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Taxinge och Tisslingeplan i Tensta
Resultat av allmän arkitekttävling 2004-2005

Idrottshall och torg samt kollektivhus
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SAMMANFATTNING

Arkitekttävlingen arrangerades av Stockholms stad, genom stadsbyggnads-
kontoret och markkontoret (f.d. gatu- och fastighetskontoret), i samverkan med 
idrottsförvaltningen, CentrumKompaniet och Familjebostäder, och genomför-
des under tiden september 2004 till 13 januari 2005 i samråd med Sveriges Arki-
tekter.

De tävlande ombads ge förslag på två tävlingsuppgifter i Tensta, dels en 
idrottshall med tillhörande platsbildning vid Taxinge, dels ett kollektivhus 
vid Tisslingeplan. Förslagsställarna kunde välja att svara på båda tävlingsupp-
gifterna eller bara den ena. 

I juryn har ingått företrädare för arrangören och dess samarbetspartners. 
Juryns ordförande har varit avdelningschef Magnus Andersson vid Stockholms 
stadsbyggnadskontor.

Tävlingen har genomförts med anonymitet, de tävlande har själva försett sina 
förslag med ett ”motto” för identifiering. De förseglade namnsedlarna har öpp-
nats först efter att juryns bedömning varit avslutad.

64 tävlingsförslag inlämnades, ungefär hälften av förslagen svarade på vardera 
tävlingsuppgiften, Taxinge respektive Tisslingeplan.

En enig jury har för Taxinge till förstaprisvinnare och mottagare av 250.000:- 
utsett förslaget Accentuera utformat  av SWECO FFNS arkitekter AB genom 
Anna Åkerberg, Björn Ekelund, Fredrik Nordh arkitekt MSA, Mikko Raatikai-
nen och August Wiklund arkitekt MSA (3d-modellering).

Accentuera belönas med förstapris därför att det är det förslag som på bästa sätt 
lyckats gestalta idrottshall och torg i en övertygande helhet. Idrottshallen är sä-
kert placerad och den stora lätt gestaltade volymen omfamnas av en låg gördel av 
tydliga entrérum mot det nya torget och Tenstagången, vilket ger en bra relation 
till omgivande byggnader. Förslaget bygger på en noggrann analys av stadsdelen 
och platsen. 

En enig jury har för Tisslingeplan till förstaprisvinnare och mottagare av 
250.000:- utsett förslaget Familjeband utformat av Realarchitektur genom Petra 
Petersson, Andrew Strickland och Jens Casper.

Familjeband belönas med förstapris för sin arkitektoniska kvalitet och sin täta 
och småskaliga variationsrikedom. Förslaget är både en tolkning av och ett svar 
på Tenstas befintliga arkitektur. Med sin måttliga skala samspelar projektet väl 
med stadsdelens omgivande bebyggelse. Kollektivhus och markboende kombine-
ras, vilket tillsammans med projektets utformning kommer att göra det mycket 
attraktivt för de boende. 
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Arkitekttävlingen i Tensta arrangeras av Stockholms stad, genom stadsbyggnadskontoret och markkontoret (f.d. 
gatu- och fastighetskontoret), i samverkan med idrottsförvaltningen, CentrumKompaniet och Familjebostäder in-
för bostadsutställningen Tensta Bo 2006. Det är en utställning med två teman: Tensta som boplats och Tensta som 
kulturarena. Arkitekttävlingen är en del av Tenstas förnyelsearbete och resultatet kommer att användas i utställ-
ningen och i den fortsatta planeringsprocessen. 

Tensta är en Stockholmsförort från sextiotalet med miljonprogrammets typiska problem och kvaliteter – och sina 
egna karaktärsdrag. Tensta har en mycket konsekvent genomförd planstruktur med friliggande hus av varierande 
sort och trafikseparering helt enligt tidens ideal. Tensta centrum är uppbyggt längs Tenstagången där den mesta 
av servicen har samlats med Tensta gymnasium i ena änden och ett parkeringshus i den andra. En av uppgifterna 
i tävlingen var att ersätta parkeringshuset med en idrottshall och i anslutning till den skapa en platsbildning. Det 
finns relativt få arbetsplatser i området som domineras av bostäder, till största delen medelstora hyresrätter. Be-
folkningen i stadsdelen har ökat, idag bor där 18.000 personer i ca 6.000 lägenheter. Sedan stadsdelen byggdes har 
familjestrukturen ändrats, nu saknas lägenheter för stora familjer och små lägenheter för utflyttande barn och andra 
mindre hushåll. Ny bostadsbebyggelse uppförs idag successivt för att komplettera stadsdelen med fler hustyper, upp-
låtelseformer och lägenhetsstorlekar. Tävlingens kollektivhus avses vara en av dessa kompletteringar. 

Tävlingsuppgiften i Taxinge är att ge förslag på hur området ska kunna omvandlas till en sammanhållen och välge-
staltad plats med en idrottshall. Ambitionen med förnyelsen av Taxinge är att både besökare och innevånare i Ten-
sta ska känna sig välkomna till centrum och att Taxingeplan ska fungera som en mötesplats som binder samman de 
olika delarna i området. Det är upp till de tävlande att ta ställning till vilken nivå den nya Taxingeplan ska förläggas 
på. De tävlande ska också beakta att entrén till den befintliga Konsthallen inte är tillfredställande idag. Idrottshal-
len ska främst betjäna bollsporter och gymnastik. Den stora hallen ska kunna ta emot ungefär 1.500 åskådare. Ett 
detaljerat lokalprogram för idrottshallen med alla de funktioner som den ska innehålla finns i tävlingsprogrammet. 
Förslag till placering av en vårdcentral ingår i tävlingsuppgiften.

Vid Tisslingeplan önskar Familjebostäder få förutsättningarna för ett kollektivhus utredda. Kollektivhuset ska skilja 
sig i sin gestaltning från arkitekturen i Tensta och ett friare och mer okonventionellt uttryck efterfrågas.

Kollektivhuset ska innehålla 40-60 lägenheter och dessa ska vara mindre eller större än 3 rum och kök som är den 
vanligaste lägenhetsstorleken i Tensta. Varje hushåll i kollektivhuset ska ha sin egen lägenhet inklusive kök. Det vik-
tigaste kollektiva utrymmet är husets kök och matsal som ska fungera som en mötesplats för de boende. Dessutom 
ska det finnas ett vardagsrum för gemensam samvaro, tvättstuga och gymnastiksal.

ALLMÄNNA FAKTA OM TÄVLINGEN
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Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en i förväg utsedd jury bestående av:

• Magnus Andersson, avdelningschef Stockholms stadsbyggnadskontor, ordförande

• Per-Eric Siljestam, projektledare Tensta Bo 2006, Stockholms markkontor (f.d. gatu- och fastighetskontor)

• Torbjörn Johansson, arkitekt MSA, planarkitekt, Stockholms stadsbyggnadskontor

• Peter Lundevall, planhandläggare, utredare, Stockholms stadsbyggnadskontor

• Jack Kindberg, stadsdelsdirektör, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

• Erik Stenberg, arkitekt SAR/MSA, Tenstabo

• Marika Lundin, Familjebostäder AB

• Henrik Hoogland, vice vd, CentrumKompaniet

• Ulf Sankell, arkitekt SAR/MSA, Stockholms idrottsförvaltning

• Helena Djurstedt, landskapsarkitekt LAR/MSA, Stockholms markkontor (f.d. gatu- och fastighetskontor)

• Anders Bergkrantz, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

• Per Glembrandt, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare: Katarina Nilsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär: Margaretha Fougner, Stockholms markkontor (f.d. gatu- och fastighetskontor).

Inlämnade förslag

Vid tävlingstidens utgång den 13 januari 2005 hade 64 förslag inlämnats. Ett fåtal förslag innehöll lösningar på båda 
tävlingsuppgifterna. Två förslag innehöll för många planscher, juryn undantog därför övertaliga planscher från 
bedömning. Samtliga förslag godkändes för bedömning.

Utställning

Ungefär 100 personer kom till den allmänna visningen som hölls den 25 och 26 februari. 

Bedömningskriterier

I enlighet tävlingsprogrammet har juryn bedömt förslagen enligt följande kriterier, utan inbördes ordning:

- Stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska kvaliteter

- Bostadskvaliteter, funktion och användbarhet

- Genomförbarhet/ekonomisk realism

Juryarbetet

Juryarbetet har skett i Järingeskolan i Tensta och juryn har haft sex heldagsmöten. 

Foto PM Sällström Foto Lennart Johansson
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TÄVLINGSFÖRSLAGEN
Sammanfattningsvis visar flertalet tävlingsförslag att de tävlande har tagit sig an tävlingsuppgifterna med stort in-
tresse och entusiasm. Tävlingsförslagen visar på en stor bredd med många inspirerande idéer och lösningar. Juryn 
vill tacka alla de tävlande för deras insatser. 

Juryn har med intresse också studerat förslag som mer varit inlägg i debatten om hur Tensta som helhet kan utveck-
las än lösningar på de specifika uppgifter som formulerats i programmet. Dessa förslag kan inte belönas men visar 
på att många av förslagsställarna verkligen är engagerade i uppgiften och har försökt skaffa sig en stor kännedom 
om stadsdelen, dess specifika förhållanden och karaktär samt dess problem och möjligheter. Förslaget Måste alla 
äta falukorv. (blå arkitektur landskap ab) är ett exempel på ett förslag som för ett engagerat resonemang kring Ten-
stas framtid. Juryn delar inte förslagsställarens resonemang i alla punkter men anser ändå att det är ett intressant 
inlägg i debatten. Förslaget Tensta – active parking ground (Eloide Enard m.fl.) är ett annat exempel som inte alls 
svarar på uppgiften utan föreslår ett flexibelt torgståndssystem i det befintliga parkeringshuset. 

JURYNS BEDÖMNING
Tävlingsförslagen har bedömts utifrån sin gestaltning i förhållande till respektive plats, sina inre funktioner och 
arkitektoniska kvaliteter samt realismen i ekonomi och genomförbarhet. Juryn har sökt de förslag som på bästa 
sätt uppfyller alla bedömningskriterier i en samlad helhet. Tävlingsprogrammet efterfrågar en lösning, inte ett i alla 
punkter genomarbetat förslag. Det finns svagheter i alla förslag men juryn har sökt positiva kvaliteter och utveck-
lingsmöjligheter i förslagen och i huvudsak inriktat denna bedömning på att beskriva dem. När det gäller de pris-
belönade förslagen har juryn dessutom beskrivit hur de behöver utvecklas i det kommande arbetet. Detta kan ge en 
något skev bild av de olika projektens kvaliteter, men tillvägagångssättet är nödvändigt för att juryns kunskap och 
uppfattningar ska kunna föras vidare i det fortsatta arbetet med att utveckla de belönade förslagen.

Stadsbyggnadsmässigt har de förslag lyckats bäst som gjort en ordentlig analys av stadsdelen och de två tomterna 
och därmed bidrar till att förstärka och förbättra existerande stråk och platser i området. Tenstagången och den 
nordsydliga gångvägen som löper förbi Tenstakyrkan, väster om tomterna, är viktiga stråk i Tensta där många män-
niskor rör sig, vilket flera förslagsställare har förstärkt på ett bra sätt. Flera förslag annonserar byggnaderna mot 
Tenstastråket, vilket kan markera centrum, men detta angreppssätt har bedömts mindre betydelsefullt. Skalan på 
projekten har också varit viktig, projekt som respekterar den relativa småskaligheten har oftast övertygat juryn i sin 
utformning. Några av de mer utpräglat storskaliga projekten, som t ex Off Spring (ÅWL arkitekter) med ett karak-
tärsfullt tak över hela torget, har juryn ändå intresserat studerat. Nya trafiklösningar för Tensta har också föresla-
gits.

Juryn har beaktat såväl hall- som kollektivhusprojektens genomförbarhet både när det gäller ekonomi och kon-
struktion. Några förslag med stark gestaltning har särskilt studerats för att pröva om en eventuell utveckling av 
förslagen är möjlig för ett möjligt genomförande utan att kvaliteter förfars. Många av förslagen för idrottshallen är 
mycket optimistiska när det gäller konstruktionshöjder och liknande. Kollektivhusen har också beaktats ut ett för-
valtningsperspektiv.

Off Spring
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Taxinge, idrottshall och plats
Platsen ligger i enda änden av Tenstagången och utgör därför både en början och ett slut på Tensta centrum. Täv-
lingsuppgiften var att kompletterna centrum med funktioner och kvaliteter som idag fattas: en ny idrottshall och en 
ny platsbildning. 

Flera förslag innehåller andra eller fler funktioner än de som anges i tävlingsprogrammet t ex hotell, arbetsplatser 
eller speciellt anordnad torgförsäljning. I de flesta fall är dessa lösningar mycket intressanta och skulle ge Tensta ett 
tillskott av andra aktiviteter som det tyvärr inte idag finns någon känd huvudman för. 

Uppgiften i tävlingen är relativt komplex. Idrottshallen måste ha en god användbarhet, men den ska också gestalt-
ningsmässigt bidra till torgbildning och stadsbild. Flera nivåer, stråk och funktioner ska bindas ihop till en gestaltad 
och fungerande helhet.

Några förslag förutsätter att tunnelbaneingången flyttas eller att dess rulltrappor eller hiss flyttas. Detta bedöms ej 
vara möjligt och dessa förslag har värderats efter förutsättningen att tunnelbaneingången inte i någon större omfatt-
ning förändras. Juryn har dock förutsatt att själva tunnelbanebyggnaden kan kortas något i öster för att skapa den 
eftersträvade öppenheten mellan torget och Tenstagången.

Juryn har också beaktat olika lösningars inverkan på konsthallens entré och möjligheter till dagsljus.

Torget

Det var upp till de tävlande att välja på vilken nivå de lägger torget. Att höja upp torget till samma nivå som Tens-
tagången ger den bästa kopplingen mellan dessa två platser. Juryn har också bedömt att det är viktigt att inte bryta 
det nordsydliga gångstråket i väster. De förslag som vänder idrottshallens ingångar mot torget och utnyttjar det som 
en entréplats har i regel de mest tilltalande lösningarna. Generellt så ger torglösningar med många olika nivåer pro-
blem för gestaltning och tillgänglighet. En del förslag innehåller norrvända sittrappor som i verkligheten förmodli-
gen inte kommer att utnyttjas i den utsträckning som de tävlande tänker sig. 

Att ge möjligheter för många aktiviteter på torget är okonventionellt och positivt. Torget får gärna vara en plats 
för lek, spel och andra aktiviteter både för vuxna, barn och ungdomar. Tensta Allsport (testbedstudio)  är ett av de 
förslag som på ett intressant sätt bygger på att torget blir en plats för spontan sport och lek, men förslaget löser inte 
uppgiften i tävlingen. 

Tensta Allsport (testbedstudio)
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Många förslag visar att det är svårigheter i att gestalta torgets anknytning mot Tisslingeplan och kyrkan, där också 
inlastningen till Tensta centrum måste ske. I de fall torget placerats i ett nedre plan uppstår ofta en konfliktpunkt 
mellan människor och trafik. 

Idrottshallen

Bästa funktionalitet i idrottshallen har de förslag, vilkas stora hallar ligger i samma plan, i direkt förbindelse med 
varandra och utan större höjdskillnader mellan entré och åskådarplatser. Då fungerar hallen bättre i tävlingssam-
manhang och den kan dessutom användas för fler ändamål än bara idrott, t ex konserter. Denna lösning av idrotts-
hallen har dock i varierande omfattning gett de tävlande svårigheter att ordna dess omgivande platser på ett sådant 
sätt att ett lagom stort torg bildas. Förhållandet till omgivande byggnadshöjder är dock behagligare med en lägre 
byggnad. Flera förslag lägger de stora hallarna ovanpå varandra vilket ger en större och generösare platsbildning. 
Publiken måste då i hög utsträckning röra sig i höjdled, vilket inte är positivt för tillgängligheten.

Det finns några förslag som särskilt 
har gestaltat den stora idrottshallen 
på ett spännande sätt. Ett sådant för-
slag är Pamukkale (Niclas Frenning 
m.fl.), vars vackra hall skulle kunna 
användas till fler arrangemang än de 
som beskrivs i tävlingsprogrammet. 

Parkering, angöring och inlast-
ning till Tensta Centrum

Även om inomhuslösningar för in-
lastning och angöring till centrum 
är praktiska anser juryn att många 
av de lösningar som presenterats 
skapar entréer till centrum som mer 
liknar en garageinfart än en entré. 
Tävlingen visar att det går att lösa 
dessa funktioner på sätt som förenar 
logistik och estetik.

Vårdcentralen

Tävlingsförslagen visar att det finns möjligheter att förlägga en vårdcentral till platsen, vilket efterfrågades i pro-
grammet. För att få bästa funktion och gestaltning både av torget och vårdcentralen kunde dock andra placeringar 
av denna, i centrum eller dess närhet, vara att föredra.

Tisslingeplan, kollektivhuset
Flera av förslagen har starka och intressanta gestaltningsidéer som har hämtat inspiration från den moderna in-
ternationella arkitekturen och som kan sägas uppfylla tävlingsprogrammets önskan om okonventionella uttryck. 
Många projekt har en avslappnad lekfullhet som bryter mot den strikta ordningen i Tensta. Det finns också projekt 
med lika stringent uttryck som den arkitektur som finns i stadsdelen, även om den är av ett helt annat slag än den 
existerande. Båda dessa sätt är tänkbara sätt att lösa uppgiften och många av förslagen har definitivt stora arkitek-
toniska kvaliteter. 

Förhållande till stadsdelen

Tensta karaktäriseras av öppna gårdar med fristående hus, i en mot söder gradvis fallande höjdskala. Samtidigt 
karaktäriseras stadsdelen av en relativt strikt och rätvinklig ordning. 

Tomtens höjdskillnad har utnyttjats av många förslagsställare till att höja upp gården och lägga parkeringen under 
en terrassbyggnad. På den upphöjda terrassen kan då skapas en trevlig gårdsmiljö för de boende i kollektivhuset men 
det är inte alltid som förslagsställarna har arbetat tillräckligt med de gaturum som skapas. Betongmurar eller andra 
slutna socklar med endast garageinfarter mot omgivningen distanserar projektet till omgivningen. 

Pamukkale (Niclas Frenning m.fl.)
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Lösningar med solitärer, som punkthus eller skivhus, har varit lättare att anpassa till topografin men dessa lösning-
ar har ofta fått till följd att gränsen mellan privat, halvprivat och offentligt gestaltats på ett osäkert eller ofullgånget 
sätt. 

Tävlingsprogrammet efterlyser en okonventionell gestaltning av kollektivhuset och många förslag visar just prov på 
ett friare angreppssätt. Många förslagsställare har vågat arbeta med både form och färg på intressanta sätt. Det har 
dock varit viktigt för juryn att det finns en relation och kommunikation mellan kollektivhuset och den existerande 
bebyggelsen. 

Shobre (Odd Jönsson) är ett exempel på en lekfull gestaltning i ett fritt sammanhang.  

Kollektivhus

Kollektivhustraditionen har utvecklats sedan förra sekelskiftet. Den har dels kretsat kring att skapa rationalitet i 
vardagslivet genom att de boende delat på ansvar och/eller kostnad för matlagning, barnpassning och andra hus-
hållssysslor. Men det har också varit viktigt att skapa en större gemenskap mellan de boende. Det moderna kollek-
tivhuset i Sverige utvecklades främst under 1980-talet. Idag är alltid lägenheterna fullvärdigt utrustade med riktiga 
kök osv. Gemensam matlagning och andra aktiviteter i huset bygger mer eller mindre på ett frivilligt deltagande 
från de boende i huset. Juryn har därför särskilt beaktat att kollektivhuset i sina lösningar ska främja deltagande 
och engagemang från de boende på ett naturligt sätt. Kvaliteterna i och placeringen av de gemensamma utrymmena 
är därför viktiga. Många förslagsställare har beaktat detta vid placering och utformning av kollektivhusets gemen-
samma funktioner. 

Tävlingsprogrammet uttrycker en önskan att det ska finnas både små och stora lägenheter, men inte så många i mel-
lanstorlek. Detta innebär att sammansättningen i huset kommer att bestå av stora familjer med många barn och små 
hushåll med ensamstående eller mindre familjebildningar. Trots detta önskemål innehåller många förslag en alltför 
stor andel lägenheter i mellanstorlek.

Lägenhetslösningar

Även om det finns gemensamma funktioner i ett kollektivhus, som kan innebära att ett hushåll kan klara sig på en 
något mindre yta än i ett vanligt flerfamiljshus, måste lägenheterna vara fullvärdiga och tillgängliga. Många täv-
lingsförslag har på ett bra sätt löst lägenhetsfunktionerna. Juryn noterar att flera förslagsställare skulle ha kunnat 
lösa sina lägenheter inom de ramar som de gett sig själva på ett mycket bättre sätt än de redovisat. Flera förslag inne-
håller etagelägenheter eller duplexlösningar som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Sovrum mot loftgångar är inte 
acceptabelt. 
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JURYNS BESLUT
En enhällig jury har utsett följande vinnare:

1:a pris Taxinge – Accentuera  mottagare av 250.000:-

SWECO FFNS arkitekter AB i Stockholm genom Anna Åkerberg, Björn Ekelund, Fredrik Nordh arkitekt MSA, 
Mikko Raatikainen och August Wiklund arkitekt MSA (3d modellering) 

Accentuera är det förslag som på bästa sätt lyckats gestalta idrottshall och torg i en övertygande helhet. 

Idrottshallen är säkert placerad och den stora lätt gestaltade volymen omfamnas av en låg gördel av tydliga entré-
rum mot det nya torget och Tenstagången, vilket ger en bra relation till omgivande byggnader. Förslaget bygger på 
en noggrann analys av stadsdelen och platsen. 

Accentueras torg är upphöjt till samma nivå som Tenstagången. Det nord-sydliga gångstråket är något förskjutet för 
att lämna plats åt en ny entré för Konsthallen utan att förta betydelsen av denna viktiga förbindelse. Torget har en 
generös storlek och en mjuk anslutning med trappor och ramper mot gångstråket utmed Taxingegränd i söder. 

Accentueras lösning av idrottshallen är mycket skickligt gjord. Den stora hallen är harmoniskt gestaltad med sin 
rymd och amfiteaterprincip. Från entrén från Tenstagången får publiken snabbt en överblick över aktiviteterna i den 
lägre belägna stora hallen. I direkt anslutning till huvudhallen ligger träningshallen, vilket är positivt vid tävlingar 
i individuella sporter då de tävlande kan följa tävlingen under uppvärmningen. De två hallarnas relation gör det 
också möjligt att använda dem till andra arrangemang som konserter och liknande, då publik kan placeras på hu-
vudhallens golv och träningshallen användas som scen. 

Förslagets tunnelbanelösning är dock inte möjlig. Förslagsställaren har kortat rulltrapporna upp från tunnelbanan 
för att skapa entréer till idrottshall och konsthall i ett nedre plan under mark. Juryn anser att denna lösning är min-
dre lyckad och att det snarare skulle vara positivt för förslaget om all publik kom upp till Tenstagångens nivå innan 
den tar sig in i idrottshallen. Juryn menar att en förkortning av tunnelbanehuset i öster skulle vara en bättre lösning 
för att få en öppnare relation mellan Tenstagången och torget. 

Förslaget är anspråkslöst – men tydligt – presenterat. Förslaget har stora utvecklingsmöjligheter i det fortsatta arbetet.

Accentuera, flygperspektiv
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Accentuera, situationsplan

Vy mot tunnelbanenedgången och Tenstagången
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Plan 

Sektion Tenstagången – Taxingegränd

Fasad mot söder
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2:a pris Taxinge – Hemmaplan  mottagare av 100.000:-

White Arkitekter i Uppsala genom Gustav Jarlöv landskapsarkitekt MSA, Jacob Melin arkitekt SAR/MSA, 
Johanna Rydberg och Nina Wittlöv-Löfving arkitekt MSA.

Hemmaplan belönas för sin stringenta och vackra torglösning och för sin vilja att göra hallen till ett landmärke. 

Torgets lösning och den samlade huskroppen är styrkan i förslaget. Torget har en generös storlek med en pregnans 
som på ett stiligt sätt bygger vidare på Tenstas formspråk. 

Idrottshallens lösning bygger på att de två stora hallarna ligger ovanpå varandra och hallbyggnaden blir då både 
kompakt och hög. Publiken tvingas till en brant vandring högt upp genom huset för att nå huvudhallens foajéer som 
dubblerar bottenvåningens.  Hallen har också funktionella brister för dem som ska utöva idrott i huset.

Det kompakta huset möjliggör ett stort och rymligt torg och en öppen relation till Tenstagången. Vårdcentralen kan 
få en placering som inte upplevs inkräktande på torgets gestaltning. Entrén till konsthallen har tryckts in i Centrum-
byggnaden för att förstärka det nord-sydliga gångstråket. Denna lösning är inte möjlig.  

Den höga byggnaden annonserar sig tydligt mot det nya torget och Tenstastråket men fasaden mot Tenstagången 
blir väl hög för att skapa ett harmoniskt gaturum. 
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Sektion Taxingegränd – Tenstagången
Undre foajen
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3e pris Taxinge – Kuato  mottagare av 50.000:-

Braun + Partner Architects i München genom Dipl.-Ing Michael W Braun, Architect BDA
Medarbetare: Dipl.- Ing Maximillian Braun och Dipl.-Ing Ulrich Schimtenings

Kuato har en vacker och kraftfull gestaltning som skulle vara ett betydelsefullt arkitektoniskt tillskott för Tensta.  
Hela den gnistrande vita byggnaden balanserar vackert på fyra ben. Volymen med de perforerade fasaderna påmin-
ner om tidig sextiotalsarkitektur av bästa slag, vilket skapar en elegant förening av tyngd och lätthet som för en bra 
dialog med Tenstas befintliga arkitektur.

Juryn är mycket lockad av detta förslag, men en närmare studie av projektet visar att de förändringar som krävs för 
att idrottshallen ska bli funktionell, skulle spränga sönder förslaget. Det är därför inte möjligt att genomföra.
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Hedersomnämnande Taxinge – Tensta United
blå arkitektur landskap ab i Stockholm genom sivilarkitekt mnal Nils Mjaaland och arkitekt Stéphane Letrésor
Medarbetare: arkitekt SAR/MSA Bertil Malmström, arkitekt SAR/MSA Louise Robinson och arkitektstuderande 
Brian Faitt

Idrottshallen och de omgivande offentliga platserna är lättsamt och vackert gestaltade. En palett av konventionella 
material har använts i fasaderna på ett skickligt och lekfullt sätt. Projektet har ett uttryck som skulle passa mycket 
bra i Tensta och signalerar en vital urbanitet samtidigt som det har en lekfull lätthet. Till detta bidrar att idrottshal-
lens tak föreslås utnyttjas för spontan utomhussport, vilket är en kvalitet. De föreslagna torgbodarna mot Tensta 
Centrum är också sympatiska. 

Idrottshallen är dock inte särskilt funktionellt löst. Gränden som löper genom huset tillför inga kvaliteter, den sna-
rare gör det svårare att använda huset för de aktiva och publiken. 
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Hedersomnämnande Taxinge – Skala
Brunnberg & Forshed arkitektkontor AB i Stockholm genom Martin Bergman, Mårten Danielsson, Ronnie Fors-
berg, Rickard Hedin, Ludmilla Larsson, Ola Nylander, Ulrika Pärsdotter, Maria Sandqvist, Branco Vukmirovic 
och Jacob Wranne 

Skala föreslår en hotellbyggnad på tävlingsområdet vilket skulle vara intressant för centrumets utveckling. Stadsde-
len domineras idag av bostäder och saknar andra funktioner. Hotellbyggnaden är väl placerad mot Taxingegränd 
och den höga byggnaden fungerar som ett landmärke.

Detta förslag visar också hur ett torg på en lägre nivå skulle kunna lösas med en mattliknande markbeläggning som 
binder ihop torget och idrottshallens entré, en monumental trappa leder upp till Tenstagången.  Tyvärr visar denna 
lösning att många torgfunktioner i ett nedre plan skulle komma i konflikt med inlastningen till centrum och bryta 
mot Tenstas konsekventa trafikseparering. 
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Hedersomnämnande Taxinge – Shed
Pitman Tozer Architects och Nivå Landskapsarkitektur AB i Stockholm genom Tim Pitman och Jake Ford
Medarbetare Elin Samuelsson, Nivå Landskapsarkitektur

Shed är mycket originellt presenterat med endast modellfoton. Idrottshallen är en mycket spännande byggnad mot 
ett välgestaltat torg. Juryn uppskattar särskilt utformningen av den nya tunnelbanebyggnaden, som på typiskt 
stockholmsvis annonserar centrum.

Tunnebanehuset i bakgrunden
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1:a pris Tisslinge – Familjeband  mottagare av 250.000:- 

Realarchitektur i Berlin genom Petra Petersson, Andrew Strickland och Jens Casper

Familjeband belönas med förstapris för sin arkitektoniska kvalitet och sin täta och småskaliga variationsrikedom. 
Förslaget är både en tolkning av och ett svar på Tenstas befintliga arkitektur. Med sin måttliga skala samspelar 
projektet väl med stadsdelens omgivande bebyggelse. Kollektivhus och markboende kombineras, vilket tillsammans 
med projektets utformning kommer att göra det mycket attraktivt för de boende. 

Projektet är tätt och lågt och utnyttjar hela tomten. Kvarteret skapar i sig själv ett landskap med en tydlig gräns mot 
omgivningen utan att vara avvisande. Huvudentrén till byggnaden och merparten av de gemensamma funktionerna 
ligger mot det viktiga gångstråket i nordsydlig riktning. De omgivande gaturummen är mycket fint gestaltade och 
även om gården är upplyft med parkering under så landar huset på gatan. En del av lägenheterna mot gaturummen 
har s k bokaler som kan utnyttjas för mindre verksamheter såväl som för boende. 

De gemensamma funktionerna är något schematiskt redovisade och inte särskilt centralt placerade i byggnaden. 
Kombinationen av det individuella och det gemensamma följer dock kollektivhustraditionen i en ny tappning som 
juryn hyser tilltro till. Den höga tätheten i förslaget är också mycket positiv och befrämjar sannolikt en spontan kol-
lektivitet. Alla lägenheter är bra lösta och många lägenheter har särskilda kvaliteter som t ex egna uterum. Lägen-
hetsfördelningen är bra med många stora lägenheter

Projektet bygger på ett enkelt modulsystem som är flexibelt och bjuder på många olika variationsmöjligheter. Det är 
troligt att det går att bygga projektet i ett prefabsystem. 
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2:a pris Tisslinge – 169 Grön  mottagare av 100.000:- 

Sanna Taune, Sara Sigfridsson arkitekt MSA och Susanna Sjödin arkitekt MSA från Stockholm

Denna punkthuslösning har en arkitektonisk djärvhet med sina höga gröna hus. Husen skulle utan tvekan bli ett 
signaturprojekt för Tensta. 

Gården är öppen och inbjudande med ett artificiellt landskap som byggs upp kring byggnaden med parkeringsgara-
ge under. Husen är mycket sofistikerade och samtidigt lättsamma i sitt uttryck, möjligen på bekostnad av samspelet 
med omgivningen.

Lägenheterna är enkla och bra lösta även men saknar balkonger. Kollektivhuslösningen bygger på traditionen med 
gemensamma funktioner i markplan runt en kringbyggd gård, vilket torde fungera väl.

Det finns en risk att många av de kvaliteter som är kostnadsdrivande inte skulle komma till genomförande och då 
skulle projektet inte få den kvalitet förslaget bygger på. 
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Delat 3:e pris Tisslinge – Cirkel av träd  mottagare av 25.000:- 

Architect Dipl.-ing Michael Regner från Graz
Medarbetare Gernot Angerer, sense 2

Cirkel av träd belönas för sina stadsbyggnadsmässiga kvaliteter. Husens terrassering mot gatan 
kommer att ge den liv. Projektet omsluter en gård med en högre entrébyggnad i dess nordöstra 
hörn mot gångstråket. Punkthuset sticker upp och annonserar byggnaden i stadsdelen. Projektet 
är slutet, vilket dock kan vara positivt för att skapa en gemenskap bland de boende. 

Radhusen med större lägenheter i terrass runt gården och tornhuset med de små lägenheterna 
skapar en dubbelhet i projektet som kanske inte är positiv för de boende. 
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Bild från gångstråket
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Delat 3:e pris – Kollektivhus.nu  mottagare av 25.000:-

Fidjeland arkitektkontor AB i Stockholm i samarbete med Harald Schmalensee arkitektkontor AB genom Jan Fid-
jeland arkitekt SAR/MSA.
Medarbetare Harald Schmalensee arkitekt MSA och Britta Holmblad arkitekt MSA.

Byggnaderna har en mycket fin placering på tomtens västra del och huskropparna omsluter en välproportionerad 
gård, som samtidigt på ett sympatiskt sätt öppnar sig mot det nordsydliga gångstråket. Detta ger en mycket bra dis-
ponering av tomten mycket tack vare projektets relativa höjd.

Projektet är uppdelat i två huskropppar och väl proportionerat med stiliga fasader. De inglasade svalgångarna gör 
att hela huset upplevs som ett fönster i en modern öppenhet. Dock är det tveksamt om Tensta behöver fler loftgångs-
hus.

Lägenheterna är företrädesvis små men mycket effektivt lösta. 
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Hedersomnämnande – Duplexity
Merom Kirchmeier Arkitekter AB i Stockholm, genom Ori Merom arkitekt SAR/MSA, Robert Petrén 
arkitektstudent och Moritz Kirchmeier arkitekt SAR/MSA.

Duplexity är en mycket stramt och stiligt utformad byggnad som är placerad längs tomtens mitt med ett påfallande 
starkt arkitektoniskt uttryck. Dess smäckra skivform med höga, branta takfall skapar en spännande dramatik, som 
dock genom byggnadens längd torde bli väl dominant i stadsbilden.

Byggnaden har en intressant konstruktion som gör att fasaderna kan utformas relativt fritt. 

Lägenhetslösningarna är dock mycket tveksamma och det är osäkert om tillgängligheten alls kan lösas inom de 
föreslagna ramarna. Förslagets markplanering lämnar också mycket i övrigt att önska.
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Hedersomnämnande – 200% Tensta
UiD i Köpenhamn genom Henrik Valeur, Fredrik Fritzson, Jonas Ruhtblad och Søren Chr. Madsen i samarbete 
med rådgivande ingenjör Ole Vanggaard

Förslagsställen resonerar på ett både initierat och lustfyllt sätt kring det moderna eller framtida kollektivhusboendet 
och relationen mellan det individuella och gemensamma. 

Husens skulpturala utformning har en tilltalande friskhet – om än inte helt lättolkad. 
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Fortsatt uppdrag
Arrangörerna kommer att förhandla med förstapristagarna om fortsatt planering och projektering av nya byggnader 
vid Taxinge och Tisslingeplan.

Samtliga vinnande förslag kommer att ställas ut under bostadsutställningen Tensta Bo 2006.

Magnus Andersson    Per-Eric Siljestam

Ordförande

Torbjörn Johansson    Peter Lundevall

Jack Kindberg     Erik Stenberg

Marika Lundin     Henrik Hoogland

Ulf Sankell     Helena Djurstedt

Anders Bergkrantz    Per Glembrandt

utsedd av Sveriges Arkitekter   utsedd av Sveriges Arkitekter
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169 Grön
Sanna Taune arkitekt, Sara Sigfrids-
son arkitekt MSA och Susanna Sjödin 
arkitekt

200% Tensta
 UiD  genom Henrik Valeur, Fredrik 
Fritzson, Jonas Ruthblad och Søren 
Chr. Madsen i samarbete med rådgi-
vande ingenjör Ole Vanggaard

Accentuera
SWECO FFNS arkitekter AB genom 
Anna Åkerberg, Björn Ekelund, Fredrik 
Nordh, Mikko Raatikainen och August 
Wiklund, 3-d modellering

Alla Lika Alla Olika
Ulrika Wachtmeister och Anneli 
Nordenadler Hirsch

Basho
ÅWL Arkitekter genom Per Wång-
stedt
Medarbetare: Anette Lebbad

Bland Träden
Nemo arkitekter genom arkitekt 
SAR/MSA Ulrica Ericsson 
Medarbetare: Johan Larson, Ebba 
Sjödahl och Emma Wirén

Cirkel Av Träd
Arch. D.I. Michael Regner
Medarbetare: sense 2 – Gernot 
Angerer

Crew
strassburger-emmerich genom Chris-
tian Emmerich  arkitekt och Sebastian 
Stern civil ingenjör för arkitektur samt 
Architekturbüro Baufrösche genom 
Uwe Hoegen arkitekt

Cube & Curve
BHAR Hollin Radoske Architekten 
genom Alexander Radoske architect 
och Bernd Hollin architect
Medarbetare: Sebastian Schuttwolf

DAH 088
Animanaut Arkitektur genom Roger 
Eriksson arkitekt MSA, Fabian Linden 
arkitekt och Magnus Stenmark arki-
tekt SAR/MSA

Dialog
Bureau B+B stedebouw en 
landschapsarchitectuur

Duplexity
Merom Kirschmeier Arkitekter AB 
genom Ori Merom arkitekt SAR/MSA, 
Robert Petrén arkitektstudent och 
Moritz Kirchmeier arkitekt SAR/MSA

Egna Hem
Maria Axelsson arkitekt

Ett Rum Med Utsikt
Anders Parment

Familjeband
REALARCHITEKTUR genom Petra 
Petersson, Andrew Strickland och 
Jens Casper

Fågel Fenix
GAAB, Granströms Arkitektkontor 
AB genom Tommy Granström, Johny 
Birming, Yatong Xu, My Granström 
och Aziz Shahrokni

Förslag Med Fyra Idéer
Patrik Törnqvist

Gemenskap
BIARK genom Bosse Heed
Medarbetare: Svetlana Kudrina

Good Morning City
Erik Eriksson arkitekt SAR/MSA

Gott Gott
László Kugler

Heart of The Matter
FRS Arkitektkontor AB genom Kjell 
Rosenborg

Hemmaplan
White arkitekter, Uppsala genom 
Gustaf Jarlöv, Jacob Melin, Johanna 
Rydberg, Nina Wittlöv-Löfving

Idrott, Konst eller Vård
Bifold Konsult HB genom Ann-Kristin 
Israelson

Infrastruktur (+)/-
moove genom Dipl. Ing Ralf Plug-
felder och Magnus Nilsson arkitekt 
SAR/MSA

Juntos
Jenny Lindelöf

Kickboxer
Shan Wong Dipt. Ing, architekt, Dipl. 
designer
Medarbetare: Inge Motzfeld

Kimo
Braun und partner architekten genom 
Dipt.-Ing.Michael W Braun architect 
BDA
Medarbetare: Dipt.-Ing. Maximilian 
Braun och Dipl.-Ing. Ulrich Schim-
tenings

Kollektivhus.nu
Fidjeland arkitektkontor AB i samar-
bete med Harald Schmalensee arki-
tektkontor AB genom Jan Fidjeland 
arkitekt SAR/MSA
Medarbetare: Harald Schmalensee 
och Britta Holmblad

Kuato
Braun und Partner architekten genom 
Dipl.-Ing. Michael W Braun architect 
BDA
Medarbetare: Dipl.-Ing. Maximilian 
Braun och Dipl.-Ing. Ulrich Schim-
tenings

Kv Regnbågen
Stiftelsen Markens Arkitektkontor 
genom Lars Danielsson arkitekt MSA
Medarbetare: Melica genom Jan 
Aleby arkitekt MSA, Einar Hans-
son arkitekt CTH och Stefan Bydén 
redaktör

Lilla Två
Larsson Lindstrand Palme Arkitekt-
kontor genom Fredrik Larsson, Tor 
Lindstrand och Mattias Palme

Länken ABTL06
BMV Studio genom Basem Besada 
arkitekt MSA
Medarbetare: Amal Besada

Måste Alla Äta Falukorv
blå arkitektur landskap ab genom Nils 
Mjaaland civilarkitekt mnal och Bertil 
Malmström arkitekt SAR/MSA
Medarbetare: Louise Robinson 
arkitekt SAR/MSA

Odling
Torbjörn Almqvist

Off Spring
ÅWL Arkitekter genom Fredrik Pet-
tersson och Bengt Sigander
Medarbetare: Anette Lebbad och Per 
Wångstedt

Pamukkale
Frenning genom Anders Berensson, 
Niclas Frenning och Ulf Mejergren
Medarbetare: Anders Linde

Peter Lundevall
Pär Eliaeson

Plats För Spel
Johan Celsing Arkitektkontor genom 
Johan Celsing (ansvarig) med Stefan 
Andersson och Ola Broms Wessel
Medarbetare: Anders Rosenberg, 
Lotta Braathen (modell) och Marja 
Lundgren (miljöfrågor)

Röd
Johan Celsing Arkitektkontor genom 
Johan Celsing (ansvarig) med Carl 
Wärn
Medarbetare: Ola Broms Wessel, 
Stina Johansson, Olga Allpere-Stint-
zing, Niklas Carlén och
Lotta Braathen (modell)

S(nake)
Cristian Suau arkitekt MSA
Medarbetare: Alberto Texido arkitekt 
och Pavel Cueto arkitekt student

Samspel
Finn Selmer arkitekt MAA och Peter 
Holst arkitekt MAA, landskapsarkitekt 
MDL
Medarbetare: Martin Andersen och 
Christian Jensen

Sandwich
Mattias Karlsson

Shed
Nivå Landskapsarkitektur AB genom 
Tim Pitman (Pitman Tozer architects) 
och Jake Ford (Nivå Landskapsarki-
tektur AB)
Medarbetare: Elin Samuelsson (Nivå 
Landskapsarkitektur AB)

Shobre
Autobahn Arkitektur genom Odd 
Jönsson

Skala
Brunnberg & Forshed arkitektkontor 
AB genom Martin Bergman, Mårten 
Danielsson, Ronnie Forsberg, Rikard 
Hedin, Ludmilla Larsson, Ola Nylander, 
Ulrika Pärsdotter, Maria Sandqvist, 
Branco Vukmirovic och Jacob Wranne

Smältdegeln
Johan Källander och Markus Brogren

Solves Problem
Alexis Dornier, Jesus Francu och 
Martin Kern

Tenbo
ISA, Innerstadens arkitekter genom 
Johan Engström och Lisa Jonsson

Tensta Active Parking Ground
Elodie Enard arkitekt, Lina Färje arki-
tekt och Sara Göransson arkitekt

Tensta +22,4
Katarina Tobé, Catharina Siegbahn 
och Johanna Järte

Tensta Allsport
Testbedstudio arkitekter genom An-
ders Johansson och Erik Wingqvist

Tensta Träffpunkt 06
Søren Robert Lund Arkitekter MAA 
FDA genom Søren Robert Lund
Medarbetare: Rikke Jakobsen, Fre-
derik Juul, Nina Tolstrup och Ditte 
Holmgaard

Tensta Twin Towers
Sture Howding

Tensta United
blå arkitektur landskap ab genom Nils 
Mjaaland civilarkitekt mnal och Stép-
hane Letrésor arkitekt
Medarbetare: Bertil Malmström 
arkitekt SAR/MSA, Louise Robinson 
arkitekt SAR/MSA och Brian Faitt 
arkitekt student

Terrassen
Tiedemann Öberg arkitekter genom 
Helene Tiedemann och Fredrik Öberg

Till Taxinge
Steinar Uddu civilarkitekt MNAL, NPA
Medarbetare: Jin M Storhaug arkitekt

Tillsammans Ibland
Timon Holgers arkitekt

Titta På Sporten
BAU Arkitektkontor AB genom Mag-
nus Troedsson MSA

Tub nr 1
Klara Hansson och Shahroz Sahba

T-Vision
ah-architektur.de genom Wibke 
Haverkamp arkitekt
Medarbetare: Haris Alisic-Haverkamp, 
Anna Nibell, Natalie Gojceta och Dirk 
Labbert

Två Blir Ett
Sofia Joacobsson och Helena Ström 
från Magisterprogrammet Design & 
Byggnade, KTH Arkitekturskola

Ut Och In
Peter Sahlin Arkitektur AB genom 
Peter Sahlin arkitekt SAR/MSA, 
Christian Hörgren arkitekt SAR/MSA, 
Viktor Ahnfelt arkitekt och Love 
Neuschutz designer

Villa Tiss
Jokop Lindergård

Förteckning över förslagsställare
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