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bakgrund

Vaxholms stad inbjöd i februari till formgivningstävling i enlighet 
med LOU och i samråd med Sveriges Arkitekter. Syftet med 
tävlingen är att ta fram ett förslag till utformning av Vaxholms 
kulturhus och ett översiktligt idéförslag till parken Lägret.

tävlingsuppgiften

Tävlingens uppgift är att ta fram ett högkvalitativt förslag för 
utformningen av Vaxholms kulturhus. En befintlig biografbyggnad 
med ny tillbyggnad ska inrymma bibliotek med utställningsytor, 
bio- och teaterlokal, kafé/servering och eventuellt lokaler för 
kulturskolan. Idag är Vaxholms biografteater i dåligt skick både in- 
och utvändigt och en totalrenovering måste göras. En antikvarisk 
förundersökning för Vaxholms biografteater har gjorts av Nyréns 
Arkitektkontor och har fungerat som kunskapsunderlag i tävlingen.

deltagande arkitektkontor

I tävlingen deltog tre inbjudna arkitektkontor som valdes ut genom 
en prekvalificering: 
 
 - Hidemark & Stintzing Arkitekter AB
 - Nyréns Arkitektkontor
 - Malmström & Edström arkitektkontor, NOD (natur   
   orienterad design) och Tyréns

inlämnade förslag

Inom utsatt tid den 12 maj 2008 hade följande förslag lämnats in för 
bedömning:

 - Rosens namn
 - Pocket
 - Giardino culturale

jury

Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod av:

Jonas Berglund, arkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Fredrik Petterson, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Lars Lindgren, politiker, ordf. planberedningen
Jan-Olof Schill, politiker, ledamot planberedningen
Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen, Vaxholms stad
Roland Karlsson, tekniska enheten Vaxholms stad 
 
Tävlingssekreterare: Kristina Dunker stadsbyggnadsförvaltningen, 
Vaxholms stad

Juryn har under bedömningstiden haft fyra heldagsmöten. Utöver 
detta har vissa jurymedlemmar arbetat enskilt med vissa uppgifter. 
En övergripande kostnadsanalys av de tre förslagen har tagits fram 
med hjälp av en konsult. Två sakkunniga bedömare har rådfrågats 
under arbetet: Britmari Allen, bibliotekschef samt Maria Cederberg 
Rydén, kulturskoleschef. Juryn efterfrågade synpunkter utifrån 
hur deras respektive verksamheter skulle kunna fungera i de tre 
tävlingsförslagen. Brittmari Allen deltog även en kort stund vid ett av 
juryns sammanträden. Juryn har tagit del av de synpunkter som t o m 
den 5 juni lämnats in på biblioteket.
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bedömningskriterier

Följande kriterier (utan inbördes ordning eller viktning) har legat till 

Arkitektoniska värden såsom utformning, gestaltning och -
sambandet mellan byggnad och park.
Funktionalitet och nyskapande.-
Genomförbarhet (ekonomi, teknik, yteffektivitet m m).-
Miljöaspekter (energihushållning, driftskostnader, materialval -
m m).
Helhetsgestaltning kulturhus och park.-

juryns sammanfattning av tävlingen

De tre inlämnade tävlingsbidragen har uppvisat en variation 
i angreppssätt och gestaltning för ett kulturhus i Vaxholm. 
Förslagsställarna har alla belyst tävlingsuppgiften väl. Under de 
fyra tillfällen som juryn sammanträtt har arbetet bestått i att sätta 
sig in i och analysera förslagen utifrån de bedömningskriterier som 
redovisades i tävlingsprogrammet. 

Generellt kan juryn konstatera att inget förslag arbetat fram någon 
direkt tillämpbar lösning på parkeringsbehovet i nära anslutning till 
kulturhuset. Detta behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet.
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juryns beslut

Efter avslutad bedömning har juryn utsett följande förslag till vinnare 

Giardino culturale 

juryns motivering

tävlingsförslag. Motivering till vinnaren giardino culturale kommer 
först och sedan följer, utan inbördes ordning, motivering till övriga 
tävlingsförslag som ej är belönade. Bilderna från respektive förslag 
är förminskade och i vissa fall beskurna.

Förslagen Rosens namn och Pocket har ej rangordnats och 
presenteras utan inbördes ordning efter vinnaren.



6

parktorgparktorg

3

b

aa

vildvin

honungsros

giardino culturale – vinnare

Nyskapande lösning för sambandet kulturhus – park. Stora kvaliteter 
både in- och utvändigt. Överlägsen inre disposition där önskade 
funktioner är kompletta och tydligt redovisade. Bibliotek, café och 
biograf skapar en bra helhet som även fungerar var för sig. Stor 
hänsyn till biografbyggnaden och närliggande bostadshus. 

Ett konceptuellt tydligt förslag som sammanbinder bio, café, 
biblioteket, park och stad. Orangeriet, innergården och parktorget är 
exempel på nya offentliga platser och rum med olika karaktärer som 
skapas i och kring kulturhuset. Förslaget inrymmer stora möjligheter 
till att skapa ett attraktivt och spännande kulturhus i Vaxholm.

funktionerna som kopplas till ett centralt nav. Biblioteket är vänt mot 
parken. Det tillsammans med de föreslagna nischerna förstärker den 
visuella kontakten med parken inifrån kulturhuset och omvänt. Den 
samlade bibliotekshallen med sin höga takhöjd skapar ett luftigt rum.

Byggnadens anslutning till parkens nuvarande marknivå är 

att lösa det in- eller utvändigt.

Bibliotekets och orangeriets fasader ges ett uttryck som samspelar 
med de offentliga rum de vetter mot, en högrest grön fasad med 
transparens mot Hamngatan och parken medan fasaden mot 
innergården och bostadshuset ges ett mer lågmält uttryck.

Förslaget visar genom förbindelselänken och innergården respekt för 
biografbyggnaden och det intilliggande bostadshuset. Fasadens och 
takets avtrappning mot innergården förstärker detta.

Det kan diskuteras om bibliotekets och orangeriets takfotshöjd skall 
sammanfalla med biografens. En bearbetning av förslaget bör studera 
detta.

tennisbanorna är intressant även om det i dagsläget är oklart om det 
skulle kunna realiseras.

Förslaget redovisar goda lösningar på nästan alla programkrav. 

och funktionerna i kulturhuset. Det är en bra balans mellan de tre 
funktionerna, bio, café och bibliotek, som var och en kan fungera på 
sina egna villkor med bl a separata entréer. Inlastningsfunktionerna 
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via biografens nya sidodörr är säkerhetsmässigt och funktionellt väl 
utförd.

Förslaget innebär två skilda huskroppar med en glasad förbindelse. 
Enplanslösningen är en fördel och ger möjligheter. Placeringen av 
den nya byggnaden samt fasaden med trappningar ger ett relativt fritt 
utrymme för grannarna i det närmaste utrymmet.

Samtliga utrymmen i nybyggnaden och biografen är tillgängliga. 
Förslagets utformning underlättar en eventuell etappindelning 
av genomförandet. En restaurering av biografen kan enkelt 
föregå nybyggnaden. Orangeriet är i viss mån klimatreglerande, 
men uppvärmning kan vara problematisk ur energisynpunkt. 

Enplansbygganden ger en stor fasad- och takyta och är därför 

Lanterninerna kan skapa underhållsproblem.

Förslagsställarna redovisar en tydlig tanke med kulturhusets 
förhållande till hela parken Lägret. Det förslagna orangeriet lockar 
och bjuder in till kulturhuset både från Hamngatan och parken. 
Orangeriet blir både del av parken och av kulturhuset. Det är 
samtidigt en länk mellan dem. Förslaget redovisar goda idéer för hela 
parken och skapar med utgångspunkt från orangeridelen en aktiv 
zon längs Hamngatan vilket kan ge bra möjligheter för en framtida 
utveckling.
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rosens namn 

Karaktärsstark arkitektur som understryker kulturhuset i förhållande 
till omgivningen. Dess inre disposition skapar en barriär mot parken 
snarare än en integration. Anslutningen mot biografbyggnaden 
medför relativt stor påverkan på dess karaktär. Caféfunktionens 
avgränsning mot övriga funktioner är problematisk och dess bärkraft 
som självständig funktion kan ifrågasättas. 

Förslaget redovisar en formstark och konsekvent arkitektur med 
stark karaktär. Byggnaden ger en tydlig förlängning av Hamngatans 
bebyggelse samt visar en tydlig gräns mot parken Lägret. 
Bebyggelsen accentueras och gaturummets struktur förstärks och 
förlängs.

Nybyggnaden är uppbyggd av ett glashus i två olika delar där den 
västra delen har ett raster av stående limträpelare. Ambitionen är 
att med hjälp av glasfasaden och limträpelare, placerade en bit 
ut från fasaden, skapa en öppenhet och transparens mot parken 
och gaturummet. Vintertid kan förslaget ge intryck av en stor 
lykta från parken och Hamngatan. Idén med den transparenta 
fasaden är ett starkt exteriört koncept som dock förtas av att en del 
servicefunktioner blockerar kontakten mellan bibliotekshallen och 
parken.

Biblioteksdelen upplevs samlad och centralt placerad och nås direkt 

låga rum. Den stora trappan i anslutning till caféet är intressant som 
social mötesplats och för uppträdanden. 

Förslagets långa anslutande fasad mot biografen innebär stor 
påverkan på biografbyggnadens (kulturhistoriska) karaktär. 

närliggande bostadshus.

Förslaget skapar en stor huskropp där samspel mellan de olika 
funktionerna tillsammans kan fungera bra. Dock är separeringen 
mellan café och bibliotek ej optimalt löst. Placeringen och 
utformning av café med dubbel takhöjd ger även begränsningar i 
möjligheten att utveckla verksamheten. 

Tillgängligheten till bottenplan och mellan de olika funktionerna 
i plan 1 är tillfredställande löst. Lösningen med två plan skapar 
rumsliga kvaliteter men funktionella nackdelar. Antalet entréer 
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säkerhetsproblem. Placeringen av servicefunktioner mot västra 
fasaden förtar möjligheten till kontakt mellan park och bibliotek. 

Rosens namn är med sitt glashus nyskapande i Vaxholmsmiljön. 
Skärmfasaden av vertikala limträpelare ger en kontrapunkt till 
biografteaterns gatufasad. Under vinterhalvåret kan det upplysta 
huset bli ett varmt och välkomnande inslag i både park- och 
gatumiljön.

Byggnaden är tekniskt sett förhållandevis enkel att bygga, dock är det 
svårt att indela projektet i etapper. Miljömässigt kan förslaget vara 
tveksamt. Ett glashus skapar svårigheter vad gäller energieffektivitet 
och ger därmed högre kostnader. Sommartid är detta delvis löst 

genom avskärmande limträpelare och skärmtak. Den diffusa gränsen 
mellan café och bibliotek kan leda till svårigheter för såväl drift som 
öppettider vilket sannolikt kan påverka driftsekonomi negativt.

visuell kontakt till kulturhusets inre funktioner. Det direkta visuella 
sambandet med parken är däremot starkt begränsat. Utnyttjandet 
av närområdet kan vara positivt i den lilla skalan, men frågan är 
om det kan fungera som en aktiv del av samspelet mellan park 

och sommarverandan kan bidra till en aktiv samverkan mellan 
kulturhuset och parken. 
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pocket

Kreativ arkitektonisk utformning där byggnaden integreras väl i 
omgivningen. Problematisk inre disposition där formen har fått styra 
över funktionen. Mindre god samverkan mellan bio, bibliotek och 

separera. Mindre god tillgänglighet till biografens övre våningar.

Förslaget ger en kreativ lösning med ett tydligt koncept. Den 
böljande markmoduleringen i parken har använts som utgångspunkt 
och följs upp i byggnaden. Förslaget renodlar två fasader, en 
gatufasad mot Hamngatan och en parkfasad mot Lägret där parken 
kryper upp på taket. Mot Hamngatan står det föreslagna boktornet 
som pendang till biografbyggnaden och skapar en tydlig symmetri i 
gaturummet.

vackra rumsbildningar med god ljusföring både in- och utvändigt.

Förslagets långa anslutande fasad mot biografen innebär stor 
påverkan på biografbyggnadens (kulturhistoriska) karaktär. Med 
taket som en förlängning av parken får biografens västra fasad ett 
helt nytt förhållande till marken. 

Förslaget är djärvt i sin uppdelning i en fasader med två helt olika 
karaktärer. Bibliotekets kapacitet är väl tillgodosedd bl a genom 
boktornets två våningsplan. Gården - utomhusteatern - ger ett 
positivt samband mellan ute och inne. Inlastning via gården är löst 

det närliggande bostadshuset, då den runda innergården under 
sommarhalvåret kan bli en attraktiv uppehållsplats även på kvällar 
och nätter.

Förslaget innebär en stor byggkropp där husets funktioner är i 
inbördes balans. Det öppna arkivets utformning är en tillgång. 
Biblioteket ligger i tre plan vilket innebär en funktionell nackdel. 

och kontorskorridor. Tillgängligheten/inlastning över taket är en 
otillräcklig lösning. Juryn bedömer att den arkitektoniska formen i 
viss mån tar över funktionaliteten.

Husets utformning är en byggnadsteknisk utmaning att bygga och en 
etappindelning är inte möjlig.  Relativt mycket glasytor balanseras av 
klimatreglerande sedumtak vilket ger en acceptabel helhetslösning.

Plan 0, Entréplan skala 1:200

Info/rec.
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uteservering

kontor

Plan 1 trappa, skala 1:200 Plan 2 trappor, skala 1:200
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Förslaget Pocket redovisar en arkitektoniskt spännande övergång 
mellan park och gaturum. Parken har tagit byggnaden i besittning. 
Innergården med sitt café har stora kvaliteter som lockar, men har en 
begränsad samverkan med parken. Repetitionen av den runda formen 
i de nyskapade parkanläggningarna känns något konstlade.
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förteckning av deltagande arkitektkontor

rosens namn

Nyréns Arkitektkontor AB

Arkitekter
Tomas Lewan, Arkitekt SAR/MSA (ansvarig)

Anders Rosell, Arkitekt

Landskapsarkitekter (ansvariga)
Bengt Isling, Arkitekt LAR/MSA
Nina Rydén, Arkitekt LAR/MSA

Johanna Dehlin, Arkitekt

Inredningsarkitekter

Eva Nyberg, Arkitekt SIR/MSA

Antikvarie
Hanna Schill, byggnadsantikvarie

pocket

Hidemark och Stintzing Arkitekter AB

Martin Stintzing, Arkitekt SAR/MSA
Jacob Hidemark, Arkitekt SAR/MSA
Sven Nyström, Arkitekt SAR/MSA
Malin Persson, Arkitekt SAR/MSA

Idha Övelius, Praktikant

Anderson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Anders Jönsson, Landskapsarkitekt LAR/MSA
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giardino culturale

malmström & edström arkitektkontor ab

Elinor Frej
Andreas Norrman

Anders Holmer

Björn Edström
Anders Grape
Martin Nordahl
Helena Stangenberg

nod (naturorienterad design)
Anders Mårsén
Elin Olsson
Evenliina Hafvenstein Säteri
Magnus Schön
Petter Hauffman

tyréns ab


