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Om tävlingen 

OM TÄVLINGEN
BAKGRUND

Tyresö kommun bjöd våren 2019 in till en allmän projekttävling för ut-
formning av entréer till Alby friluftsområde och Tyresta nationalpark med 
naturreservat samt en bro över Nyforsviken. Tävlingen var ett steg i en 
längre process som tog sin början redan 2008 med en utredning om en ny 
nordlig entré till Tyresta. Tävlingen har genomförts med stöd av Sveriges 
Arkitekter. 

SYFTET MED TÄVLINGEN

• Välkomnande, trygga och tydliga entréer till Alby naturreservat

• Struktur och orienterbarhet på bilparkeringen vid huvudentrén samt 
bättre och säkrare cykelparkering

• En väl gestaltad bro över Nyforsviken som fungerar som en nordlig 
entré till Tyresta från Alby naturreservat

• Upphandling av arkitekttjänster för fortsatt uppdrag att genomföra bron

VISION FÖR ALBY TYRESTA

Visionen för tävlingen var:

»Alla med naturlängtan – ovana som vana, unga 
som gamla – välkomnas, hittar och trivs i Alby. 
En mötesplats som lockar besökaren mot nya 
äventyr i urskogen i Tyresta. «  

MÅL FÖR PROJEKTET

Målen med det färdiga projektet är: 

• Alby är ett välkänt, orienterbart och informativt rekreationsområde, 
som går lätt att nå till fots och med cykel, såväl som med kollektivtrafik 
och bil.

• Entréerna till Alby är välkomnande, trygga och tydliga. De ger områ-
det en identitet, introducerar besökaren till området och vägleder dem 
vidare.

• Det finns en tydlig hierarki mellan huvudentré och sekundära entréer till 
Alby.

• Det är enkelt att parkera och låsa fast sin cykel eller moped i området.

• Det är lätt att orientera sig och hitta till de olika målpunkterna i  
området.

• Kopplingen mellan Alby, Sörmlandsleden och Tyresta är tydliga.  
Alby är en självklar entré till Tyresta.

• Sörmlandsleden har en ny, attraktiv och tydlig dragning genom Alby och 
en obruten sträcka av natur- och kulturvärden.

• En bro, med anslutningar, över Nyforsviken utgör en fysisk koppling 
mellan Alby och Tyresta
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TÄVLINGSUPPGIFTEN OCH  
DESS FÖRUTSÄTTNINGAR

Tävlingsuppgiften bestod av tre delar. De tävlande skulle föreslå ett entré-
koncept som annonserar de olika entréerna för besökaren. Vidare skulle 
parkering för cykel, moped och bil, i anslutning till den nya huvudentrén, 
ses över. Slutligen skulle förslagen redovisa en ny bro över Nyforsviken, 
samt dess anslutningar till befintliga stråk på båda sidor om bron.

FRAMTAGANDE AV PROGRAM

Tävlingsprogrammet har författats av My Lundblad Wistedt, arkitekt på 
översiktsplaneringsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen på Tyresö 
kommun med stöd av Sveriges Arkitekter. Tävlingsprogrammet är en 
sammanfattning av Utvecklingsplanen för Attraktiva Alby, från 2012 samt 
utredningen om Nordlig entré till Tyresta som togs fram 2008. Ett flertal 
personer från olika förvaltningar på Tyresö kommun, liksom representant 
från Tyresta har deltagit i processen att ta fram underlag och definiera 
programförutsättningarna för tävlingen. Projektet Attraktiva Alby är ett 
samarbete mellan flera förvaltningar på kommunen, förvaltningen för Liv 
och Hälsa där kultur och fritid ingår liksom Stadsbyggnadsförvaltningen 
som har haft uppdraget att leda arbetet med tävlingen.

INLÄMNADE FÖRSLAG

Tävlingen var öppen för alla, oavsett nationalitet. Tävlingsspråket var 
svenska. Tävlingen startade den 15 mars 2019 och avslutades den 29 maj 
2019 (sista dag för inlämning). 27 tävlingsbidrag lämnades in varav 26 god-
kändes för bedömning. Det förslag som inte godkändes var inte komplett.

JURY

Tävlingsförslagen har bedömts och vinnaren har utsetts av en jury beståen-
de av sju personer: 

• Carolina Fintling Rue, enhetschef, översiktsplaneringsenheten  
Tyresö kommun, samhällsplanerare

• Göran Norlin, avdelningschef, miljö- och trafikavdelningen  
Tyresö kommun, biolog

• Lena Hellström, enhetschef, Kultur, friluft och föreningsstöd,  
Förvaltningen för liv och hälsa, Tyresö kommun, friluftsstrateg

• My Lundblad Wistedt, översiktsplaneringsenheten, Tyresö kommun, 
strategisk arkitekt SAR/MSA

• Per Wallsten, VD Stiftelsen Tyrestaskogen och nationalparkschef,  
landskapsarkitekt LAR/MSA

• Sara Vikstrand, kreativ ledare Arkitema, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
utsedd av Sveriges Arkitekter

• Erik Andersson, Erik Andersson Arkitektbyrå AB, arkitekt SAR/MSA, 
utsedd av Sveriges Arkitekter

Processledare och jurysekreterare: Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA, 
Sveriges Arkitekter 

Projektledare för tävlingen: My Lundblad Wistedt. 

Tävlingsfunktionär: Alina Vickberg upphandlare, Tyresö kommun.
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Bedömningskriterier 

REFERENSGRUPPER OCH SAKKUNNIGA

I bedömningsprocessen har juryn tagit stöd av flera sakkunniga och refe-
rensgrupper. Förslagen ställdes ut mellan 19-06-18 och 19-08-25 på Tyresö 
bibliotek. I samband med utställningen gavs möjlighet att svara på en enkät 
med frågor kring förslagen till utformning av entréer och bro. Vid ett antal 
tillfällen har utställningen varit bemannad av kommunen för att kunna 
svara på frågor gällande tävlingen.  

Referensgrupperna bestod bland annat av kommunekolog, ansvariga för 
drift och skötsel av friluftsgård och naturreservat samt företrädare för 
naturskolan samt föreningslivet. Tyrestas styrelse och förvaltningspersonal 
utgjorde också referensgrupp. 

BEDÖMNINGSKRITERIER
Med utgångspunkt från den övergripande bedömningen av hur väl tävlings-
förslagen tillgodoser de behov som beskrivs i tävlingsprogrammet formule-
rar programmet följande bedömningskriterier, som utan inbördes ordning 
eller viktning legat till grund för juryarbetet:

GESTALTNING

• Hur väl förslaget som helhet ges en tydlig identitet och skapar en drag-
ningskraft till området.

• Hur väl den bärande idén återspeglas i gestaltning och ger arkitektoniska 
kvaliteter till området och bidrar till en estetiskt tilltalande och stimule-
rande miljö att vistas vid olika årstider och vattenstånd.

• Hur väl gestaltningen som helhet och dess detaljer visar på en generell 
arkitektonisk kvalitet som fungerar genom alla årstider.

• Hur väl tävlingsförslaget skapar tydliga, trygga och välkomnande entréer 
till Alby naturreservat och friluftsområde samt Tyresta naturreservat.

• Hur väl tävlingsförslaget tar tillvara och utvecklar den värdefulla natur- 
och kulturmiljö och de befintliga aktiviteter som finns här idag. 

FUNKTION 

• Hur väl tävlingsförslaget stärker kopplingen och orienterbarheten  
mellan Alby och Tyresta.

• Hur väl tävlingsförslaget fungerar avseende orienterbarhet, framkom-
lighet och tydlighet inom området och i relation till de omkringliggande 
tätbebyggda områdena.

• Hur väl förslaget på broutformning fungerar utifrån flöden, funktion 
och tekniska krav, samt för djur-, natur och vattenliv.
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Bedömningsprocess 

HÅLLBARHET 

• Hur väl förslaget är utformat med hållbara material och i relation till 
ekonomiska förutsättningar.

• Hur väl förslaget är utformat för att gynna de miljövänliga trafikslagen, 
såsom cykel och kollektivtrafik.

• Hur väl förslaget bidrar till att öka tillgängligheten till Alby som rekrea-
tionsområde.

• Hur väl förslaget förhåller sig till naturvärden biologi, ekologi och slita-
getålighet.

• Hur väl förslaget till broutformning är anpassat till landskapsbilden 
samt vatten- och fiskelivet på platsen.

 

UTVECKLINGSBARHET

• Hur väl tävlingsförslagets koncept bedöms kunna utvecklas vidare till 
ett slutligt förslag, som uppfyller programmets mål och visioner.

• Hur robust förslaget är för förändrade behov och utveckling i framti-
den.

GENOMFÖRBARHET OCH FÖRVALTNING 

• Hur sannolikt tävlingsförslaget bedöms kunna genomföras inom den 
tidsplan och budget som anges i tävlingsprogrammet.

• Hur väl tävlingsförslagets utformning bedöms fungera för framtida 
förvaltning med avseende på skötsel och underhåll.

BEDÖMNINGSPROCESS
Juryns arbete har skett i etapper och har under arbetets gång genomgått ett 
antal faser: Inläsning och successivt ökande förståelse av samtliga tävlings-
bidrag, urval av förslag för fortsatt bedömning samt fördjupade diskussio-
ner kring utvalda bidrag utifrån redovisade bedömningskriterier. Återkopp-
ling och synpunkter från medborgardialog, referensgrupper och sakkunniga 
delgavs juryn innan jurygruppen gick in i slutfasen av sin bedömning. 

Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt arbete för inläsning 
av förslagen, haft tre heldagsmöten för sitt bedömningsarbete. Två plats-
besök genomfördes i samlad grupp under processens gång. Bland annat 
studerades platserna för brofästena på båda sidor grundligt genom att de 
besöktes både till fots och med båt. Det var viktigt för juryn att besöka och 
uppleva tävlingsområdet både innan och efter att ha fördjupat sig i försla-
gen och att få en gemensam bild av platsen.

En allmän projekttävling är en egen form av process som genererar ökad 
kunskap och värdefulla utbyten mellan olika professioner. Under bedöm-
ningsarbetet får jurymedlemmar med olika kompetenser och erfarenheter 
möjlighet att utbyta erfarenheter och utveckla större förståelse för varan-
dras kunskapsområde. Genom mångfalden av inlämnat material är förut-
sättningarna också goda att lära sig mycket nytt om tävlingsområdet.
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Juryns generella bedömning 

JURYNS GENERELLA BEDÖMNING
I en projekttävling syftar processen till att få fram en vinnare som fortsatt 
ska utveckla projektet. Juryn ska hitta det förslag som svarar bäst mot pro-
grammets krav och kriterier och som har bäst förutsättningar att utvecklas 
vidare. Samtidigt ger den samlade mängden förslag goda möjligheter att väl-
ja bort lösningar och slå fast en fortsatt inriktning för projektet. I tävlingen 
om Alby och Tyresta drogs gemensamma slutsatser, och samsyn uppstod i 
jurygruppen kring flera, för projektet avgörande, frågeställningar. 

Sammanfattningsvis har juryn med stor inlevelse granskat och utvärderat 
de 26 godkända tävlingsbidragen med utgångspunkt från de uppställda be-
dömningskriterierna. Tävlingsområdets egen karaktär med sina inneboende 
egenskaper och kvaliteter, och hur förslagen samverkar med platsen har 
varit vägledande för arbetet. 

Förslagen visar på många olika sätt att skapa tydligare entréer till området 
och att anlägga en bro över Nyforsviken. Sammantaget bidrog de olika 
idéerna till att juryn kunde enas om att relativt små förändringar på platsen 
skulle räcka långt för att förbättra orienterbarheten och den övergripan-
de strukturen. Vidare konstaterades tidigt att den tillkommande bron bör 
utformas som ett försiktigt tillägg, snarare än som ett iögonfallande och 
identitetsskapande besöksmål i sig.  

Nedan följer ett antal teman och frågeställningar som behandlades un-
der juryarbetet. Sammanställningen visar på bredden av olika förslag och 
sammanfattar de viktigaste frågorna som togs upp i samband med bedöm-
ningen.
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Juryns generella bedömning – Övergång från bebyggd miljö till natur

Leda in och bära över 

Exempel på bro som hör hemma i mer urban kontext - Sekvenser 

ÖVERGÅNG FRÅN BEBYGGD MILJÖ TILL NATUR

Jurygruppen noterade att ett stort antal tävlingsbidrag redovisar entrémo-
tiv och broar som bedömdes höra hemma i en mer urban kontext. Flera 
väl gestaltade och genomarbetade broar finns i de förslag som av denna 
anledning valdes bort under bedömningstiden. Dessa broar skulle kunna 
fungera bra i ett mer stadsnära sammanhang men upplevdes främmande i 
den närmast orörda naturmiljön kring Nyforsviken. 

I vissa fall tyckte juryn att det urbana anslaget fungerade något bättre, 
som i de förslag där de byggda inslagen gradvis förändras och får en mer 
naturanpassad karaktär. Jurygruppen var överens om att besökarna behöver 
slussas genom området på ett naturligt sätt. Från de angränsande bebyggda 
områdena till mötet med Alby friluftsgård, via kulturlandskapet vid Uddby 
gård och naturreservatet och vidare mot nationalparken. 

Flera förslagsställare föreslår fruktträd på parkeringen för att knyta an till 
det av människan formade kulturlandskapet på platsen. En sympatisk gest, 
om än mindre lämplig med tanke på skötsel och drift. Den föreslagna åter-
skapade köksträdgården i Leda in och bära över, som anknyter till den forna 
markanvändningen vid Prästgården, väckte dock juryns nyfikenhet. 
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Juryns generella bedömning – Entréernas identitet

Med blicken mot landskapet

Rum för möten (beskuren)

ENTRÉERNAS IDENTITET

Förslagsställarna har visat på olika sätt att hantera parkeringsytan och tyd-
liggörandet av entrén, mer eller mindre anpassat till den befintliga platsen. 
Som framgår av texten ovan har flertalet förslag en stadsmässig karaktär. 
Just det första mötet med Alby verkar ha varit en utmaning att gestalta. 
Juryn tyckte att förslagen tenderar att vara alltför omfattande, eller kännas 
mer anpassade till en stadspark än till en friluftsgård och naturreservat. 
Samtidigt visade flera förslagsställare på genomtänkta sätt att tydliggöra 
en plats. Med Blicken mot Landskapet är ett förslag med en intressant utfor-
mad entréplats. Lösningen skulle dock fungera bättre i anslutning till tätare 
bebyggelse.

Rum för möten är kanske det förslag som allra tydligast markerar entrén från 
Alby skogsväg, med ett längsgående tak som samlar upp de olika rörelserna 
från väster i en tydlig entrésituation. Här föreslås en byggd struktur som 
nästintill liknar ett naturum. I förslaget ingår en av de mest genomarbetade 
och väl lösta parkeringarna. Idén med taket är god och det finns fördelar 
med att lösa den idag spretiga entrémiljön med ett tydligt samlande grepp. 
Samtidigt finns risk att det 90 meter långa skärmtaket blir alltför domine-
rande på platsen och i värsta fall upplevs som en barriär. 
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Juryns generella bedömning – Huvudentré fyttad söderut

HUVUDENTRÉ FLYTTAD SÖDERUT

I flera förslag ligger huvudentrén, med spårcentral, skyltar och dylikt söder 
om parkeringen istället för på den nuvarande platsen. Det är ett intressant 
grepp utifrån flera aspekter. Det nya läget skapar en tydligare koppling till 
badplatsen vid Alby och till Sörmlandsleden. En placering här ger även 
förutsättningar för att ta sig till friluftsområdet på ett mer tillgängligt sätt, 
eftersom den branta vägen i norr inte längre blir det primära stråket in i 
området. Vidare skapas också ett genare samband med Alby skogsväg för 
den som kommer till fots eller med cykel. 

Om busshållplatsen dessutom kan flyttas till denna plats är det även möjligt 
att försörja området med kollektivtrafik vintertid, vilket idag inte går, efter-
som det ger en planare yta för start och stopp än tidigare. 

Rest landskap

Ledsagan
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Juryns generella bedömning – Identitetsskapande grepp 

Locka, fånga, leda

IDENTITETSSKAPANDE GREPP 

Många idéer presenteras för hur en sammanhållen identitet för området ska 
skapas. Flera förslag liknar varandra, med stolpar i marken som har olika 
funktion. De används för alltifrån att hysa bin och humlor till att fungera 
som skyltsystem. I flera fall grupperas stolparna för att markera entrén och 
andra platser. Locka, Fånga, Leda är lekfullt förslag som tar ett större grepp 
om området med hjälp av konceptet med stolpar.

Juryn noterar sammanfattningsvis att idén verkar ligga i tiden, men överty-
gas inte helt om att den hör hemma i Alby. De många stolparna i förslagen 
är även problematiska utifrån drift och skötsel. 
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Juryns generella bedömning – Destination för besöket

DESTINATION FÖR BESÖKET

En viktig fråga som aktualiserades i samband med juryarbetet var om de 
nya tillskotten till området ska bidra till att entrén och andra platser upplevs 
som destinationer i sig. Många förslag redovisar uppehållsytor med inbju-
dande sittbänkar eller utkiksplatser på olika ställen. I flera fall utformas 
bron mer eller mindre som en egen målpunkt med platser att vistas på och 
stanna upp. Här finns utkikstorn eller rastplatser, ibland under tak som i 
förslaget Under tak. I Rum för möten tas entrétemat upp i bron, som är över-
byggd av ett långt tak längs hela sin sträckning.

Juryn tyckte samstämt att naturen och friluftslivet är de primära målpunk-
terna i Alby och Tyresta, och ser inte behovet av nya inslag som hör hemma 
i en mer stadsnära miljö. Förutom att karaktären på platsen inte stämmer 
överens med tilläggen, riskerar flera av de föreslagna miljöerna att tidvis bli 
tillhåll och otrygga ställen istället för befolkade platser. Nyforsviken med 
sina rika naturvärden bedömdes inte heller tåla de massiva strukturer som 
visades i broar med tak eller utkiksplatser.

Under tak

Rum för möten
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Juryns generella bedömning – Bygglåda eller palett för olika tillägg

BYGGLÅDA ELLER PALETT FÖR OLIKA TILLÄGG

Flera förslag redovisade ett slags bygglåda eller palett av olika besläktade 
beståndsdelar. Exempelvis Leda in och bära över som redovisar en sam-
manhållen utformning av allt från entréer och grillplatser till platsspecifik 
busshållplats.

En realistisk bygglåda för entrémiljön presenteras i Punkt till punkt. Kon-
ceptet med ett stort, mellan och litet tak med en rund form utan riktning, 
skulle kunna placeras ut på flera platser och på ett naturligt sätt kunna 
markera både huvudentrén och de mindre sekundära entréerna. 

Inget förslag når dock hela vägen fram med att skapa ett övertygande tema 
att arbeta vidare med, utan juryn konstaterar att det krävs ytterligare analys 
och arbete för att hitta rätt. Samtidigt tror jurygruppen att ett bygglådetänk 
skulle kunna vara välgörande för att skapa en sammanhållen identitet på 
platsen. Det diskuteras även om det till och med skulle kunna skapas en 
kommunövergripande palett av olika material och strukturer för skyltställ, 
bänkar och annat som kommer igen i alla reservat. Här aktualiseras frågan 
om att den identitet som skulle skapas, här och eventuellt på andra platser, 
behöver ge associationer till Alby och Tyresö – istället för att, som i något 
förslag, vara alltför nära besläktad med entrémotivet till Tyresta i Haninge. 

 

Punkt till punkt



13

Juryns generella bedömning – Nationalparkernas guldstjärna

NATIONALPARKERNAS GULDSTJÄRNA

Nationalparkerna i Sverige har fått en uttrycksfull och unik symbol i form 
av en guldstjärna som logotype. Den översätts till byggd form i naturen och 
blir till en guldkrona (en tredimensionell kropp) som byggs i nationalpar-
kerna runtom i landet för att markera entrén till respektive naturområde. 
Varje nationalpark ska förses med en ensam guldkrona. I Tyrestas södra del 
i Haninge kommun, kommer guldkronan som är flera meter i diameter, att 
under 2019/2020 uppföras en liten bit in i skogen precis där nationalparks-
gränsen går. I närheten ligger den stora entrén med parkering, sittbänkar, 
skyltställ med mera. 

I Tyresö kommun passeras gränsen till nationalparken mer obemärkt. Här 
kommer besökarna, tack vare den planerade bron, att kunna ledas via na-
turreservatet in i en alltmer orörd natur. I Rest landskap föreslås en guldkro-
na vid brofästet på södra sidan om Nyforsviken. Närheten till nationalpar-
ken är förvisso kännbar, men själva gränsen ligger längre söderut. Även om 
det inte är förenligt med nationalparkernas koncept att förlägga ytterligare 
en guldkrona här, ger förslaget juryn ett värdefullt uppslag. En idé väcks 
om att utreda möjligheten att komplettera nationalparkernas identitetskon-
cept med en silverstjärna/silverkrona. De skulle kunna användas, inte bara 
i Tyresta utan även nationellt i naturreservat av särskild dignitet, för att leda 
besökare och som i Tyrestas fall, signalera närheten till en nationalpark. Det 
södra brofästet skulle kunna vara just en sådan plats där en silverkrona pas-
sar. En silverstjärna skulle också kunna finnas på en entrétavla i anslutning 
till eller strax bortom till brofästet, som välkomnar till Tyresta naturreser-
vat. På tavlan ska då framgå att stigen leder vidare till själva nationalparken.
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Juryns generella bedömning – Olika broar

OLIKA BROAR

Inför tävlingen och i samband med tidigare utredningar har det förts 
diskussioner om olika lösningar för brokonstruktionen. Tävlingen var ett 
naturligt led i processen att utreda vilken bro-typ som fungerar bäst på 
platsen genom att en rad olika lösningar överskådligt kunde jämföras med 
varandra. Därför angav programmet inte om bron ska hängas i pyloner 
eller stag, eller om den ska stå på pelare. 

Tävlingsresultatet visade tydligt att olika lösningar ger skilda konsekvenser. 
Både biologiska och upplevelsemässiga värden påverkas beroende på vald 
konstruktion. Juryn var eniga om att åverkan på naturmiljön bör bli så liten 
som möjligt. 

Flera förslag redovisar broar med en tilltalande S-kurvatur. Samband är ett 
sådant förslag som med sin vackra S-form skapar naturliga utsiktspunkter 
över Nyforsvikens natursköna landskap. Här presenteras en bro som är an-
passad till platsen och som frigör klipphällen och strandlinjen från skrym-
mande anläggningar. S-formen kräver dock att bron grundläggs i botten.

Andra förslag visade att det är möjligt att bygga en bro utan pelare, vilket 
i sin tur minimerar påverkan på bottensedimentet. Bland tävlingsbidragen 
finns flera väl gestaltade och funktionella broar som bygger på konstruktio-
ner med pyloner och dragstag. Dock konstaterades att pyloner kan bli ett 
dominerande inslag i naturmiljön om de inte utformas med omsorg. Även 
konstruktioner med dragstag kan ge oönskad inverkan på upplevelsen av 
naturen på grund av de långa vajrar som behöver förankras inne i skogen 
bakom brofästena. Dragstagen blir i sig troligen relativt omärkbara, men 
det behöver sannolikt ske avverkning av skog i en öppen gata längs vajrar-

Samband
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Juryns generella bedömning – Brons sträckning

nas sträckning för att garantera brons säkerhet, och ge möjlighet till drift 
och underhåll. 

Programmet anger inte vilken livslängd den planerade bro ska ha. Med 
utgångspunkt från tävlingsresultatet kunde juryn resonera kring förväntad 
livslängd och förutsättningar för drift och underhåll utifrån olika material-
val och konstruktioner. Många förslag redovisar träbroar och lyfter fram trä 
som ett cirkulärt eller förnyelsebart material. Juryn kunde se fördelar med 
materialvalet men bedömde samtidigt att en trä-bros livslängd skulle vara 
avsevärt kortare än en bro i till exempel stål och betong. Slutsatsen blev att 
ett livscykelperspektiv behöver vägas in i den kommande processen när det 
vinnande förslaget ska utvecklas vidare.

Sammanfattningsvis bedömde juryn att det var en stor variation bland för-
slagen. En märkbar skillnad var att vissa broar upplevdes som skrymman-
de, då de bygger för naturen istället för att lyfta fram den. Det finns även 
exempel på broar med täta räcken med monolitisk karaktär som Ikoner eller 
Med blicken mot landskapet. Det senare är ett ganska extremt, men modigt 
och konceptuellt, förslag. Bron som föreslås består av en tunnelformad 
struktur med utkikshål. Den skulle kunna vara spännande i en urban miljö 
men passar inte alls på platsen. 

BRONS STRÄCKNING

Tävlingsprogrammet angav hur brons sträckning skulle te sig, med utgångs-
punkt från tre bestämda platser. Ett par förslagsställare har valt andra lägen 
än programmets för brofästen. I Samband förläggs brons norra fäste till den 
udde där det idag ligger en grill- och rastplats. Förslaget Invid brynen utgår 
istället från den mindre ö som finns öster om denna udde (se sida 25).
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Juryns generella bedömning – Brofästena  

Rest landskap

Ledsagan

BROFÄSTENA  

De olika brokonstruktionerna ger skilda förutsättningar för brons fästen. I 
vissa förslag hamnar brofästena högre upp från vattnet än i andra. De flesta 
bidrag hanterar mötet mellan bro och strandlinje med trädäck, spänger eller 
andra byggda strukturer. Även här skiljer sig förslagen dock åt. De lösning-
ar som ser ut att höra hemma i ett mer stadsnära sammanhang och som i 
flera fall utgör renodlade vistelseytor, upplevs som mindre lämpliga på plat-
sen, särskilt på södra sidan av Nyforsviken, än de som har en mer försiktig 
och naturanpassad framtoning. 
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Juryns beslut 

Göran Norlin
Tyresö kommun

My Lundblad Wistedt
Tyresö kommun

Sara Vikstrand
Utsedd av Sveriges Arkitekter

JURYNS BESLUT
Efter avslutad bedömning har juryn utsett  
Rest Landskap till vinnare i tävlingen och rekom-
menderar förslaget till bro att genomföras. 

Uppgifter om förslagsställare är hämtade från för-
slagens namnsedlar, vilka bröts först efter avslutad 
bedömning. De belönade förslagen kan studeras i 
sin helhet och laddas ned från Tyresös kommuns 
och Sveriges Arkitekters hemsida. Den totala pris-
summan är 700 000 SEK exkl. moms. En prissum-
ma om 500 000 SEK utges i första pris. Andra pris 
belönas med om 150 000 SEK och tredje pris med 
om 50 000 SEK enligt juryns beslut.

Tyresö, den 30 september 2019

Juryn vill rikta ett stort TACK 
till alla tävlingsdeltagare!

Juryn vill tacka alla tävlingsdeltagare, inte minst alla 
dem som det inte varit möjligt att belöna med en pris-
summa. Det stora engagemang och arbete som lagts 
ner av de tävlande arkitekterna har tillsammans utgjort 

Carolina Fintling Rue
Tyresö kommun 
 

Lena Hellström
Tyresö kommun

Per Wallsten 
Stiftelsen Tyrestaskogen 

Erik Andersson
Utsedd av Sveriges Arkitekter

ett betydelsefullt underlag för jurygruppens diskussio-
ner och samtal. Det har berikat bedömningsprocessen 
och gjort den lärorik för samtliga inblandade. Tillsam-
mans utgör förslagen ett brett kunskapsunderlag för 
utvecklingen Alby och Tyresta.
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Individuella omdömen – 1:a pris 

INDIVIDUELLA OMDÖMEN
1:A PRIS 

REST LANDSKAP
Rest Landskap lyckas med en synbart enkel gest 
skapa tillägg på platsen och en bro som bär över 
Nyforsviken utan att konkurrera med den orörda 
naturen mer än nödvändigt. Den föreslagna bron står 
ut bland andra med sin inkännande utformning. Här 
finns förutsättningar att tillföra en brokonstruktion 
och spänger som är försiktigt inpassade i landskapet 
och låter naturen komma till sin rätt.

Rest Landskap är ett av de tävlingsbidrag som föreslår 
en gradvis förändrad upplevelse i mötet med Alby 
och Tyresta. Här beskrivs ett förlopp och en rörelse 
från det mer stadsnära sammanhanget, via mötet med 
det gamla kulturlandskapet, till inträdet i den närmast 
orörda naturen i reservatet och i dess förlängning 
nationalparken. Förslagets styrka är det försiktiga men 
ändå säkert hanterade mötet med den unika naturen 

på platsen som låter besökaren komma nära och sam-
tidigt betonar upplevelsen av det som inte är byggt. 
Här föreslås en bro som gör lite väsen av sig och som 
lämnar vattenrummet vid Nyforsviken så opåverkat 
som möjligt. Bron leder rätt in i naturen.

- SEK 500 000
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Individuella omdömen – 1:a pris 

Entré och parkering är tydligt disponerade i Rest land-
skap. Busshållplatsen får ett nytt läge och parkeringen 
delas i två delar med generösa trädplanteringar som 
bidrar till att skapa struktur och ge parkeringsytorna 
trivsam karaktär. Idén att låta kulturlandskapet speglas 
i valet av träd är fin, men just fruktträd i anslutning till 
bilplatser bedöms mindre lämpliga med tanke på både 
underhåll och brukarperspektiv. Andra kulturbärande 
träd som rönn, björk eller sälg skulle ge bättre funk-
tion och mindre arbete, utan besvär med nedfallande 
frukt.

Det övergripande greppet för huvudentrén övertygar 
juryn i sin struktur och förhållningssätt till platsen, 
men tävlingsbidraget behöver vidareutvecklas i denna 
del. Trafikföring och orienterbarhet är till exempel inte 
helt lösta. Men med relativt små medel och justeringar 
av exempelvis skyltlägen och vägdragning, kan försla-
get förbättras avsevärt. De aspekter som bör förändras 
och utvecklas enligt juryn beskrivs under rubriken Att 
utveckla vidare i fortsatt process.
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Individuella omdömen – 1:a pris 

Rest Landskaps förslag på en mer strukturerad parkering. Informationsplatsen är fyttad söderut.
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Individuella omdömen – 1:a pris 

Bron över Nyforsviken är dragen kortaste vägen med 
en helt rak sträckning, mellan tävlingsprogrammets 
läge A och B. Den rätlinjiga karaktären och valda kon-
struktionen med förspända dragstag som borras in i 
berget ger Rest Landskap sin särprägel och låter vatten-
linjen förbli orörd. I andra förslag finns, som tidigare 
nämnts, broar med S-form som speglar naturens 
former. I Rest landskap menar juryn att den raka bron 
introducerar en motpol i landskapet som bidrar till att 
lyfta fram naturens mjuka kurvor på ett vackert sätt. 

Sett från sidan ger den valda konstruktionen brospan-
net en svag U-form med relativt höga brofästen, lite 
som en leende mun. Brofästenas placering möjliggör 
i sin tur försiktig inpassning i naturen av de angräns-
ande spänger som förbinder bron med omgivande 
promenadstråk och vandringsleder. Lösningen frigör 
vattenbrynet och låter besökare röra sig en bit upp 
från strandlinjen i skydd av vegetationen. 

Den raka bron och rätvinkliga spängerna möter natu-
rens organiska former på ett behagligt och självklart 
sätt. För att säkerställa framkomligheten behöver 
spängernas utformning dock vidareutvecklas. 

Bron är utformad med få men omsorgsfullt valda 
material som ger utrymme för vidare bearbetning. 
Räcket i rosttrögt stål är smäckert och låter besökande 
få god kontakt med omgivningen. Höjden på räcket är 
dock anpassad efter cyklister. Med sina 140 cm (denna 
höjd angavs i tävlingsprogrammet), bedöms räcket ge 
ett alltför dominant uttryck. Här kan utformningen 
med fördel studeras vidare eftersom bron de facto inte 
är tänkt att vara tillåten för cykling (något som också 
kommer att gälla på den nya anslutande stigen efter 
södra brofästet). Detsamma gäller idag på alla stigar i 
naturreservat och nationalpark. 

Med robusta materialval och nätta proportioner be-
döms både bro och spänger ge förutsättningar för li-
ten materialåtgång och lång livslängd vilket stärker den 
ekonomiska och ekologiska hållbarheten i förslaget. 
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Individuella omdömen – 1:a pris 

Vid sidan av sina mer försiktiga tillägg introducerar 
Rest Landskap även en egen bygglåda som består av 
ett antal kraftfulla och stora stenformationer, när-
mast skulpturer, som ska fungera som vägvisare längs 
Sörmlandsleden. Juryn tilltalas av konceptet med de 
tunga monoliterna som identitetsskapande inslag på 
platsen, men konstaterar samtidigt att det finns flera 
frågetecken kring både idé och genomförande. Som 
enskilt inslag på platsen, format av en befintlig sten 
som inte behöver transporteras dit, skulle en sten-
skulptur kunna bidra till att ge en minnesvärd upple-
velse och hågkomst av Alby. Men som en upprepad 
gest och symbol längs den nya dragningen av Sörm-
landsleden bedömer juryn att monoliterna fungerar 
sämre. 

Förslaget introducerar en guldkrona på södra sidan 
av Nyforsviken. Som tidigare nämnts är nationalpar-
kens identitet strängt reglerad, men juryn bedömer att 
förslaget ger förutsättningar att i samråd med Na-
turvårdsverket som äger varumärket, utreda om det 
skulle vara möjligt att införa en silverstjärna på platsen 
istället.  

Sammantaget är Rest Landskap ett vackert och mycket 
väl fungerande förslag utan stora åthävor, som med 
lite vidareutveckling bedöms kunna genomföras inom 
ramen för begränsade ekonomiska förutsättningar. 
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Individuella omdömen 

Som tidigare nämnts bör förslaget vidareutvecklas 
avseende entréplatsen. Här behöver såväl trafikföring 
som skyltlägen bearbetas. Eftersom monoliterna inte 
bedöms vara ett grepp som kan upprepas i syfte att 
fungera som vägvisare, bör förslaget utvecklas även 
när det gäller identitet och orienterbarhet. Vidare 
behöver cykelparkeringen bearbetas och en mopedpar-
kering tillkomma. 

Bron bör detaljstuderas utifrån till exempel räckets 
höjd och slutgiltiga utformning. Det valda materialet 
för broloppet är betong, som ger stora möjligheter till 
olika uttryck och finish. Gestaltningen bör ta hänsyn 
till såväl estetiska som funktionella aspekter. Här behö-
ver för- och nackdelar med olika utformningar vägas 
noggrant mot varandra. Betongen kan exempelvis 
färgas in, eller behandlas på olika sätt, beroende på vil-
ken yta som önskas. Dessa detaljer kommer att ha stor 
inverkan på det färdiga uttrycket och samtidigt påverka 
förutsättningarna för drift och underhåll. När det gäl-
ler de angränsande spängerna i trä bör halkskydd in-
tegreras redan från början, för att undvika förfulande 
tillägg i efterhand. Vidare bör spängernas utformning 
bearbetas för att säkerställa framkomligheten. 

Förslagsställarna beskriver en process för själva anläg-
gandet av bron som ska ge minsta möjliga påverkan 
på den känsliga vattenmiljön. I fortsatt process är det 
viktigt att säkerställa att anläggningsmetoden verkli-
gen fungerar. Vid fortsatt projektering bör även ett 
livscykelperspektiv beaktas för att projektet ska bli så 
ekologiskt hållbart som möjligt.

Slutligen bör Tyresö kommun och Stiftelsen Ty-
restaskogen undersöka om det finns möjlighet att pla-
cera en silverlegerad krona på Nyforsvikens södra sida.

ATT UTVECKLA VIDARE I FORTSATT PROCESS
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Individuella omdömen – 2:a pris

2:A PRIS

INVID BRYNEN
Ett genomarbetat och inkännande tävlingsbidrag 
med fint koncept för entrémiljöns utformning. 
Invid Brynen presenterar en övertygande analys 
av platsen med trovärdigt förslag till lösning. Här 
finns tanken om att leda besökare in i området längs 
randzoner och bryn. De föreslagna tilläggen upplevs 
dock vara alltför sirliga och sakna tillräcklig förank-
ring i platsen. 

Invid brynen redovisar en vacker och relativt tydlig 
entréplats, som med sitt enkla tak mycket väl skulle 
kunna fungera som huvudentré till Alby och Tyres-
ta. Det rundade skärmtaket annonserar entrén och 
introducerar ett formspråk som upprepas för att ge 
identifikation och samla stråk och rörelser in i områ-
det. Skärmtak, spaljéer och sittmöbler med rundade 
former hänger samman i en sympatisk grammatik 
som dock skulle behöva bli mindre förfinad och mer 
robust för att passa på platsen. Dimensionerna på 
det byggda är smäckra, och inslag som rött grus och 
körsbörsblom, ger sammantaget mer associationer 
till stadsnära sammanhang än till friluftsliv. 

Förslagsställarna presenterar ett intressant koncept 
för struktur och orienterbarhet i området. Genom att 
skilja på entréplats och vägledande platser skapas en 
naturlig hierarki. Skillnader etableras mellan att korsa 
gränser, vid entréer, och att röra sig längs brynen, vid 
de vägledande platserna. Invid Brynen är ett av de 
förslag som bäst hanterar besökarnas gradvis föränd-
rade upplevelse under vägen genom miljön i Alby och 
Tyresta där kulturlandskapet övergår i naturmiljö.

- SEK 150 000
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Individuella omdömen – 2:a pris

Tävlingsbidraget består både av lyckade detaljer och 
aspekter som skulle kunna vidareutvecklas. Här finns 
till exempel ett enkelt och genomtänkt förslag till 
skyltställ som knyter an till nationalparksskyltningen 
utan att bli alltför likt förlagan. Parkering är rationell 
men skulle kunna vara mer genomarbetad, medan 
cykelparkeringen är väl gestaltad. Huvudentrén ligger 
kvar i sitt ursprungliga läge men skulle med fördel 
kunna flyttas söderut. 

Hängbron som presenteras i Invid Brynen har en annan 
sträckning än den som ges i tävlingsanvisningarna. 
Brofästet placeras på den mindre ön som ligger väster 
om läge A, på norra sidan av Nyforsviken. Det ger ett 
kortare brospann och ska underlätta grundläggningen. 

Även om juryn tilltalas av intrycket som träbron ger, 
resonerar jurygruppen kring underhållsaspekter av 
den föreslagna kiselbehandlingen och kring förväntad 
livslängd på träkonstruktionen. Själva broloppet har 
genomarbetade proportioner och ett vackert räcke. 
Men samtidigt upplevs det som lite ovant och inte helt 
naturligt med en hängbro som hänger så pass lågt över 
vattenytan. Konstruktionen bedöms även vara mindre 
smäcker och enkel än den skulle kunna vara. Möjligen 
är utformningen mer styrd av tekniska förutsättningar 
än estetiska ställningstaganden. 

Dessa aspekter av den valda lösningen bedöms vara 
utvecklingsbara, medan andra faktorer i förslaget är 
mer problematiska. Framförallt bedöms de höga py-
loner och långa dragstag som bär brokonstruktionen 
vara mindre lämpliga i den känsliga naturmiljön kring 
Nyforsviken. Pylonerna riskerar att bli ett dominant 
inslag i vattenbrynet och långsträckta stråk genom sko-
gen behöver troligen avverkas för att ge fritt utrymme 
kring dragstagens vajrar.

Sammantaget är Invid Brynen ett genomarbetat och 
sympatiskt förslag som visar på god inlevelse i platsens 
förutsättningar. Förslaget har ett eget uttryck och tillta-
lande förhållningssätt till att skapa orienterbarhet och 
igenkänning i den varierade miljö som möter besöka-
ren i Alby och Tyresta. 
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Individuella omdömen – 3:e pris

3:E PRIS

LEDA IN OCH BÄRA ÖVER 
Ett genomarbetat och professionellt förslag som tar 
ett sammanhängande helhetsgrepp om tävlings- 
uppgiften. Leda in och bära över visar på god 
förståelse för behoven på platsen men redovisar 
alltför omfattande tillägg som inte upplevs tillräckligt 
platsanpassade. 

Leda in och bära över består av en väl definierad och 
sammanhängande bygglåda av olika ingående bygg-
nadselement som tillsammans ska fungera för att 
förbättra upplevelsen och orienterbarheten i Alby och 
Tyresta. Entrémotivet består bland annat av en mur 
som fungerar som sittbänk och som skapar en samlan-
de och orienterande rörelse på platsen. Juryn bedömer 
dock att den kraftiga granitmuren är en alltför kraftig 
markering på platsen där karaktären idag präglas av 
enkla stigar som möts. 

Förslaget tar förtjänstfullt hand om de besökare som 
kommer från Krusboda med en särskild entré. Leda in 
och bära över föreslår även en särskild Albyslinga som 
ska fungera som ett första insteg till naturen. Slingan 
kan i sin tur leda vidare till mer äventyrliga naturupp-
levelser likt Urskogslingan i södra Tyresta. Ett annat 
intressant inslag är den återskapade köksträdgården 
med referenser till Prästgården vid Alby. 

- SEK 50 000
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Individuella omdömen – 3:e pris

Att den föreslagna bygglådan i Leda in och bära över har 
tydligt släktskap de nya bänkar och skyltar som nyli-
gen uppförts vid huvudentrén till Tyresta i Haninge 
kommun ställer sig juryn lite frågande till. Här bedöms 
likheten bli förvirrande eftersom den sistnämnda typo-
login är framtagen specifikt för nationalparken, i syfte 
att särskilja och stärka dess egna identitet.

Vid huvudentrén, och längre in i området finns ett 
flertal inslag av vistelseytor och platser att uppehålla 
sig på. De tänkta vistelseplatserna är kompetent gestal-
tade med många trevliga ställen att enkelt och natur-
ligt spontant slå sig ned, utan fasta sittplatser. Juryn 
uppskattar avsaknaden av anvisade sittplatser som ger 

besökarna frihet att själva ta olika platser i besittning. 
De generösa sittdäcken vid Nyforsviken löper följ-
samt längs bergens kanter med en mjuk kurvatur mot 
vattnet på utsidan. 

Sammantaget skapas dock en kajliknande miljö som 
inte riktigt hör hemma i den orörda naturen här. 
Särskilt på södra sidan av viken upplevs de breda 
trädäcken som ett främmande inslag på platsen där det 
byggda mer borde underordna sig naturen. Resultatet 
blir en miljö som upplevs som en destination i sig 
själv. Med många besök skulle det kunna bli trivsamt 
här, trots att naturen får stå lite tillbaka. Juryn bedö-
mer dock att varierande besöksflöden medför risk att 
det uppstår platser för tillhåll som får konsekvensen 
att miljön blir otrygg.

Själva bron är spännande utformad med ett uttryck 
som ger associationer till en vildmarksbro. Den valda 
konstruktionen ger bron en tilltalande resning i höjd-
led. Med hjälp av tryck och drag skapas en spännande 
linjeföring av dragstagen som löper både över och un-
der broloppet. Men samtidigt uppstår det en kollision 
mellan dragstag och broräcken som ger ett lite rörigt 
uttryck. Räckena i sig upplevs som något grovhuggna 
och skulle behövt bearbetas vidare. För att undvika 
pyloner behöver konstruktionen lösas med stålvajrar 
som ska fästas uppåt hundra meter in i skogen. Här 
uppstår samma problematik som i andra förslag med 
långa dragstag.

Leda in och bära över är sammantaget ett kompetent ge-
nomfört förslag med många kvaliteter som dock skulle 
behövt vara lite mer inkännande och platsanpassat. 
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Alla förslag 

ALLA FÖRSLAG

27 tävlingsbidrag lämnades in varav 26 godkändes för be-
dömning. Här finns exempel på alla bidrag, med namn på 
bidraget och bidragslämnare. 

1. Sol, vind och 
vatten

Bacht aps

2. Entréer till en 
upptäcksfärd

Worksoland  
arketekture og 
landskap AS

3. Under tak

Sofia Adolfsson  
Holding IVS
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Alla förslag 

4. Skimmer

Mathias Holmberg 
arkitektur 

5. Riktningar i 
landskapet 

winum- skov 
arkitekture 

6. Samband 

Samuel Vilson 

7. Ikoner

H. Hasselberg  
Landskapsarkitek-
ture

8. Fågel - fisk - 
mittemellen 

Hera AB

9. Den ljusa natten

J D Industridesign 
AB 
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Alla förslag 

10. Natursyn

Erik Järkil  
Arkitektur AB

11. Rest landskap 

Gottlieb Paludan 
Architects 

12. Ledsagan 

Urbio AB

13. Med blicken mot 
landskapet

Arkitekt Kristine 
Jensens Tegnestue

14. Totem 

Rits Arkitekter AB

15. Rum för möten 

Eliasson, Samuel  
(enskild firma) 
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Alla förslag 

16. Häng med

CaseStudio AB

17. Sekvenser 

Liljewall Arkitekter 
Aktiebolag

18. Paviljongerna 

Jonas Tjäder 

19. Balans

Gustav Appell 
Arkitektkontor AB 

20. Leda in och bära 
över

White arkitekter  
Aktiebolag 

21. Invid brynen 

AndrenFogelström AB 
och Land Arkitektur AB
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Alla förslag 

22. Sillra

Rstudio for 
architecture AB

23. Koppla 

Emeraldine-Sustain-
ability Solutions

24. Locka, fånga, 
leda

ÅWL Arkitekter 

25. Punkt till punkt

Krupinski/krupinska 
Arkitekter AB 

26. Ofelia 

Vera Arkitekter AB

27. Välkomst och  
vandring 

Jonathan Houser 
IVS






