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inbjudan
Vaxholms stad bjuder in till formgivningstävling för utformning av 
Vaxholms kulturhus och översiktligt idéförslag till parken Lägret i enlighet 
med LOU och i samråd med Sveriges Arkitekter.

tidplan

21 februari utskick av tävlingsprogram

10 mars  sista datum för tävlingsfrågor

12 maj  inlämning av tävlingsförslag

18 juni  prisutdelning 
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syfte & bakgrund
Tävlingens syfte är att ta fram ett högkvalitativt förslag, som på bästa sätt 
visar 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 (rum för 
enskild musikundervisning samt replokal för musik- och teatergrupper). 

planförutsättningar

Ett genomförande av Vaxholms kulturhus förutsätter en detaljplaneändring 
och tanken är att det vinnande förslaget ska bilda underlag för det fortsatta 
detaljplanearbetet. Detaljplanearbetet för området har påbörjats och 
programsamrådet pågår parallellt med tävlingen. 

vaxholms biografteater

Vaxholms biografteater byggdes 1917 och har förutom foajé, salong och 
maskinistrum även en bostadsvåning. 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 den ska fungera som kunskapsunderlag för 
utformningen av Vaxholms kulturhus.  

Vaxholms biografteater återinvigdes den 26 januari av biografens 
vänförening. Inför detta har biografbyggnaden städats och röjts samt att 
toaletterna vide entrén har renoverats och byggts om. 

parken lägret

Intill kvarteret finns parken Lägret som är en före detta militär exercisplats 
och som nu är en allmän park med närhet till t ex skolor, fritids och 
äldreboende. I Grönplan för Vaxholms stad anges parken Lägret som en 
central och mångfunktionell park som erbjuder aktiviteter till de flesta 
åldersgrupper. Här finns både lekplats, boulebana, tennisbana, minigolfbana 
och en asfalterad plan som används till skateboard, inlines och cykling. 

vaxholms stadsbibliotek

Parken används även vid t ex skolavslutningar, midsommarfirande, 
festivaler och som en förlängd skolgård för den intilliggande skolan. Det är 
en populär park som används flitigt och fungerar som en viktig mötesplats 
med många stråk och rörelsepunkter. Parken är värdefull genom at det är 
en del av en grön länk, men även för att den är stor och centralt belägen. 
I dagsläget är den dock ganska enformig och sliten samt i behov av en 
upprustning och förnyelse.

Vaxholms stadsbibliotek invigdes 1972 och ryms i en 400m2 bottenvåning 
på ett bostadshus. Bibliotekets och låntagarnas behov har förändrats och 
lokalerna är numera trånga. Biblioteket har för närvarande i genomsnitt 
150-200 besökare per dag, men stadens invånarantal har vuxit och fortsätter 
att växa. I dagsläget finns det ca 40 000 böcker. Det finns ett behov av 
större och mer ändamålsenliga lokaler för att möta dagens behov.

övriga byggnader

Det finns en grillkiosk i det aktuella området som enligt beslut inte ska 
begränsa utformningen av Vaxholms kulturhus. Grillkioskens ägare är 
införstådd och medveten om kommunens planer samt att verksamheten 
istället blir en del i den nya tillbyggnaden. Även transformatorstationen 
i området behöver flyttas för att ge mer plats åt Vaxholms kulturhus mot 
parken Lägret.
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uppdrag & förutsättningar

vaxholms kulturhus

tävlingsområdet 

Uppdraget innebär att utifrån tävlingsprogrammet utarbeta förslag till en 
tillbyggnad av Vaxholms biograf och en översiktlig idé till utformning av 
parken Lägret. 

Målet är att skapa Vaxholms kulturhus med olika kulturaktiviteter för 
olika typer av målgrupper och ambitionen är att alla kommuninvånare 
och besökare ska känna sig välkomna. Det är viktigt att den föreslagna 
utformningen för tillbyggnaden på ett bra sätt kan möta olika krav och 
behov för kulturhusets olika aktiviteter. Förslaget ska visa vad kulturhuset 
kan bidra med till Vaxholm i kulturellt, stadsmässigt och socialt 
sammanhang. 

Verksamheten i kulturhuset ska fokusera på att kommunicera information, 
kulturella aktiviteter och upplevelser. God tillgänglighet till lokaler, 
verksamheter och information är viktigt för att kulturhuset ska fungera 
för alla, även för personer med olika funktionshinder. Det gäller även 
för utemiljön i anslutning till kulturhuset t ex entréområdet och den 
intilliggande parken Lägret.

Tillbyggnaden till biografen ska anpassas till den befintliga 
biografbyggnadens form och utseende samt med hänsyn till dess 
kulturhistoriska värde. De intilliggande bostäderna ligger idag ganska 
nära det aktuella området och stor hänsyn behöver även tas till dessa. Ett 
välkomnande, attraktivt och lättillgängligt entrétorg ska tillskapas ut mot 
gaturummet.

Platsen för den planerade tillbyggnaden finns i kvarteret Sockenstugan 
2 intill Hamngatan och parken Lägret. I kvarteret finns förutom 
biografbyggnaden även en parkeringsplats, grillkiosk och 
transformatorstation. Området är markerat på kartan. 
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Tillbyggnaden ska placeras intill biografbyggnaden på den befintliga 
parkeringsplatsen och i parkens gränszon. 
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lokalprogram

biograf & teaterlokal

bibliotek

Vaxholms kulturhus ska innehålla: biograf- och teaterlokal, bibliotek med 
utställningsytor, kafé/servering samt kulturskolans lokaler. Biograf- och 
teaterlokal inryms i den befintliga biografen. 

Vaxholms stad har följande generella programkrav för en ca 680 m2 stor 
tillbyggnad:

Biblioteket ca 600 m- 2, varav utställningsytor, tidningsläsning, 
datorplatser m m ska inrymmas.
Kafé/servering ca 80 m- 2

Eventuella lokaler för kulturskolan ca 2-5 rum á 10-20 m- 2 inryms i 
den befintliga biografbyggnaden 
In- och utlastningsytor ska rymmas i ovanstående redovisade - 
utrymmen

utställningsytor

Den befintliga lokalen rustas upp och moderniseras till viss del. Scenen ska 
vara flexibel och kunna användas för filmvisning och uppträdanden av olika 
slag t ex konserter och föreläsningar. 

Biblioteket blir en central del i kulturhuset, en mötesplats för kunskap, 
information och förströelse. Det ska vara modernt och flexibelt inför både 
dagens behov och framtida användningsområden. Det ska vara överskådligt 
och lättorienterat med öppna och ljusa ytor. I planeringen av biblioteket 
ska hänsyn tas till användarna/besökarna och deras sätt att röra sig. Det 
ska finnas både tysta och livligare miljöer, läsplatser och mötesplatser. För 
personalen ska det finnas ett samspel mellan arbetet i de publika delarna 
och arbetet bakom kulisserna. Medierna och deras flöde genom biblioteket 
ska vara genomtänkt från inköp – placering, skyltning, exponering av vissa 
utvalda böcker – utlån – återlämning – magasin och till sist gallring. 

Tillsammans med bibliotekets personal har en del punkter tagits fram för 
det nya biblioteks innehåll och disposition:

en väl tilltagen, öppen och ljus entré med plats för barnvagnar m m- 
informationsdisk i direkt anslutning till entrén- 
kontors/arbetsplatser för minst 8 personer- 
självbetjäning för utlån och ev. återlämning- 
plats för  publika datorer- 
läs- och sittplatser samt tysta delar- 
studie- och grupprum med möjlighet till åtkomst när biblioteket är - 
stängt
tidskriftsavdelning för ca 150 tidskrifter - 
avdelning för talböcker, LL-böcker, bok- och band- 
referensavdelning- 
ev. öppet magasin- 
bokinkast- 
barnavdelning i anslutning till entrén- 
utställningsytor - 
utställningsfönster mot entrén för t ex olika föreningar, förskolor- 
grupp- och lunchrum för personal- 
belysning - 

kafé/servering

I biblioteket ska det finnas utrymme för utställningsytor både för 
samhällsinformation, planutställningar m m samt för andra typer av 
utställningar.

Grillkiosken intill biografen ska rivas och istället ska ett kafé/servering 
finnas i det nya kulturhuset. Tanken är att det ska rymma minst nuvarande 
platser. En förutsättning är att den ska kunna vara tillgänglig även när 
övriga verksamheter i kulturhuset är stängda. Även utrymme för en 
uteservering mot parken ska finnas. 5



trafik & parkering

parken lägret

Parkering är en viktig fråga i Vaxholm då det råder brist i flera områden. 
I dagsläget finns det 25 st parkeringsplatser som till största delen tas i 
anspråk av tillbyggnaden. Det måste finnas några parkeringar i anslutning 
till kulturhuset t ex för besökare, kulturhusets personal, serveringens 
matgäster samt handikapparkering. Resterande ska lösas inom parken 
Lägret. Parkeringsplatsernas placering är en viktig aspekt som bör 
studeras, intrycket av parkerade bilar framför kulturhuset får inte bli för 
dominerande. Utrymme för in- och utlastning för kulturhusets verksamheter 
inklusive till servering måste finnas med. 

Ett övergripande idéförslag för karaktär och funktioner för parken ska 
tas fram. Parkens funktion som mötesplats ska förstärkas och ska kunna 
tillföra besökarna mer upplevelsevärden samt bli ett nytt viktigt tillskott 
för Vaxholm. Parken ska samverka med den nya funktionen Vaxholms 
kulturhus och sambandet mellan byggnad och park kan t ex förstärkas med 
uteservering, entré/utgång eller möjlighet till utomhusbio/utomhusscen. 

(Upprustning och renovering av parken Lägret ryms inte inom budgeten för 
byggandet av Vaxholms kulturhus, men avsikten är att använda idéförslaget 
i ett senare skede.)
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Samtliga tävlande bjuds in till ett gemensamt startmöte för visning av 
kvarteret Sockenstugan och Vaxholms biografteater, Hamngatan 29,
måndag den 3 mars. Vi börjar med fika kl 9:00 och startar mötet kl 9:30. 

Eventuella klarlägganden och kompletterande uppgifter om 
programhandlingar ska begäras skriftligt, genom e-post till 
tävlingsfunktionären Ewa Blom (ewa.blom@vaxholm.se). Tävlingsfrågor 
ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2008-03-10 för att bli 
besvarade. 

Samtliga handlingar (förutom kommunkartan) kommer att levereras i 
digitalt format på CD

jury

tävlingstekniska bestämmelser

underlag

Tävlingen är en inbjuden tävling och genomförs i enlighet med LOU. 

Vaxholms stad har genom ett öppet kvalificeringsförfarande bjudit in 
följande tre arkitektkontor att delta i tävlingen:

- Hidemark & Stintzing Arkitekter AB
- Nyréns Arkitektkontor
- Malmström & Edström arkitektkontor ab

Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta 
program får ett arvode på 100 000 kr exkl. moms.

Juryn består av följande 6 personer:
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)

Detta program- 
Relationsritningar på biografen - (nya/upprustade toaletter ej inritade)
Grundkarta med ledningar i dwg-format- 
Antikvarisk förundersökning- 
Planprogram för kv Sockenstugan 2, Vaxholms biografteater m fl- 
Bevarandeplan- 
Grönplan- 
Kommunkarta- 

startmöte & tävlingsfrågor

redovisning

Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och 
övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
Tävlingsförslaget ska vara monterat på styv kartong i liggande A1-format 
och omfatta högst 4 planscher. Planscherna ska även levereras förminskade 
till A3-format samt i pdf-format på en CD-skiva. Eventuella handlingar 
utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning.

Tävlingsförslagen ska redovisa följande:

Situationsplan 1:400- 
Fasader och sektioner 1:200- 
Planer för parken Lägret 1:200- 
Perspektiv som på ett bra sätt visar byggnaden- 
Kort övergripande beskrivning av förslaget- 
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bedömning

utställning & publicering

äganderätt, upphovsrätt & nyttjanderätt

fortsatt uppdrag

Tävlingsförslagen ska vara inlämnade senast 2008-05-12 till:

Ewa Blom
Stadsbyggnadsförvaltningen 
185 83 Vaxholm

Förslaget ska åtföljas av ett ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Vaxholms 
kulturhus” och tävlingsförslagets motto. Kuvertet ska innehålla uppgifter 
om namn, adress, telefon och e-postadress för förslagsställaren samt 
uppgifter om eventuell medarbetare. 

OBS! Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat från spårbar 
information om upphovsnamn m m för att garantera anonymitet. 

inlämning

En jury kommer att utse det vinnande förslaget. 

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier (utan inbördes 
ordning eller viktning):

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.- 

Tävlingsförslagen kommer att bedömas genom en sammantagen 
bedömning av kriterierna. Även en ekonomisk utvärdering kommer att 
göras. Det förslag som ger den bästa helhetslösningen kommer att utses 
som vinnare. 

Bedömningen beräknas vara färdig juni 2008 och resultatet redovisas 
preliminärt den 18 juni på plats på Lägret eller i biografen.

Offentliggörandet av resultatet, prisutdelning samt utställning kommer att 
meddelas senare. Alla tävlande kommer i förväg att informeras om tid och 
plats för prisutdelning.

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att skickas till samtliga tävlande senast 
tre veckor efter det att tävlingens resultat offentliggjorts. Vaxholms 
stad äger rätt att publicera belönade tävlingsförslag. All publicering av 
tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med avgivande av 
förslagsställarens namn. 

Vaxholms stad äger den materiella rätten till det inkomna materialet.
Samtliga förslagsställare innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten 
till sina förslag.

Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande fattas avser 
Vaxholms stad att, efter tävlingen och i enlighet med juryns utslag, uppdra 
åt den vinnande förslagsställaren om fortsatt arkitektuppdrag. 
Vaxholms stad avser att förhandla med förslagsställaren till vinnande 
förslag om arkitektuppdraget att projektera byggnaden med tillhörande 
mark. Entreprenadformen kommer att bli en styrd totalentreprenad där 
avsikten är att förslagsställaren ska upprätta färdiga handlingar. 
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