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INBJUDAN
Stockholms stad, genom Gatu- och fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret i 
samverkan med Idrottsförvaltningen, CentrumKompaniet och Familjebostäder, inbjuder 
till en allmän arkitekttävling i Tensta. 

Tävlingen genomförs som en formgivningstävling i enlighet med LOU. 
Tävlingen arrangeras i samråd med Sveriges Arkitekter.

BAKGRUND OCH SYFTE
Under augusti 2006 kommer en boutställning att arrangeras i Tensta – ett typiskt miljon-
programområde i Stockholm. Tensta representerar en byggnadsepok som berör många 
människor i Sverige och som var tionde stockholmare bor i. Utställningen kommer att 
sätta fokus på miljonprogrammets speciella förutsättningar och ge exempel på kvaliteter 
och utvecklingsmöjligheter. Utställningen har två huvudteman ”Tensta som boplats” 
och ”Tensta som kulturarena”.  

Tensta Bo 2006 utgår från ett bostadsområdes vardagliga förutsättningar. Ny-, till- 
och ombyggnader, gårdsupprustningar och lägenhetsombyggnader kommer att visas. 
Utställningar, seminarier och diskussioner kommer att arrangeras, både för en intresse-
rad allmänhet och för professionella. 

Tävlingen är viktig för Tenstas förnyelsearbete. Tävlingen syftar främst till att finna 
svaren på dessa frågeställningar: 
• Hur kan en ny platsbildning i Taxinge gestaltas med en idrottshall och vårdcentral?
• Hur kan ett kollektivhus på Tisslingeplan formges?

Tävlingen och dess resultat kommer att användas i den fortsatta planerings- och för-
ankringsprocessen och kommer att göras tillgänglig för en bred publik.
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OM TENSTA
Första anblicken av Tenstas skivhus från motorleden E18 ger ett intryck av en storskalig 

”betongförort”. I själva verket är Tensta en relativt variationsrik stadsbygd. 
Tensta tillkom under andra hälften av 1960-talet. Målsättningen för utformningen 

av stadsdelen var att skapa ”en bostadsmiljö som lägger något av stenstadens intensitet, 
koncentration och ordning till ytterstadens grönska, rymlighet och frihet från stör-
ningar” (ur generalplanen 1964). Stadsplaneringen i Tensta är mycket medvetet och kon-
sekvent utförd i sin planstruktur med friliggande skivhus och trafikseparering enligt den 
tidens ideal. I områdets södra del är bebyggelsen i 2-3 våningar.  Mindre punkthus i 3-4 
våningar förekommer, liksom ett mindre antal radhus i områdets östra del. Av det lokala 
historiska kulturlandskapet återstår knappast något. Runt Spånga kyrka finns delar av 
kulturlandskapet kvar.

Tensta domineras av bostäder och det finns få arbetsplatser. Närmaste större arbets-
platsområde är Lunda industriområde söder om Spångadalen. I centrum finns två tun-
nelbaneuppgångar, butiker, ett stort parkeringshus, Tensta Konsthall, stadsdelsförvalt-
ningen, Tensta Träff m.m. En rad skolor finns spridda i stadsdelen. I förlängningen av 
Tensta centrum ligger Tensta Gymnasium och Tensta sim- och idrottshall, som saknar 
åskådarplatser. 

Till områdets fysiska kvaliteter räknas ljusa välplanerade bostäder, uppvuxen grön-
ska, trafiksäkra gång- och lekmiljöer, hög parkeringsstandard, välskötta byggnader, när-
het till friluftsområden och goda kommunikationer. Men som i de flesta områden från 
denna tid finns det delar som nu behöver rustas upp och förnyas.

Bland Stockholms närmare 100 stadsdelar i ytterstaden är Tensta den befolk-
ningsmässigt största. I stadsdelen bor närmare 18 000 invånare i ca 6000 bostäder. 
Befolkningen har ökat i antal trots att inga nya bostäder har tillkommit. Tenstaborna 
har tillsammans med Rinkebyborna den lägsta utrymmesstandarden i Stockholm. Be-
folkningen är ung med en stor andel invånare med utländsk bakgrund. Omsättningen 
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av hyresgäster i Tensta har minskat radikalt under de senaste åren, vilket har positiva 
effekter för stabiliteten i området. Det finns behov av både större och mindre lägenheter 
i området.

Svenska Bostäder förvaltar en tredjedel av samtliga bostäder. En stor andel bostäder 
förvaltas av Familjebostäder AB och Wihlborgs bostäder AB. Andelen bostadsrätter upp-
går till ca 20 procent.

TÄVLINGSOMRÅDET
Tävlingsområdet ligger centralt i Tensta, från Tenstagången i centrum och söderut. Om-
rådet ansluter till såväl tunnelbanan som Tensta Konsthall, Tenstakyrkan och infarten 
till centrum.

Tävlingsområdet är delat i två delar. Dessa kallas i tävlingsprogrammet:

1. Taxinge dvs kvarteren Taxinge och Bränninge 7 (parkeringshuset).

2. Tisslingeplan dvs kvarteret Grödinge 1.

De tävlande kan lämna förslag på endera del eller båda. 
Marken ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till CentrumKompaniet, 

Familjebostäder och SL. 

Flygfoto A Tensta centrum, underlag för flygperspektiv.                                                       
Fotograf: Lennart Johansson
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Taxinge, Entré till Konsthallen i mitten av bilden, inlastning till Tensta Centrum till vänster.
Fotograf: Lennart Johansson
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1. Taxinge 
Taxingeplan är idag en kommunikationsyta centralt belägen i Tensta som har förutsätt-
ningar att utvecklas till en intressant platsbildning. Den är idag inte särskilt välkomnan-
de och domineras av ett parkeringshus, parkeringsplatser och lastområden. Platsen ligger 
två våningar under Tenstagången som är Tensta centrums gångstråk.  Tunnelbaneupp-
gången ligger i nivå med Tenstagången men med hiss och trappor ner till Taxingeplan. I 
söder löper Taxingegränd som utgör tillfartsgata från Tenstastråket till parkeringshuset 
och Taxingeplan. 

Nere på Taxingeplan ligger Tensta konsthall med ca 10 000 besökare per år. Det är 
svårt att hitta och ta sig till Tensta konsthall från tunnelbanan. Taxingeplan fungerar 
också som i- och urlastningsplats för transporter till och från Tensta centrums butiker.

2. Tisslingeplan 
Tisslingeplan är idag en stor parkeringsplats med ca 180 parkeringsplatser. Platsen kan-
tas av lamellhus i tre våningar med hyresrättslägenheter upplåtna av Familjebostäder. I 
platsens västra del finns Tenstakyrkan och i öster avgränsas området av Tenstastråket.   

Tisslingeplan från öster   
Fotograf : Lennart Johansson
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TÄVLINGSUPPGIFTEN
I tävlingsuppgiften ingår två huvuddelar, Taxinge och Tisslingeplan.  De tävlande kan 
välja att lösa båda uppgifterna, alternativt bara den ena.

1. Taxinge
Tävlingsuppgiften är att ge förslag på hur området vid Taxingeplan ska omvandlas till 
en sammanhållen och välgestaltad plats med en idrottshall. Förslagsställarna ska också 
utreda förutsättningarna för placeringen av en vårdcentral inom tävlingsområdet.

Ambitionen med en förnyelse av Taxinge är att både besökare och innevånare i Ten-
sta ska känna sig välkomna till centrum och att Taxingeplan ska fungera som en mötes-
plats som binder samman de olika delarna runt om den.

Stockholms idrottsförvaltning vill förlägga en idrottshall för främst bollsporter och 
gymnastik på Taxingeplan. Idrottshallen ska vara publik och kunna samla cirka 1500 
åskådare i den största hallen. Något politiskt beslut angående idrottshallen är inte taget. 
Resultatet av tävlingen förutsätts kunna tjäna som underlag för en sådan behandling.

Det är upp till de tävlande att ta ställning till på vilken nivå som Taxingeplan ska 
ligga i framtiden för att bästa utformning och funktion ska uppnås.  Dock måste hänsyn 
tas till att varuförsörjningen och tunnelbanehissen även fortsättningsvis ska fungera i 
sina nuvarande placeringar.

Konsthallens entréförhållanden är idag inte tillfredsställande, det är svårt att hitta till 
den. De tävlande ska ta hänsyn till att det kan komma att finnas behov av att göra en om- 
och tillbyggnad av Konsthallens entréutrymmen med servering och kontor i framtiden.

Förslag finns att stadsdelens två vårdcentraler ska sammanföras till en. Det ingår i 
tävlingsuppgiften att i en skiss visa på möjligheterna att förlägga en vårdcentral om cirka 
1.500 m2 inom tävlingsområdet. Vårdcentralen bör fördelas på högst två våningar.

Inom Taxinge ska minst 250 parkeringsplatser med god tillgänglighet finnas, varav 
110 ska betjäna Tensta centrum.  

Det stora parkeringshuset som skymmer platsen kan rivas. För eventuell underbygg-
nad under nuvarande parkeringshus är lägsta schaktningsnivå +13,5 över nollplanet. 
Under Taxingeplan är lägsta schaktningsnivå +19,7 över nollplanet.

Tenstagången västerut
Fotograf: Lennart Johansson
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Lokalprogram idrottshallen

Tävlingsarena

•  Idrottshall med plats för ca 1500 åskådare på 

fasta läktare. Arenayta: 25 * 45 m.  Fri takhöjd i 

hallen ska vara minst 7 m. (Högre fri takhöjd är 

dock önskvärd.)

Störande solljus/dagsljus in i arenan skall 

undvikas.

På arenaytan skall det finnas linjering för handboll, 

innebandy, basketboll och volleyboll.

Lokaler för publik

•  Entréer för publik och aktiva, inklusive 2 st 

kassor och foajéer

•  Publiktoaletter (50 kvm inkl RWC.)

•  Servering (100 -150 kvm, inklusive förråd och 

personalutrymmen)

Lokaler för aktiva

•  Träningshall / Uppvärmningsyta (23 * 43 m, 

med 7 m fri takhöjd)

•  Motions-/kampsportsyta (200 kvm) i mån av 

plats

•  Styrketräningsyta (150 kvm) i mån av plats

•  4 st omkl.rum med 18 lm bänk, inklusive toalett, 

dusch och bastu (à 50 kvm)

•  4-6 st omkl.rum med 15 lm bänk, inklusive 

toalett och dusch (à 30 kvm)

•  2 st massagerum (2,5 * 4,0 m)

•  Läkarrum / sjukrum (20 kvm)

•  2 st samlingsrum / lektionssalar för vardera 20 

personer (8 * 3,5 m, ev möjliga att slå ihop till 

en lokal, samt tillgång till pentry)

Lokaler för funktionärer

•  2 st omkl.rum för funktionärer, inklusive toalett 

och dusch (à 15 kvm)

•  Arrangemangskontor (20 kvm)

•  Pausrum för arrangemangspersonal (20 kvm, 

inklusive pentry)

•  Regicentral / speakerrum (15 kvm, i 

arenarummet)

Lokaler för massmedia och VIP

•  Kommentatorshytter (2 st à 5 kvm, i 

arenarummet)

•  TV-kameraplattform (8 kvm, i arenarummet)

•  Pressrum (40 kvm, samt tillgång till pentry)

•  VIP-rum (40 kvm, samt tillgång till pentry)

Lokaler för personal/drift

•  Arenaexpedition (10 kvm, invid entré)

•  Kontor (2 * 10 kvm)

•  Personallokaler, inklusive pausrum, omkl.rum, 

toalett och dusch (50 - 60 kvm) (dam och herr)

•  Tvättstuga (10 kvm)

•  Städutrymmen (15kvm + 2 st à 3 kvm)

•  Verksamhetsförråd 150 kvm (fördelat i mindre 

enheter invid de olika aktivitetsytorna)

•  Evenemangsförråd 120 kvm (nära arenaytan)

•  Lastentré

•  Soprum (15 -20 kvm, inklusive kyld del)

•  Tekniska utrymmen inklusive mindre verkstad

Alla utrymmen, både för publik, massmedia, 

funktionärer och aktiva, skall i princip vara 

tillgängliga för personer med funktionshinder.

Om arenaplan/aktivitetsyta, arenaförråd och 

lastentré förläggs med inbördes nivåskillnad skall 

det finnas en varuhiss med korgmåtten (b*d*h) 

2,4*4,1*2,9 m för att klara transporter av redskap 

och utrustning mellan dessa nivåer. 

Publikutrymmen skall hållas åtskilda från 

utrymmen för aktiva, funktionärer och personal.

Måttkrav mm för aktuella idrotter skall vara 

i enlighet med ”Måttboken” från Svenska 

Kommunförbundet.
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2. Tisslingeplan

Vid Tisslingeplan önskar Familjebostäder utreda förutsättningarna för att uppföra ett 
kollektivhus som skiljer sig från Tenstas något strikta och ensartade uttryck. En friare 
och mer okonventionell gestaltning skulle nyansera den gängse bilden av ett uniformt 
miljonprogramsområde. Det finns inte något kollektivhus i Tensta idag och målsätt-
ningen är att detta skulle inspirera hela stadsdelen. 

     Kollektivhuset bör innehålla 40-60 lägenheter. Den totala ytan bör inte väsentligt 
överstiga ett normalt bostadshus med motsvarande antal lägenheter. Trångboddheten 
är betydande i Tensta och situationen skulle förbättras om det fanns fler små respektive 
större lägenheter att tillgå. Det finns idag mest 3-rumslägenheter i stadsdelen. 

Varje hushåll i kollektivhuset ska ha sin egen lägenhet (inkl kök). En gemensam matsal 
med kök ska finnas, där de boende äter tillsammans och turas om att laga mat. Köket och 
matsalen ska vara husets nav och mötesplats. Erfarenheten visar att matsalen bör ha un-
gefär lika många sittplatser som det finns lägenheter i huset. Det gemensamma köket ska 
utrustas som ett restaurangkök.

En förutsättning för att det ska utvecklas en positiv och kollektiv samvaro i huset är 
att huset rymmer gemensamma lokaler och får en utemiljö där människor kan mötas. I 
nära anslutning till matsalen och köket ska ett ”vardagsrum” finnas för gemensam sam-
varo. En liten ”gymnastiksal” på ca 20-25 kvm ska också inrymmas. Likaså ska det fin-
nas en trivsam gård för utevistelse. Tvättstuga och utrymme för cyklar och barnvagnar, 
liksom lägenhetsförråd till samtliga lägenheter ska finnas. Källarförråd bör undvikas. 
Sophanteringen ska skötas via sopsug. I området finns redan miljöstuga för grovavfall 
och källsortering.

Parkering
Det behövs 100 parkeringsplatser för det befintliga beståndet av bostäder kring Tissling-
eplan. För kollektivhuset behövs 0,7 platser per lägenhet dvs 28–42 nya parkeringsplatser. 
Därutöver krävs ett mindre antal besöksparkeringar som också ska tillgodose behovet 
för besökande till Tenstakyrkan och butiken i områdets västra del. Parkeringar kan 
inrymmas antingen i garage eller utomhus (dyrbara lösningar kan vara svåra att genom-
föra i Tensta). Kollektivhuset och parkering kan placeras på olika delar av Tisslingeplan. 
Marken avses övergå till kvartersmark varför parkeringsplatser längs angöringsgator 
kan inräknas i parkeringsbehovet.

Taxinge, från Tensta Centrum
Fotograf: Lennart Johansson



10 11

Handikapptillgänglighet
Nya områden skall ges god handikapptillgänglighet. Angöring/parkering för taxi, färd-
tjänstfordon och bil med handikapptillstånd skall finnas max 10 meter från entré.

Långsiktig hållbarhet
Stockholms stad tillämpar ett program för ekologiskt byggande, med delprogrammet 

”Energieffektiva sunda hus”, vid all nybebyggelse av bostäder på stadens mark. Det förut-
sätts att ny bebyggelse ansluts till befintligt fjärrvärmenät.

Familjebostäder är miljöcertifierade och har ett eget miljöprogram.

Buller
Vid nybyggnad av bostäder gäller stadens miljöprogram MP 2000. Läget för tillkom-
mande bebyggelse är sådant att bebyggelsen torde klara av stadens bullerkrav. För bostä-
der vid Tisslingeplan nere vid Tenstastråket gäller följande:

Ekvivalent ljudnivå för dygn:
Utomhus vid fasad för minst hälften av boningsrummen, i första hand utrymmen för 
sömn och vila: 55 dB (A). Inomhus: 30 dB (A). Maximal ljudnivå inomhus kl 19-07: 45 
dB (A) (FAST). Stomljud i bostäder från trafik: 30 dB (A) (SLOW) maximal ljudnivå. 
Från Tenstastråket uppnås 55 d B(A) ca 40 meter från gatumitt. 

BEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDE

Bedömningskriterier
Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen (utan inbördes viktning):

- Stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska kvaliteter
- Bostadskvaliteter, funktion och användbarhet
- Genomförbarhet/ekonomisk realism

Planeringsförutsättningar
På grundval av tävlingsresultatet kommer en eller flera nya detaljplaner att upprättas. 

Förutsättningar för genomförande

1. Taxinge
Tävlingsresultatet kommer att användas som underlag för planering och beslut kring de 
olika delarna i tävlingsuppgiften.

2. Tisslingeplan
Kollektivhusets genomförande förutsätter beslut i Familjebostäders styrelse. Lägenhe-
terna kommer att upplåtas med hyresrätt.

GENERELLA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Tävlingens form
Tävlingen är en allmän, öppen tävling i ett steg och 
genomföres i enlighet med Lagen om Offentlig 
Upphandling (LOU).

Deltagarrätt
Tävlingen är i enlighet med LOU öppen för alla, oavsett 
nationalitet.

Tävlingsspråk
Tävlingsförslag skall vara utfört på svenska, danska, 
norska eller engelska. Tävlingshandlingar kommer endast 
att finnas på svenska.

Prissumma
Prissumman är totalt 800 000:- SEK exkl moms. Ett 
förstapris om 250.000:- kommer att delas ut för Taxinge 
och ett förstapris om 250.000:- för Tisslingeplan. Juryn 
fördelar resterande prissumma.

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestå-
ende av:
• Magnus Andersson, avdelningschef, Stockholms 

stadsbyggnadskontor, ordförande
• Per-Eric Siljestam, projektledare Tensta Bo 2006, 

Stockholms 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, marknadsansvarig, Familjebostäder AB
• Henrik Hoogland, vice vd, CentrumKompaniet
• Ulf Sankell, arkitekt SAR/MSA, Stockholms Idrottsför-

valtning
• Helena Djurstedt, landskapsarkitekt LAR/MSA, Stock-

holms Gatu- och fastighetskontor
• Anders Bergkrantz, arkitekt SAR/MSA utsedd av 

Sveriges Arkitekter
• Per Glembrandt arkitekt SAR/MSA utsedd av 

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

Juryn äger rätt att tillkalla sakkunnig expertis som rådgivare.

Tävlingsfunktionär
Margaretha Fougner
Gatu- och fastighetskontoret
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
tel 08-508 26 388
margaretha.fougner@gfk.stockholm.se

OBS! Alla kontakter angående tävlingen, såsom beställ-
ning av programhandlingar, frågor etc, skall alltid riktas till 
tävlingsfunktionären. Tävlande får ej ta direkt kontakt med 
juryledamot för frågor angående tävlingen.

Programhandlingar
Programhandlingarna utgörs av detta program samt föl-
jande bilagor:
1.  Stadens baskarta (skala 1:1000), med fotopunkter 

inritade 
2.  Flygfoto A, underlag för perspektiv
3.  Foton
4.  Planer, fasader, sektioner  av omgivande byggnader
5.  Stockholms stads Miljöprogram MP 2000
6.  Stockholms stads ”Energieffektiva sunda hus”
7.  Familjebostäders miljömanual
8.  Principprogram för vårdscentralen
Samtliga handlingar kommer att levereras i digitalt format 
på CD.

Utlämning av programhandlingar
Programhandlingarna rekvireras från tävlingsfunktionären, 
genom att en avgift på 200 SEK sätts in på Stockholms 
stads postgiro 99 22 4-8 Märk postgirotalongen ”Tensta 
arkitekttävling” och ange tydligt till vilken postadress 
handlingarna ska skickas och e-postadress dit eventuella 
meddelanden till de tävlande kan sändas. Avgiften åter-
betalas ej. 

Bifogad anmälningsblankett samt avtal för kartutnyttjande 
ifylles och insändes till tävlingsfunktionären tillsammans 
med postens kvitto på inbetald avgift.

Tävlingsfrågor
Eventuella klarlägganden eller kompletterande uppgifter 
om programhandlingarna kan begäras genom anonym 
skrivelse insänd i kuvert märkt ”Tävlingsfråga”, adresserat 
till tävlingsfunktionären. Skrivelsen skall vara tävlingsfunk-
tionären tillhanda senast 2004-11-02.

Tävlingsfrågor och juryns svar kommer att skickas till 
samtliga tävlande senast 2004-11-29 under den adress 
som angivits vid beställning av programhandlingarna.

Tävlingsförslaget
Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade 
ritningar och övriga handlingar skall i nedre högra hörnet 
vara försedda med ett motto.

Tävlingsförslag skall vara monterat på kartong eller liknan-
de i liggande A1-format (59,4 x 84,1 cm), och får omfatta 
högst 2 planscher per tävlingsområde.  

En omgång av dessa planscher ska förminskas till A3-for-
mat.

Planscherna ska kopieras på tre omgångar CD skivor. 
Planscherna ska ha filformatet PDF och ska kunna använ-
das för publicering, i såväl tryckt form som digitalt.

De tävlande bör observera att förslagen kommer att stäl-
las ut för allmänheten och att presentationerna därför bör 
vara lättillgängliga även för en ovan läsare av ritningar.

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från be-
dömning och utställning. Modell tas ej emot. 

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER
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Tävlingsförslag skall redovisa följande:

Alla förslag
A. Situationsplan, skala 1:1000
B. Flygperspektiv från fotopunkt A
C. Enkel beskrivning

Taxinge
D.  Planer, sektioner och fasader på Taxingeplan och 

idrottshallen, skala 1:400
 (vårdcentralens volym redovisas)
E. Valfria perspektiv som beskriver förslagets väsentliga 

delar

Tisslingeplan
F. Planer, sektioner och fasader, skala 1:400
G. Principplaner lägenheter skala 1:200
H. Fasadstudie där material och färger framgår
I.  Valfria perspektiv som beskriver förslagets väsentliga 

delar
J. Redovisning ytor, blankett 1 

Inlämning
Senast 2005-01-13 skall tävlingsförslag vara inlämnat till 
allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären. För-
slag som lämnats till allmän befordran senast denna dag, 
men som ankommer tävlingsfunktionären mer än 2 veckor 
senare, tas ej upp till bedömning. Förslag kan även lämnas 
direkt till Tekniska Nämndhuset reception, Fleminggatan 4, 
Stockholm senast 2005-01-13 kl 17.00. 

Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt ku-
vert, märkt med ”Namnsedel” och förslagets motto. Detta 
kuvert skall innehålla uppgifter om namn på förslagsstäl-
laren och ev. medarbetare samt adress till vilken obelönat 
förslag eventuellt ska återsändas.

OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran 
skall kvitto utvisande inlämningsdag samt förslagets 
motto samtidigt översändas separat till tävlingsfunktionä-
ren. På detta kvitto skall även anges ett telefonnummer 
där kontakt kan nås med förslagsställaren under bevarad 
anonymitet i fall att tävlingsförslaget inte kommit fram.

För förslag som lämnas direkt till tävlingsarrangören skall 
denne lämna kvitto som bekräftar att förslaget lämnats 
inom utsatt tid.

Försäkring
Inlämnade förslag kommer att försäkras till ett värde av 
högst 5 000 kr vardera under jurybedömningstiden. 

Arrangören ikläder sig ej större ersättningsskyldighet för 
skadat, förstört eller förkommet material än vad som ovan 
angivits.

Bedömning och utställning
Bedömningen beräknas vara avslutad senast i april 2005. 
Resultatet kommer att meddelas de tävlande personligen.

Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att 
ställas ut offentligt genom arrangörens försorg. Plats med-
delas senare.

De belönade förslagen kommer att ställas ut efter täv-
lingen och i samband med Tensta Bo 2006.

Publicering
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga 
tävlande senast tre veckor efter det att tävlingens resultat 
offentliggjorts.

Sveriges Arkitekter äger rätt att använda tävlingsförslagen 
för dokumentation av tävlingen i medlemstidningen och 
på hemsida.

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kom-
mer att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Äganderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbe-
lönta och inköpta tävlingsförslag.

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

Uppdrag efter tävlingen
Arrangören ska förhandla med förslagsställaren/na till 
vinnande förslag om fortsatt planerings- och projektering 
av nya byggnader vid Taxinge- och Tisslingeplan. Vid olika 
vinnare för respektive del kommer arrangörerna att för-
handla med respektive vinnare. 

Om upphovsmannen till vinnande förslag av arrangören 
och Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd inte bedöms ha 
erforderliga erfarenheter och resurser att handha uppdra-
get lämnas det till honom i samarbete med en mer erfaren 
fackman, vald av vinnaren och godkänd av arrangören.

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

Om arrangören inom två år efter avslutad tävling har 
inlett förhandlingar om fortsatt uppdrag med annan kon-
sult, utan att förhandla med vinnaren/na, tillkommer det 
vinnaren/na ytterligare en ersättning motsvarande första-
priset.

Returnering av förslag
Förslag som ej belönats kommer inte att återsändas till 
respektive förslagsställare om inte förslagsställare inom tre 
månader efter avslutat tävling särskilt begär det.

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

Program och bilagor är godkända av juryn ledamöter, vilka 
svarar för tävlingens genomförande. Ur tävlingsteknisk 
synpunkt är programmet granskat och godkänt för de 
tävlande av Sveriges Arkitekter.
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Magnus Andersson, avdelningschef, Stockholms stadsbyggnadskontor, ordförande

Per-Eric Siljestam, projektledare, Stockholms 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, marknadsansvarig, Familjebostäder AB

Henrik Hoogland, vice vd, CentrumKompaniet

Ulf Sankell, arkitekt SAR/MSA, Idrottsförvaltningen

Helena Djurstedt, landskapsarkitekt LAR/MSA, Stockholms Gatu- och fastighetskontor.

Anders Bergkrantz, arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Per Glembrandt arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Katarina Nilsson , arkitekt SAR/MSA
För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd
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Stadsmätningsavdelningen
Tfn 08-508 28 277
Arkitekttävling Taxinge och Tisslingeplan Tensta

FÖRBINDELSE FÖR KARTNYTTJANDE

Stockholms stadsbyggnadskontor tillhandahåller kartinformation mm som skall användas för täv-
lingsförslag i arkitekttävlingen Taxingeplan / Tisslingeplan.

Tävlingen beräknas avslutas 2005-01-13

Nyttjanderätt
Levererad kartinformation/ortofoto/flygfoton/foton ägs och förvaltas av Stockholms stadsbyggnads-
kontor (Sbk). Nyttjaren får använda kartmaterialet endast för det ändamål och med den tidsbegräns-
ning som framgår ovan. Nyttjaren får ej sprida kartinformationen vidare. Avtalet är giltigt endast till 
och med det datum som angivits ovan. Om ingen ytterligare överenskommelse träffas mellan parterna, 
skall stadsbyggnadskontorets data raderas från alla datamedia hos nyttjaren. Meddelande skall läm-
nas till Sbk att detta skett. 

Ansvar
Stadsbyggnadskontoret levererar kartinformationen i befintligt skick och tar därför inget ansvar för 
informationens fullständighet.

Jag har tagit del av och kommer att uppfylla ovanstående villkor:

Stockholm  den / 2004

....................................…………….....................

....................................…………….....................
Namnförtydligande 

ANMÄLAN

Kontaktperson: .................................................................................................................................

Adress: ..............................................................................................................................................

Telefon: .............................................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................

Posten kvitto på inbetald avgift ska bifogas anmälningen

Blanketten kopieras och skickas till tävlingsfunktionären.




