entré mot Kommunalvägen 
till byggnadens ungdomsverksamheter. Replokaler, en mindre 
scen som också kan användas som bio för alla åldrar eller till 
föreläsningar samt konferens föreslås här. Byggnaden framhävs 
i rådande stadsrum med sin rombiska form som ytterligare 
förstärker diagonalen och entréerna. Detta grepp skapar även ett   
mer generöst mått gentemot Sjödalsskolan på de övre planen. 

UPPLEVELSE, SHOPPING OCH ARBETE 
Centralt i byggnaden #nns ett samlande rum i "era nivåer för 
möten, events, handel, lek och caféer. Här möts det o!entliga 
livet med det kommersiella. Rummet har utformats som ett 
landskap med entresoler och trappor som bjuder på en naturlig 

vandring med siktvinklar, upplevelser och ljus. Trappning-
en förbinder storhandelns butiksnivå (+24) med stadens 
övre o!entliga stråk (+29). Det inre landskapet används som 
läktare vid olika typer av events, föreställningar för barn eller 
konserter. 
En trappa upp (+34) från den nya huvudentrén möts man 
av en reception för kontoren högre upp i huset, samt bibli-
oteket. På den här våningen #nns "exibla mötes- och konfer-
enslokaler som kan serva kontorshuset, men även hyras ut 
externt. Våningsplanen har stor generalitet. O!entliga ytor, 
t ex barnbiblioteket kan istället bli utökad handel. Den ex-
akta fördelningen mellan kommersiella och publika ytor får 
framtida programarbete utvisa, förslaget ger också stor "exi-
bilitet för förändringar över tid. Rulltrappor binder samman 
de kommersiella och publika lokalerna på dessa plan.

LÄTTILLGÄNGLIG PARKERING 
Längst ner med in och utfart mot Kommunalvägen ligger 
kundvänlig parkering i två plan med 213 nya p-platser varav 
4 handikapplatser. Rullband leder upp till Coop och en ny 
storskalig handelslokal. Den be#ntliga parkeringen med 155 
p-platser i angränsande kvarter kopplas till den nya parker-
ingen för gemensam in och utfart.
Parkeringen samutnyttjas av kontorslokalerna och handeln. 

De mindre kommersiella p-platserna i be#ntligt parkeringshus 
används i första hand som kontorsparkering. Ett p-ledsystem 
leder kunderna till ledig p-plats. Möjlighet till parkering under 
Paradistorget bör också utredas i framtiden, för att ge ytterligare 
p-platser nära centrums södra entré.

NYTT LASTINTAG
Be#ntlig nätstation kan byggas ut och inkoopereras i det nya 
kvarteret. I förslaget ligger den under Paradisterrassens trappor.  
Ledningsstråket placeras i kulvert på parkeringsplan 0.
Ett nytt gemensamt lastintag med soprum för återvinning ska-
pas. Coop och den storskaliga handelslokalen får en direkt 
koppling till lastintaget. Inlastningen dimesioneras för en 17m 
lastbil. En ny varuhiss når butiker på terrassnivån (+29). För att 
minska varutransporterna till centrum föreslår vi att citylogistik 
införs i centrum. 

Plan 2, +24  1:400

Plan 1, garage och koppling 
till be!ntligt garage  1:400

Vy från “Paradisterrassen”
Den samlande rummet och vandringen 
mellan +24 och +29

Ytorna i Kv Paradiset är "exibla och kan använ-
das för olika ändamål; publika som kommersiel-
la. Här exempel på hur en större sammanhållen 
lokal på ca 2500 m# anordnas i förslaget.

Exempel på aktiviteter i det samlande rummet

Plan 0, garage  1:400

Plan 2

Plan 2,5

Plan 3

INTERAKTION

Plan 2,5, +26,20  1:400
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Det publika och kommersiella mötesplanet med reception 
samt bibliotek.  Plan +34 , 1:400

Det publika och kommersiella eventplanet med café, restaurang, butiker 
och barnbibliotek   Plan +29 , 1:200

Dagsljuset re"ekteras långt in i rummet 
via den vinklade fasaden och ger en be-
haglig ljusmiljö med små kontraster mel-
lan vägg och fönster. Lösningen gör övrig 
utvändig solavskärmning över"ödig. 

MATERIAL
Materialvalen utgår ifrån tre principer ur 
hållbarhetssynpunkt: 
- Till fasader väljs material som är tåliga 
för fukt och har värmelagrande kapacitet.
- Till bjälklag och stomme väljs material 

som har en tydlig funktion i att medverka 
till en sänkning av kylbehovet, det vill säga 
material som betong som kan lagra och föra 
bort värme och därmed samverka med inom-
husklimatet för en behaglig innemiljö med låg 
miljöpåverkan. 
- Bland övriga material väljs i första hand 
de som är förnybara och har låg växthusgas-
påverkan vid tillverkning. 
Möjligheten att återanvända tegel på be-
#ntligt parkeringshus till marktegel, både 
inne och ute bör utredas. I nästa skede kan 

STOMME & FASAD
Byggnadens stomme är ett pelardäck, med 
bjälklag av TT-kasseter av betong för att 
åstadkomma stora spännvidder för maxi-
mal "exibilitet för framtiden. Betongbjälk-
lagen bidrar också positivt till den termiska 
värmebalansen. Vi föreslår att el, data och 
ventilation dras i ett installationsgolv, vilket 
också ökar "exibiliteten och möblerbar-
heten.

Vi föreslår att de täta delarna av fasaden 
består av helväggselement av Träullit. 
Träull av gran ger en värmeisolerande, 
värmelagrande och ljudabsorberande 
struktur. Cement är bindemedlet vilket ger 
styrka, fuktbeständighet och brandskydd. 
Träullit är ett enkelt och industrialiserat 
byggnadsmaterial som erbjuder många 
miljöfördelar genom att bidra till värmela-
gringen, ger jämn rumstemperatur och är 
fuktreglerande och resistent mot mögel 
och röta. Mot utsidan putsas de täta fasad-
elementen, med träulliten som putsbärare. 
Mot insidan kan materialet vitmålas och 
fungerar då också som högvärdig ljudab-
sorbent. Fasadens vinklade burspråk bidrar 
ytterliga till god ljudmiljö, genom att bryta 
ljudvågorna - något som är avgörande för 
arbete i storrum. Sammantaget gör dessa 
e!ekter att absorbenter i tak kan undvikas. 
En homogen träullsvägg på ca 400 mm 
ger ett U-värde på 0,16 W/m$ C och en 
värmelagringskapacitet på 250 kJ/m$ C . 

GRÖNA TAK OCH TERRASSER
Byggnaderna har en nedtrappning mot 
söder för att ge bästa möjliga växt-
förutsättningar på taken som har ett stort 
inslag av grönska med ett växtdjup på 
minst 300mm. Taken bidrar till rekreativa 
värden för kontorsmedarbetarna, ger ett 
jämnare inomhusklimat, ökar områdets 
biologiska mångfald och dämpar e!ek-
ten av negativa klimatförändringar. För 

att bidra till en stor biodiversitet, och ge 
förutsättning för habitat för nyckelarter 
och säkerställa livsavgörande ekosys-
temtjänster får taket olika karaktärer, 
från blommande tak till mindre träd och 
buskar. Pausterrasserna i fasad blir också 
grönskande. På Paradisterrassen planteras 
en äppellund. 

FÖRVALTNING
Idén om byggnadens layout, logistik, 
funktion, material och konstruktion byg-
ger på ett ställningstagande om långsiktig 
hållbarhet. Stor generalitet i stomsys-
tem och vertikal kommunikation ger 
förutsättningar för "exibilitet i framtida 
användande. Alla material är valda för att 
ge bra inomhusklimat och minimalt be-
hov av tillförd energi. Fasaduppbyggnaden 
och dess material, ger minimala dri%s- 
och underhållsbehov, då Träulliten är 
fuktbeständig, och ingen utvändig solav-
skärmning behövs. 

"PARADIS-
GRÄNDEN"

KOMMUNALVÄGEN

+24,00

+26,20
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+29,20

HUVUDENTRÉ

INFART
PARKERING/INLASTNING (+24,00)

ENTRÉ BIBLIOTEK

"SMITENTRÉ"
 KONTOR

SJÖDALS
GYMNASIET

- Mamma, jag vill gå och ta 
purikurabilder i mediateket!
Sen kan vi väl låna en e-bok om 
hur man bakar whoopies!!!

- Jisses! Idag kryllar det verkligen 
av ungar här! Tur att det !nns så 
mycket plats i barnvagnscaféet...!

- Puh! I dag är jag sen till mitt 
möte. Jag tar smitvägen från 
gränden. Det går fortast!

- Åh vad skönt 
det är att sitta i 
solen!

- Jag ställer bara 
cykeln här, sen 
springer jag ifatt er!

- Gunnar! Ta det lite 
försiktigt i bollhavet. 
Sixten är mindre än 
du, det vet du ju....

- Linnéa! Vet du vad? På 
Lördag spelar Robyn på 
Paradisscenen. Kommer 
du då...?

- Då säger vi det! Vi 
ses om en timme på 
Paradisetterrassen, 
vid fontänen...

- Det är så härligt med den nya 
pendeltåguppgången. Nu är det ju 
mycket närmare hem!

- Mmm... det doftar 
nybakt surdegsbröd.

- Jag har hört att det 
skall !nnas en pop-up-
Gucci i Huddinge C. 
Stämmer det...?

- Jag vet inte säkert 
men kolla i container-
 gallerian...

- Titta ett akvarium! 
Där är pappa!sken och 
alla barn!skarna...

- Men var är
mamma!sken?

- Mamma!sken 
är på jobbet!

Vy från “Paradisterrassen”

- Vad lätt det var att hitta 
p-plats! Jag brukar tycka att det 
är jobbigt att parkera under 
jord, men här är allt så över-
skådligt och luftigt.

- Adressen är Paradistorget 1.
Du tar rulltrappan rakt upp bara, 
alldeles till höger innanför entrén... 
Så kommer jag ner och möter dig i 
receptionen!

dagsljus och minimal värmebelastning. De 
vinklade burspråken skapar en behaglig 
innemiljö då de erbjuder utblickar, bländ-
ningsfritt dagsljus samtidigt som de min-
skar solvärmeinsläppen och därmed kyl-
behovet. Burspråkens vinkel är anpassad 
e%er väderstreck och höjd över mark. Fön-
sterytan är större ju längre ner du be#nner 
dig i byggnaden för att minska högre upp. 
Likaså är fönsterytorna mot norr större än 
i söder. Detta skapar ett tydligt uttryck och 
dynamik i fasaden. 

Exempel aktiviteter och utformning “Paradisterrassen”

LCA göras för att utgå från material utan negativa 
kemikalier som är lokalt producerade, återvunna, 
återvinningsbara och kontrollerade enligt miljöklas-
sad byggnad, samt byggvarubedömningen.

YTREDOVISNING

Ex. Gröna tak

HÅLLBARHET
För att uppnå hållbar stadsutveckling på sikt 
måste en rad hänsyn och åtgärder vidtas. I 
vårt förslag är många av åtgärderna integre-
rade och del av gestaltningen, de blir synliga 
och kommunikativa exempel på hållbart byg-
gande. Ett konkret exempel är byggnadens 
kompakta form som e!ektivt minskar upp-
värmningsbehovet. 

DAGSLJUS
Fasadgestaltningen ger maximalt med 
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Alternativt kontorsplan med rum,  1:400 Alternativt kontorsplan med "era hyresgäster, 1:400

Kontorets normalplan,  1:200
Möblerat för en hyresgäst i landskap

Kontorets normalplan,  1:200
Möblerat för en hyresgäst i landskap

ENERGI
Genom att anpassa byggnadens utformning kan en balans 
mellan kyl- och värmebehov uppnås. På så sätt går det att 
använda ett bergvärmelager för dygns- och säsongslagring. 
Genom att, i kombination med detta, använda ett hög-
temperatursystem för kyla och ett lågtemperatursystem för 
värme så behövs väldigt lite energi för att tillgodose bygg-
nadens kylbehov. I praktiken kommer överskottsvärme att 
pumpas ned i marken vid kylbehov och samma värme kom-
mer sedan att pumpas upp igen vid värmebehov. Den energi 
som behövs är för att pumpa runt energin, samt att höja 
temperaturen för värmning med värmepumpar.
Vidare föreslår vi att man kan använda sorbtiv kyla för att kyla 
tillu%en, vilket innebär att man kyler med värme via en pro-
cess där värmen kommer tas ifrån ett väldimensionerat 
system av solfångare på tak. 

EN INJEKTION, EN NY RIKTNING, EN INTERAKTION 
I mötet skapas det oförusägbara, den kreativa innovationen som 
visar vägen mot framtiden. Med kvarteret Paradiset läggs ett 
nytt lager till Huddinge Centrum. En ny årsring, en ny entré, en 
attraktiv destination och plats att vistas på för alla åldersgrup-
per. Vi vill skapa en arena för möten, oväntande som väntade 
och samtidigt ett modernt och "exibelt kontorshus som bidrar 
till det samlade utbudet i centrum. Ett nytt, hållbart steg mot en 
vidareutveckling av Huddinge centrums kvalitéer som levande 
kommuncentrum. En injektion, en ny riktning, en interaktion!

Dagsljusberäkningen visar att hela våningsplanet 
uppfyller nivån för Miljöbyggnad Guld med av-
seende på placering av arbetsplatser. 

Fasaden är rationell uppbyggd av tre olika prefabricerade block 
element. Genom att placera dessa optimalt i förhållande till 
väderstreck och solinstrålning skapas ett karaktäristiskt mönster 
i fasaden. Volymelementen kommer i form av kassetter; färdigi-
solerade och putsade och montera snabbt på plats. 

Förslag på fasad vid bilarnas entré, samt inlastning.
Perforerade plåtkassetter som även kan användas 
som stöd för plantering av gröna väggar. 

Vy från pausyta, eller receptionsentré vid 
indelning med "er mindre hyresgäster

Vy pausyta

KONTOREN
Traditionella kontorshus planeras med mittkärna och stor-
rum mot fasad. Det fungerar väl i ett mindre kontor men i 
ett kvartersstort kontor blir störningarna stora när alla skall 
ta sig till och från sin arbetspalts. 

Vi föreslår en alternativ utformning. Halva huset, utåt mot 
gator och gränder, blir öppna arbetsplatser och andra hal-
van inåt mot det samlande atriet blir gemensamma rum 
och kommunikation. Flödena sker längs atriet för att inte 
störa arbetsplatserna. Fokus är att arbetsplatserna ska 
placeras mot dagsljuset och utblickarna. 
Det stämmer väl med ett modernt program där alla har 
två stolar; en egen arbetsplats eller "explats och en stol i 
ett tyst rum, ett rum för möten eller ett rum för projekt. 
Kontorslokalerna har ett gemensamt trapphus, med hu-
vudreception en trappa upp från Huvudentrén i hörnet 
Kommunalvägen och Paradistorget. Kontoret har också 
en separat “smitentré” i gatuplan mot Paradisgränden 
mellan Sjödalsgymnasiet och Paradiset. 

Den valda kontorslayouten ger stora möjligheter för 
"exibelt användande över tid, där både storrum och 
kontorsrum är möjligt. Planen fungerar lika bra för 
en stor hyresgäst, men kan också delas upp i upp till 
4 hyresgäster per plan. De tvåvåningshöga, gröna ter-
rasserna , placerade i anslutning till de gemensamma 
pausytorna ger utblickar och rekreativa mötespunk-
ter samtidigt som de rumsligt ger en uppdelning av 
planen. 

900 arbetsplatser, främst i storrum, ger ett nyckeltal 
på ca 15kvm per arbetsplats. 700 arbetsplatser, i 20% 
kontorsrum och 80% storrum ger ett nyckeltal på ca 
19kvm/arbetsplats. 

Plan 10 med personalmatsal, 1:400

Plan 11-13, 1:400


