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ARRANGÖR
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), i 
samarbete med Sveriges Arkitekter, bjuder 
härmed in till en allmän idétävling; Rötterna i 
Rinkeby.

Rötterna i Rinkeby
Som helhet anspelar namnet på den känslomässiga 
kopplingen till platsen Rinkeby. För många som 
redan bor i Rinkeby eller flyttar hit handlar det 
också om att skapa nya rötter. Med starka rötter 
till en plats upplever en dels tryggheten att stanna 
kvar men också tryggheten att utforska med en 
stark grund i Rinkeby. 

Begreppet hållbar utveckling
Med hållbar utveckling och hållbarhet avses i 
tävlingen Rötterna i Rinkeby den helhetssyn 
som krävs för att tillgodose både naturens och 
människans behov, nu och i framtiden, och göra 
avvägningar dem emellan utifrån ekonomiska 
ramar. 

Begreppet arkitektur
I tävlingen Rötterna i Rinkeby används begreppet 
arkitektur i vid bemärkelse och omfattar alla slags 
rumsliga uttryck. Från fysiska rum som stadsrum, 
landskap, byggnader och interiörer till upplevda 
och virtuella rum.

Begreppet skollokaler
Med skollokaler och skolans lokaler menas i täv-
lingen Rötterna i Rinkeby både de invändiga och 
utvändiga rum som används för skolverksamhet. I 
tävlingen är det grundskolans och grundsärskolans 
rum som står i fokus, det vill säga skollokaler för 
årskurserna F till 9. 
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SYFTE MED TÄVLINGEN
Tävlingens syfte är att samla in idéer kring 
vilken roll skolans rum kan spela för en hållbar 
utveckling av stadsdelen Rinkeby. Förhoppningen 
är att få in förslag som problematiserar och 
besvarar frågor kring:

   • Vad en attraktiv och bra skola ska inne- 
 hålla och hur den kan utformas för att   
 främja hållbar utveckling.

   • Hur användningen av skolans lokaler i  
 Rinkeby kan utvecklas.

   • Hur skolans lokaler kan integreras till en  
 självklar del av stadsdelen.

Syftet är också att skapa nya tankebanor kring 
hur skolans rum kan användas och relatera till sitt 
sammanhang. Tankebanor som förhoppningsvis 
kan inspirera och leda till fortsatta diskussioner 
och konkreta utvecklingsprojekt i Rinkeby, 
Stockholm, Sverige och världen.

BAKGRUND
En viktig del i SISAB:s uppdrag är att ha en 
ledande roll i planeringen och utvecklingen av 
skollokaler i Stockholm. I Stockholm stads Budget 
2017 ges även SISAB i uppdrag att anordna en 
arkitekttävling för ”Sveriges bästa hållbara skola”. 
Som en del i SISAB:s uppdrag utlyses därför en 
allmän idétävling för att samla in goda idéer som 
underlag för utveckling av SISAB:s skollokaler. 

I Stockholm ökar segregationen och ojämlikheten 
mellan stadsdelarna. Kommissionen för ett 
socialt hållbart Stockholm beskriver i sin rapport 
Skillnadernas Stockholm (2015) Rinkeby som en 
av de mest utsatta stadsdelarna i Stockholms 
stad. Kommissionen menar att skolan är ett av de 
viktigaste verktygen för att vända utvecklingen 
långsiktigt.

SISAB har tillsammans med Stockholms stad 
utsett stadsdelen Rinkeby i nordvästra Stockholm 
som plats för tävlingen. 

Karta över Stockholm med Rinkeby markerat
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Enligt Stockholms stads Lokalförsörjningsplan 
2017-2019 är andelen utpendlande elever från 
Rinkeby stor. Många utbildningsplatser, främst i 
högstadiet, står därför tomma. 

Barn och unga i Rinkeby har rätt till en bra 
och attraktiv skola i stadsdelen där de bor. En 
närhet till skolan ökar också möjligheterna 
för samverkan mellan elev, skola och förälder. 
Stockholms stad ser därför ett starkt behov av 
att vända trenden och skapa en attraktiv skola i 
Rinkeby som blir ett naturligt förstahandsval för 
stadsdelens barn och unga.

Ett stort värde ses också i att tillgängliggöra 
skolans lokaler när de inte används för 
skolverksamhet – med effektivt lokalutnyttjande 
och möjligheter för integrering av skolan i 
samhället som följd. Stockholms stad ser skolan 
som en av flera komponenter för att skapa nya 
kontaktytor i samhället och öppnar därför upp 
för innovativa lösningar för hur en attraktiv, 
effektiv och hållbar skola kan utformas.

VISION
Visionen är att alla barn och unga i Rinkeby 
väljer att gå hela sin grundskoleutbildning 
i stadsdelen där de bor. I en skola där barns 
perspektiv och behov sätts i första rummet och 
som signalerar värdet av kunskap, främjar 
rörelse och hälsa och ger jämlika förutsättningar 
för lek och lärande. En hållbar skola med 
minimal belastning på naturens resurser och 
maximalt värde för alla Rinkebybor. En levande 
och attraktiv skola integrerad i sitt samhälle där 
tillit mellan medborgare byggs tillsammans med 
kunskap och gemenskap.

Karta som visar Rinkebys läge i Västerort

Karta över delar av Spånga, Kista och Sundbyberg med Rinkeby markerat 

Karta över stadsdelar kring Rinkeby
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RINKEBY
Stadsdelen Rinkeby ligger 18 minuter med 
tunnelbana nordväst om centrala Stockholm. 
Rinkeby av idag började byggas 1968 som en del av 
miljonprogrammet och var i stort sett färdigställt 
1971 – även om tunnelbanan inte invigdes förrän 
fyra år senare. I skriften Rinkeby, utgiven av 
Stockholmshem 1998, beskrivs stadsdelens historia 
och framväxt. Rinkeby var en av flera stadsdelar 
som skapades i samband med den så kallade 
Järvabomben 1962 som innebar att det militära 
Järvafältet skulle omvandlas till bostadsområden 
för 160 000 människor. 

Enligt statistik från Stockholms stad bor idag 
15 941 personer i Rinkeby varav drygt 90% 
är födda utomlands eller har två utrikesfödda 
föräldrar. I Rinkeby finns drygt 5 100 bostäder till 
största delen i flerfamiljshus.  

Grunden till Rinkebys struktur lades i en allmän 
tävling och ambitionen var då ett nytt stads-
byggande med hög grad av stadsmässighet. I vilken 
utsträckning ambitionerna återspeglas i resultatet 
är dock omdiskuterat. Området är byggt efter de 
principer som gällde många av miljonprogrammets 
stadsdelar med hög grad av trafikseparering och 
där olika produktionstekniska krav var styrande 
för utformningen. 

Rinkeby är huvudsakligen organiserat utifrån tre 
parallella zoner av bebyggelse som löper från öst 
till väst. Den norra zonen utgörs av åttavåningshus 
som bildar en slags ryggrad mot motorvägen 
E18 i norr och naturområdet på andra sidan. I 
mellersta zonen finns främst centrumfunktioner, 
kontor och skolor. Den södra zonen utgörs av lägre 
bostadsbebyggelse.

Ortofoto över Rinkeby
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Sedan sena 1980-talet har olika renoverings- 
och nybyggnadsprojekt genomförts på olika 
håll i stadsdelen, exempelvis tillbyggnader av 
butikslokaler längs Basargången och företagshuset 
Möllan i början på 1990-talet. I Stockholms stads 
översiktsplanarbete från slutet av 1990-talet 
lyftes behovet av att skapa bättre samband med 
omgivande stadsdelar och utveckla Rinkebys 
offentliga rum. Det initierades projekt för att bygga 
Rinkebys första radhus och det gjordes idéskisser 
för omvandling av Rinkebystråket till en allégata. 
Radhusen stod klara 2001.

Tankarna om att stärka samband och utveckla 
offentliga rum har levt vidare och idag pågår 
flertalet stadsutvecklingsprojekt i Rinkeby. Tre 
av de mer omfattande är det nu genomförda 
Rinkebystråket och de pågående Rinkeby Allé och 
Rinkebyterrassen, som alla är delar av det politiska 

arbetet Vision Järva 2030. I dessa projekt ingår 
bland annat byggande av fler bostadsrätter, nya 
torgbildningar och mer stadsmässiga gaturum, 
nya moskéer och nytt polishus. Mot öster byggs en 
bro som ska koppla samman Rinkeby med den nya 
stadsdelen Stora Ursvik som planeras vara fullt 
utbyggd år 2026. I norr däckas E18 över för att 
stärka kopplingen till naturområdet Järvafältet 
och stadsdelen Kista. I utställningsförslaget till 
ny Översiktsplan för Stockholms stad från 2017 
betonas behovet av att stärka kopplingarna till 
stadsdelen Bromsten i söder och Tensta i väster 
genom utveckling av bostäder och offentlig service i 
den så kallade Spångadalen, mellan stadsdelarna. 
Sedan 2016 pågår ett programarbete för detta och 
programsamråd beräknas äga rum våren 2018.

Ortofoto över Rinkeby med Rinkebys fyra grundskolor samt Bredbyskolan utmarkerade. De mindre och ljusare markeringarna visar 
befintlig förskola, öppen förskola eller parklek.

ASKEBY
SKOLAN

KVARNBY
SKOLAN

KNUTBY
SKOLAN

RINKEBY
SKOLAN

BREDBY
SKOLAN



9RÖTTERNA I RINKEBY TÄVLINGSPROGRAM

Livsvillkor i Rinkeby
I Stockholms stads rapport Skillnadernas 
Stockholm från 2015 ges en tydlig bild av den 
sociala och ekonomiska ojämlikheten i Stockholm. 
Medelinkomsten i Stockholms rikaste stadsdel var 
i början av 1990-talet drygt två gånger högre än 
i den fattigaste. Skillnaden har sedan dess ökat 
till att bli fyra gånger så hög. I Stockholm möts 
människor med olika bakgrund allt mer sällan och 
segregationen sammanfaller också allt mer med 
etnicitet. 

I rapporten kartläggs skillnader mellan 
olika stadsdelar i Stockholms stad avseende 
välbefinnande och hälsa, uppväxtvillkor och 
utbildning, arbete och försörjning, boende och 
stadsmiljö samt demokrati och trygghet. Rinkeby 
utmärker sig för alla av de undersökta aspekterna 
och är bland de stadsdelar med: lägst hälsotal, 
högst andel barnfamiljer som lever i ekonomisk 

utsatthet, lägst andel elever med behörighet till 
gymnasieskola, högst andel ungdomsarbetslöshet, 
högst andel invånare med ekonomiskt bistånd, 
högst trångboddhet, lägst valdeltagande, lägst tillit 
till andra människor i sitt bostadsområde och lägst 
förtroende för polis och stadsdelsförvaltning.

Rinkeby är också den stadsdel i Stockholm 
där invånarna känner sig allra minst trygga. 
Andelen i stadsdelen som känner sig otrygga i sitt 
bostadsområde har ökat från dryga 20% år 2008 
till 35% i 2017 års trygghetsmätning. Fördelat 
på kön var motsvarande siffra 40% för kvinnor 
respektive 20% för män (2014 års mätning). 

Undersökningar som gjorts kring vilka 
platser i Rinkeby som upplevs positiva och 
negativa av de boende visar att Rinkeby torg 
övervägande upplevs som negativ. Erfarenheter 
från stadsdelsförvaltningen och polisen är att 
mycket kriminalitet som rån, misshandel och 

Ortofoto över Rinkeby med totalt antal elever och antal elevgrupper per årskurs för respektive grundskola  
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narkotikabrott pågår kring torget. Efter att 
övervakningskameror satts upp på torget 2016 
har aktiviteten delvis flyttat från torget till andra 
platser i närheten. I de dialoger som kontinuerligt 
förs med boende i området nämns också ofta 
mopeder i hög hastighet som bidragande orsak 
till otryggheten i området. 

Skolorna i Rinkeby
I Rinkeby planerades för fem grundskolor 
– vilka byggdes mellan åren 1968 och 1974. 
Bredbyskolan stod först klar och följdes av 
Kvarnbyskolan och Rinkebyskolan. Knutbyskolan 
färdigställdes åren därpå och Askebyskolan blev 
den sista skolan att färdigställas. Rinkebyskolan 
byggdes som högstadieskola och de övriga fyra 
som låg- och mellanstadieskolor. De nyttjas 
än idag för detta ändamål med undantag för 
Bredbyskolan som avvecklats för skolverksamhet 
och nu fungerar som utbildningslokaler för SFI 
(Svenska för invandrare). 

I Rinkeby finns även flertalet förskolor. I de 
ursprungliga detaljplanerna från 1966 ligger 
förskolor placerade intill eller i närheten av 
de fyra låg- och mellanstadieskolorna. Vissa 
som friliggande byggnader och andra som 
del av bostadshusen omkring. Idag är den 
principen något uppluckrad med spridning av 
förskoleverksamheter i hela stadsdelen.

Elevunderlag i Rinkebys skolor
År 1992 infördes friskolereformen och det fria 
skolvalet i Sverige som möjliggjorde för fler än 
kommuner att driva skolor och gav eleverna 
rätt att välja skola. 2013 gjorde Skolverket 
bedömningen att det fria skolvalet sannolikt 
bidragit till ökade skillnader i skolresultat mellan 
skolor och ökad socioekonomisk skolsegregation.

Att barn och unga går i en skola utanför 
stadsdelen där de bor kallas för elevpendling. 
Elevpendlingen från Rinkeby är idag stor (50%) 
och sker främst till fristående skolor i andra 
stadsdelar inom Stockholms stad. Utpendlingen 
ökar med elevernas ålder och störst är 
utpendlingen bland Rinkebys högstadieelever 
(79%). 

Kapaciteten i Rinkebyskolan, Rinkebys enda 
högstadieskola, utnyttjas idag endast till 36%. 
En skolas kapacitet fastställs i samverkan med 

Diagram som visar andel barn i Rinkeby i årskurserna F-3 som går i skola i 
Rinkeby (lila) eller pendlar till skola utanför Rinkeby.

Diagram som visar andel barn i Rinkeby i årskurserna 4-6 som går i skola i 
Rinkeby (lila) eller pendlar till skola utanför Rinkeby.

Diagram som visar andel barn i Rinkeby i årskurserna 7-9 som går i skola i 
Rinkeby (lila) eller pendlar till skola utanför Rinkeby.

U
TP

EN
DL

IN

G TILL KOMMUNAL SKO
LA

 8%

U
TP

EN
D

LIN
G TILL KOMMUNAL SKO

LA
 11%

U
TP

EN
D

LIN

G TILL KOMMUNAL SKO
LA

 26%

U
TP

EN

DLIN
G TILL FRISTÅENDE SKOLA 31%

U
TP

EN
DLIN

G TILL FRISTÅENDE SKOLA 35%

U
TP

EN

DLIN
G TILL FRISTÅENDE SKOLA 53%

61%

54%

21%



11RÖTTERNA I RINKEBY TÄVLINGSPROGRAM

skolans ledning och tar hänsyn till skolans lokaler 
i kombination med socioekonomiska faktorer. 
Kapacitetsbedömningen tar också hänsyn till de 
olika lokalbehov som finns för exempelvis låg- 
respektive högstadium.

Vid ett scenario där alla barn som börjar 
förskoleklass från och med 2017 väljer att gå 
kvar hela sin grundskoleutbildning i Rinkebys 
kommunala skolor och därmed fyller på 
de befintliga skolorna underifrån kommer 
Rinkebyskolans kapacitet att vara fullt nyttjad 
år 2022. På sikt innebär detta scenario ett behov 
av totalt 1800 utbildningsplatser i Rinkebys 
grundskolor år 2026.

Enligt prognoser för utvecklingen av elev-
underlaget i Rinkeby kommer antalet barn och 

unga i stadsdelen inte att öka nämnvärt under en 
överskådlig framtid. Prognosen har tagit hänsyn 
till de utvecklings- och förtätningsprojekt som 
pågår och planeras i stadsdelen.

Diagram som visar utvecklingen av elevantalet i Rinkebys grundskolor vid ett scenario där alla barn som bor i Rinkeby väljer att gå hela sin 
grundskoleutbildning i Rinkeby. från och med år 2017.

RINKEBYSKOLAN KVARNBYSKOLAN ASKEBYSKOLAN KNUTBYSKOLAN TOTALT

SKOLANS KAPACITET 2017 472 490 431 384 1777

ANTAL ELEVER 2017 170 425 376 336 1307

Varav grundsärskola 20 0 22 0 42

ANTAL ELEVER 2022 476 498 426 356 1756

Varav grundsärskola 40 0 22 0 62

Tabell som visar kapacitet och antal elever för grundskola och grundsärskola år 2017 samt för år 2022 vid ett scenario där alla barn som bor i 
Rinkeby väljer att gå hela sin grundskoleutbildning i Rinkeby från och med år 2017. 
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TÄVLINGSUPPGIFTEN
Tävlingsuppgiften är att presentera förslag för 
utveckling av grundskolans lokaler i Rinkeby 
i form av en analys som kopplas till en vald 
arkitektonisk lösning. 

Förslaget ska innehålla en funktionsanalys som tar 
ställning till vilka funktioner och strukturer som 
fattas i eller i anslutning till de befintliga skol-
lokalerna för att skapa en bra, attraktiv och hållbar 
skola. Med analysen som tydlig utgångspunkt 
ska tävlingsbidraget också presentera ett förslag 
till arkitektonisk lösning för hur skollokalerna i 
Rinkeby kan utvecklas på sikt. 

Det står förslagsställaren fritt att välja 
omfång och plats inom tävlingsområdet. Den 
arkitektoniska lösningen kan därmed spänna 
mellan stadsplanering, landskapsutformning 
och tillägg i befintliga byggnadsstrukturer till 

nybyggnationer, om- och tillbyggnader, interiörer 
och enskilda objekt. Den arkitektoniska lösningen 
och funktionsanalysen utgör tillsammans 
tävlingsförslaget som helhet. Förslagsställare avgör 
själva hur stor vikt de vill lägga på respektive 
del avseende detaljering och bearbetning. 
Förslagsställare avgör också vilket tidsperspektiv 
förslaget avser. Det är även tillåtet att arbeta 
utifrån flera olika tidsperspektiv och presentera en 
stegvis utveckling.

TÄVLINGSOMRÅDET
Tävlingsområdet är stadsdelen Rinkeby. Fokus är 
Rinkebyskolans område – men det är samtidigt 
tillåtet för de tävlande att utifrån sin analys 
föreslå arkitektoniska lösningar inom hela 
tävlingsområdet.

Ortofoto över Rinkeby som visar tävlingens fokusområde
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UNDERLAG & RIKTLINJER
I denna del av tävlingsprogrammet redogörs för 
olika gällande underlag och riktlinjer som kan 
vara relevanta för förslagsställare att känna till. 
Förslagsställare avgör själva hur de ska förhålla 
sig till underlag och riktlinjer nedan i sina förslag. 
Hur väl förslagen relaterar till underlag och 
riktlinjer ligger samtidigt till grund för juryns 
bedömning. Större avsteg bör därför motiveras av 
förslagsställaren på ett tydligt sätt. 

I tävlingsprogrammets Bilaga A finns mer 
detaljerad information om de olika grundskolorna 
och deras byggnader. Bilaga B beskriver kortfattat 
några av de offentliga verksamheter som finns i 
stadsdelen Rinkeby idag.

Gällande detaljplaner
Gällande detaljplaner för hela Rinkeby går att hitta 
via Stockholms stads Bygg- och Plantjänst: 

insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/
GallandePlan/

Pågående stadsutvecklingsprojekt
Information om pågående stadsutvecklingsprojekt 
går att hitta via Stockholms stads webbplats 
Stockholm Växer:

vaxer.stockholm.se/omraden/rinkeby/

Natur- och kulturvärden
Stockholms stads gällande parkplan, Parkplan 
Rinkeby-Kista, från år 2007, finns tillgängligt via 
Stockholms stads hemsida:

stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Parker/
Parkplaner/

En ny parkplan för Rinkeby är planerad att tas 
fram under 2018.

Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska 
klassningar av byggnader finns tillgänglig via 
webbkarta:

stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/
klassificering-och-k-markning/
stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/

Miljö
Stockholms stads gällande miljöprogram, 
Stockholms stads miljöprogram för 2016-2019, finns 
tillgängligt via Stockholms stads hemsida:

stockholm.se/miljoprogrammet

Stockholms stads gällande hållbarhetskrav för 
byggnadsprojekt finns tillgängliga via Stockholms 
stads hemsida:

stockholm.se/hallbarhetskraven

SISAB har för denna tävling ambitionen att nya 
byggnader ska kunna uppfylla krav för certifiering 
Miljöbyggnad 3.0, betyg Guld.

https://www.sgbc.se/
miljobyggnad-3-0-manualer-och-verktyg-m-m

Buller
Bullerkarta som visar nivåer för Rinkeby finns 
tillgänglig på Stockholms stads hemsida:

stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-
och-resor-/Trafik-och-miljo/Trafikbuller/
Bullerkartor/

Naturvårdsverkets och Boverkets riktvärde är 
50 dBA ekvivalent ljudnivå för de delar av skolans 
utemiljö avsedd för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet.  

Parkering
För bil finns för tävlingen inga riktlinjer gällande 
parkeringsplatser utöver krav på tillgänglig 
angöring. Riktlinjer för cykelparkeringstal för 
nyproduktion finns tillgänglig på Stockholms stads 
hemsida:

stockholm.se/hallbarhetskraven

För skolor är Stockholms stads krav 30-70 
cykelplatser per 100 elever. 

Hushållning av resurser
Tävlingsförslag bör i största möjliga mån spara 
ekonomiska och ekologiska resurser genom 
att tillvarata, vidareutveckla eller införliva 
befintliga strukturers kvalitéer i sin utformning. 
Arkitektoniska lösningar bör även underlätta för 
en resurssnål och hållbar livsstil. 

Jämlikhet
Tävlingsförslag bör främja jämlikhet och 
inkludera alla oavsett kön, ålder, etnicitet, 
funktionsvariation, sexualitet, etc. Tillgänglighet 
för alla är av stor vikt och utformning och 
placering av funktioner bör på ett medvetet 
sätt bryta könsnormer och tillgodose individers 

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/
http://vaxer.stockholm.se/omraden/rinkeby/
http://stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Parker/Parkplaner/
http://stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Parker/Parkplaner/
http://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-och-k-markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/
http://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-och-k-markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/
http://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/klassificering-och-k-markning/stadsmuseets-kulturhistoriska-klassificering/
http://stockholm.se/miljoprogrammet
http://stockholm.se/hallbarhetskraven
https://www.sgbc.se/miljobyggnad-3-0-manualer-och-verktyg-m-m
https://www.sgbc.se/miljobyggnad-3-0-manualer-och-verktyg-m-m
http://stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafik-och-miljo/Trafikbuller/Bullerkartor/
http://stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafik-och-miljo/Trafikbuller/Bullerkartor/
http://stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafik-och-miljo/Trafikbuller/Bullerkartor/
http://stockholm.se/hallbarhetskraven
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varierade behov. Tävlingsförslag bör särskilt 
öka attraktiviteten för tjejer att delta i skola och 
fritidsaktiviteter.

Trygghet
Tävlingsförslag bör bjuda in till närvaro av en 
mångfald av människor i varierande åldrar under 
större delen av dygnet. Arkitektoniska lösningar 
bör bidra till en levande och trygg stadsdel med 
tydlighet mellan offentliga och privata rum. 

Idrott och hälsa
I Rinkeby finns idag flera idrottsanläggningar 
av olika storlek och funktion. Större idrotts-
anläggningar drivs i regel av Stockholms stads 
idrottsförvaltning och mindre, exempelvis 
gymnastiksalar i skolor, drivs av SISAB men hyrs 
i stor utsträckning ut till Idrottsförvaltningen 
kvällar och helger. I och kring Rinkeby planeras 

idag för en ytterligare parklek, ett utegym, en ny 
idrottsanläggning i nordväst och en ny idrottshall 
i sydost. För hela Rinkeby-Kista stadsdelsområde 
finns en långsiktig behovsanalys tillgänglig på:

insynsverige.se/documentHandler.
ashx?did=1882881

I Rinkeby finns även ett behov av fler anläggningar 
för spontanidrott annat än fotboll. De kan med 
fördel utföras i varierande storlekar för olika typer 
av aktiviteter för att nå bredare målgrupper. 

Stockholms stad har 2017 antagit ett direktiv med 
målsättning på minst 60 minuters daglig fysisk 
aktivitet i alla stadens grundskolor. Direktivet 
är kopplat till ett nätverk för stadens skolor att 
inspirera varandra och ge goda exempel för hur 
fysisk aktivitet kan integreras i undervisningen 
inomhus och utomhus.

Ortofoto över Rinkeby som visar befintliga och planerade idrottsanläggningar. 
Lila = SISAB, Orange = Idrottsförvaltningen, Blå = Stadsdelsförvaltningen

GYMNASTIKSAL

GYMNASTIKSAL

GYMNASTIKSAL

BOLLPLANER

BOLLPLANER

BOLLPLANER

BOLLPLAN

BOLLPLAN

GYMNASTIKSAL

PLANERAD
IDROTTSPLATS

PLANERAD
IDROTTSHALL

BOLLPLAN

BOLLPLAN

BOLLPLAN
IDROTTSHALL

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1882881
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1882881
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Skollokaler
För nya grundskolelokaler är Stockholms stads 
funktionsprogram för skollokaler (2017 års version) 
vägledande. Funktionsprogram och stödmaterial 
för lokalprogram finns tillgängligt via Stockholms 
stads hemsida:

stockholm.se/Funktionsprogram/

En grundskola med blandade årskurser (F-9) 
föredras för att skapa kontinuitet, tillhörighet och 
goda förutsättningar för samverkan. Barnets behov 
och lärande i ska stå i centrum för utformning 
av skollokalerna och arkitekturen ska ge en 
variation av funktioner och storlekar på invändiga 
och utvändiga rum. Ett brett spektrum av rum 
med olika atmosfärer ska erbjudas, där elevers 
varierande behov av aktivitet stillhet, interaktion 
och avskildhet tillgodoses. Lärmiljön ska vara 
överblickbar och enkel att orientera sig i. Eleven 
ska både kunna överblicka sin miljö och vara 
synlig för att motverka mobbning och kränkningar. 
Skalan i lärmiljön ska vara väl anpassad till eleven 
och främja olika typer av lärsituationer med olika 
gruppstorlekar. Goda sol- och dagsljusförhållanden 
samt närhet och visuell kontakt med natur 
ska eftersträvas i gestaltningen som också ska 
uppmuntra till rörelse.

Skolbyggnader 

Nya skolor planeras enligt funktionsprogrammet 
med hemvister. Hemvisten innehåller de 
lokaler eleven är i behov av under största 
delen av skoldagen; som lärosalar, allrum och 
grupprum, men även kapprum, hygienrum och 
personalarbetsplatser. Hemvisten tillhandahåller 
ett mindre sammanhang i den större skolan, 
där eleven kan känna tillhörighet. Därför 
bör hemvisten inte samnyttjas med andra 
verksamheter. Samtidigt öppnar tävlingen upp 
för nya idéer kring hur elevernas hemvister kan 
utformas och kopplas samman med samutnyttjade 
rum. Flexibilitet, generalitet och omställbarhet ska 
eftersträvas i utformningen. I vissa fall kan det 
dock vara motiverat att anpassa nya lokaler till den 
befintliga strukturen för att uppnå likvärdighet och 
funktionalitet.

Grundsärskola

För grundsärskolan finns inget funktions- och 
lokalprogram framtaget motsvarande underlaget 
för grundskola. Grundsärskolans lokalutformning 

beror till stor del av elevernas särskilda behov 
och blir därmed ofta projektspecifik med stort 
fokus på tillgänglighet. Ett schablonvärde för 
grundsärskolans ytbehov sätts för tävlingen till 
12 m2 verksamhetsyta per elev. Grundsärskolan 
ska vara en integrerad del i skolan som helhet och 
alla elever i skolan ska, oavsett skolform, kunna 
röra sig i de gemensamma utrymmena. 

Utemiljö

Skolans utemiljö ska locka till fysisk aktivitet och 
erbjuda en variation av aktiviteter. Aktiviteter 
och funktioner i utemiljön ska vara anpassade 
för olika åldrar och främja deltagande för alla 
barn, oavsett funktionsvariation. Den ska främja 
könsöverskridande aktiviteter, samarbete och 
social utveckling och erbjuda olika typer av 
mötes- och samlingsplatser. Utemiljön ska vara 
en lärande miljö och innehålla funktioner för 
utomhuspedagogik. Den ska vara inspirerande 
för barns lek och fantasi och även erbjuda platser 
för lugnare aktiviteter. Utemiljön ska vara 
överblickbar och skapa tydlighet kring vad som 
tillhör skolans område –  där obehöriga inte ska 
vistas under skoltid. Tillräcklig friyta för lek 
och utevistelse ska tillgodoses. Ytor med dubbla 
funktioner ska också eftersträvas för att utnyttja 
marken på ett effektivt sätt och skapa en levande 
plats under större delen av dygnet. 

Skolan mitt i byn
Stockholms stad och Utbildningsförvaltningen ser 
stor potential i att integrera skolan i sin stadsdel 
och skapa förutsättningar för samverkan med 
andra verksamheter. 

Förutom att samutnyttjande av lokaler är effektivt 
ur resurssynpunkt så kan även organisatoriska och 
sociala vinster uppnås. Samverkan mellan skola 
och andra samhällsfunktioner kan stärkas och ge 
förutsättningar för en helhetssyn kring utveckling 
och olika specifika insatser. 

En högre närvaro av människor under en större 
del av dygnet bidrar också till en levande och 
tryggare miljö och möjlighet till kontaktytor mellan 
olika grupper i samhället. Med en generalitet 
i utformningen kan också de samverkande 
verksamheterna utvecklas i takt med Rinkebys 
samtida och framtida behov. 

http://stockholm.se/Funktionsprogram/
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TÄVLINGSTEKNISKA 
BESTÄMMELSER

Arrangör
Tävlingen arrangeras av SISAB i samarbete med 
Sveriges Arkitekter. 

Tävlingens form
Tävlingen är en allmän idétävling i ett steg.

Tävlingens språk
Projekttävlingsspråk är svenska. Tävlingsförslaget 
ska vara utfört på svenska. Juryns utlåtande 
kommer att ges på svenska. 

Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury 
bestående av 9 personer med representanter från 
SISAB, utbildningsförvaltningen, stadsbyggnads-
kontoret och stadsdelsförvaltningen, expertis inom 
social hållbarhet samt två ledamöter utsedda av 
Sveriges Arkitekter:

Claes Magnusson 
VD, SISAB

Anni Björkskog
Arkitekt SAR/MSA, SISAB

Susanne Christensson
Förvaltningsområdeschef, SISAB

Mona Tolf
Grundskolechef, utbildningsförvaltningen 

Stockholms stad

Torleif Falk
Stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret 

Stockholms stad

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör, stadsdelsförv. Rinkeby-Kista

Stockholms stad

Robin Rushdi Al-sálehi
Entreprenör social hållbarhet, Hemsö

Ylva Åborg
Arkitekt SAR/MSA

Utsedd av Sveriges Arkitekter

Tor Lindstrand
Arkitekt SAR/MSA

Utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn kommer eventuellt att rådfråga 
referensperson eller referensgrupp för 
specifika frågor.

Tävlingssekreterare: 
Julia Hertzman arkitekt SAR/MSA 
Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär: 
Alma Engström, upphandling SISAB 
alma.engstrom@sisab.se

Programhandlingar

Bilagor

    • Bilaga A – SISAB:s grundskolor i Rinkeby

    • Bilaga B – Verksamheter i Rinkeby

    • Bilaga C – Förslag och önskemål från barn  
        och skolpersonal i Rinkeby

Underlagsmaterial

    • 2d-dwg – Baskarta Rinkeby

    • 3d-dwg – Mark och Byggnadsverk Rinkeby

    • Ortofoto över Rinkeby

    • 2d-dwg – SISAB:s befintliga skolbyggnader 

Nyttjanderätt underlagsmaterial

Underlagsmaterialet som tillhandahålls får endast 
användas för tävlingen Rötterna i Rinkeby. De 
tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig 
att inte sprida underlagsmaterial till tredje part 
eller använda underlagsmaterial i annat syfte än 
för deltagande i tävlingen Rötterna i Rinkeby. 

Kartmaterialet kommer från stadsbyggnads-
kontoret, Stockholms stad. Relationsmaterial 
befintliga byggnader kommer från SISAB.

Frågor gällande tävlingen
Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlings-
funktionären via Tendsign. Frågorna ska vara 
tävlingsfunktionären tillhanda senast 9 mars. Svar 
på frågor (avidentifierade) delges samtliga tävlande 
via Tendsign senast 16 mars. All kommunikation 
sker via Tendsign.

Frågor gällande Tendsign kan ställas direkt till 
Tendsign:s support eller tävlingsfunktionären.
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Informationsmöte
Ett informationsmöte för de tävlande kommer att 
hållas där Stockholms stad och SISAB berättar om 
tävlingsuppgiften och dess betydelse för elever och 
personal i Rinkebys grundskolor och för Rinkeby 
som stadsdel. 

Mötet hålls den 2 februari kl 14:00 i aulan 
på Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53. 
Informationsmötet kommer även att livestreamas 
via SISAB:s Facebooksida. Mötet är inte ett fråga-
svar-möte med hänsyn till tävlingsanonymitet.

Under dagen för informationsmötet kommer 
trygghetsvärdar från Lugna gatan att finns på 
plats i stadsdelen och under mötet. Värdarna finns 
även tillgängliga för frågor och guidning.

Inlämningskrav
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga 
inlämnade handlingar ska vara försedda med ett 
motto. 

Tävlingsförslag skall redovisa följande:

    • Sammanfattning av förslaget - på en   
 huvudplansch

    • Arkitektonisk lösning

    • Analys kopplad till arkitektonisk lösning

    • Tidsperspektiv för förslaget

Övrigt material som skickas in kommer ej att tas 
upp till bedömning. Modell tas ej emot.

Allt inlämnat material, såväl digitalt som analogt, 
ska vara rensat på all spårbar information om 
upphovsman och liknande för att garantera full 
anonymitet. 

Redovisning tävlingsförslag
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga 
planscher och övriga handlingar ska i nedre 
högra hörnet vara försedda med ett motto. 
Bidragen skickas in tillsammans med ett slutet 
kuvert, märkt med motto, med en namnsedel 
där förslagsställaren redovisas (med namn, titel, 
kontaktuppgifter samt medarbetare och deras roll i 
projektet). 

Tryckt format

Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher 
i stående A1-format och får omfatta högst 4 
planscher, numrerade 1 – 4 och monterade på 

styvt underlag. Plansch nummer 1, förslagets 
huvudplansch, ska utgöra en sammanfattning av 
förslaget. Planscherna kan komma att ställas ut 
för allmänheten. 

Digitalt format

Samtliga planscher och namnsedel ska även 
lämnas in digitalt via Tendsign. Planscherna 
ska tillhandahållas i två versioner, en med hög 
upplösning och en för webbpublicering. Varje 
fil består av en flersidig PDF, namngiven med 
förslagets motto. Den ena ska kunna skrivas 
ut i full skala och i A3 till juryn. Observera 
att maxstorlek på dokument som laddas upp i 
Tendsign är 50 MB. 

Den andra PDF-filen ska fungera för webb-
publicering och vara max 15 MB. 

En representativ huvudbild för webbpublicering 
ska även bifogas. Bilden ska vara i jpeg-format, 
150 dpi upplösning och med mått 970 x 445 
pixlar (B x H).

Inlämning
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska 
lämnas in elektroniskt via Tendsign senast 
6 april 2018 för att tas upp till bedömning. Som 
stöd för bedömningen ska tävlingsförslag och 
namnsedel även skickas i fysiskt format via post 
eller budbefordran samma dag som anbuden 
lämnas in via Tendsign, det vill säga med 
poststämpel senast 6 april. Förslag som 
postats senast denna dag, men som ankommer 
tävlingsfunktionären mer än fem dagar senare, tas 
inte upp till bedömning. 

Tävlingsförslagen skickas via post eller budas till 
adress:

Receptionen
SISAB
Förmansvägen 11
100 74 Stockholm

Försändelser ska även vara tydligt märkta: 
Arkitekttävling - Rötterna i Rinkeby.

Tävlingsförslagen (monterade planscher med motto) 
kan även lämnas direkt till receptionen på SISAB. 
Behöriga tjänstemän att ta emot tävlingsförslag är 
SISAB:s receptionspersonal.
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Receptionen tar endast emot tävlingsförslag via 
bud eller direktinlämning från och med 4 april 
fram till sista inlämningsdag 6 april. Receptionen 
är normalt bemannad vardagar 07:00-15:00. 
För förslag som lämnas direkt till receptionen 
utlämnas kvitto som bekräftar att förslaget tagits 
emot av SISAB.

Prissumma
Prissumman är 1 500 000 SEK exklusive moms. 
Juryn kommer att fördela prissumman mellan de 
olika pristagarna. Det vinnande förslaget belönas 
med minst 750 000 SEK. 

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de 
riktlinjer och önskemål som anges i programmet 
och dess bilagor.

Koppling mellan analys och arkitektonisk lösning

Hur väl den arkitektoniska lösningen kopplas till 
respektive tävlandes analys och problemställning 
avseende vilka funktioner och strukturer som 
saknas i Rinkeby för att det ska vara möjligt att 
skapa en bra, attraktiv och hållbar skolmiljö.

Hållbarhet

Hur väl tävlingsförslaget visar på en helhetssyn 
där både naturens och människans behov 
tillgodoses utifrån rimliga ekonomiska ramar, nu 
och i framtiden.

Gestaltning

Hur väl tävlingsförslaget visar på en inlevelsefull 
gestaltning och bedöms tillföra arkitektoniska 
kvalitéer till sitt sammanhang.

Funktion

Hur väl tävlingsförslaget bedöms skapa 
ändamålsenliga platser och lokaler för 
grundskolans verksamhet, välfungerande samband 
med andra verksamheter och hur väl det integrerar 
skolan i stadsdelen.

Innovationskraft

Hur väl tävlingsförslaget visar på ett visionärt och 
innovativt tänkande och bedöms kunna inspirera 
och leda vidare till värdefulla diskussioner kring 
användning och utformning av skolans rum.

Bedömning
Bedömningen beräknas vara avslutad 8 juni 2018.

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden 
komma att ställas ut, anonymt, av arrangören. 
Juryns utlåtande kommer att publiceras i 
samband med att tävlingsresultatet offentliggörs. 
Resultatet av tävlingen offentliggörs på Sveriges 
Arkitekters hemsida, www.arkitekt.se, i 
upphandlingsdatabasen Tendsign samt på 
www.sisab.se 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att 
publicera samtliga tävlingsförslag på sina hemsidor 
samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur. 

Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten 
till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar 
upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till 
sina förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller 
i väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan 
förslagsställarna och arrangören/byggherren. 
Arrangören har dock rätt att i projektet dra 
nytta av det samlade tävlingsresultatet och 
idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt att 
det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt. 
Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt 
att publicera förslagen i tryckt form och digitalt 
samt för utställning utan särskild ersättning 
till förslagsställarna. All publicering efter 
anonymitetens brytande kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn, innan dess 
med förslagets motto.

Returnering av förslaget
Förslagen kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävlingen
Inga löften ges för uppdrag efter tävlingens 
avslutande. Eventuellt fortsatt arbete handlas upp i 
enlighet med LOU.
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Sammanfattning tider för tävlingen
Tävlingen utlyses:  26 januari 2018

Informationsmöte:  2 februari 2018

Sista dag för frågor:  9 mars 2018

Sista dag svar på frågor: 16 mars 2018

Inlämning tävlingsförslag: 6 april 2018

Juryns beslut:   8 juni 2018

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med bygg-
sektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska 
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas 
och konstnärernas verksamhetsfält, 2016”. 
Programmet och tillhörande bilagor är godkända 
av juryns ledamöter.

Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlings-
programmet granskat och godkänt för de tävlande 
av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. 
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BILAGA A
SISAB:s GRUNDSKOLOR I RINKEBY
I denna bilaga sammanställs information om 
SISAB:s fem fastigheter för grundskola i Rinkeby. 
Här beskrivs kortfattat vilken verksamhet som 
bedrivs idag, fastigheternas olika byggnader, 
byggnadernas tekniska egenskaper och eventuellt 
övriga egenskaper samt gällande detaljplan.

Rinkebyskolan
I Rinkebyskolan går idag ca 170 elever i 
årskurserna 7-9 och grundsärskola 7-9. På skolans 
område finns en ungdomsgård för åldrarna 13-15 
samt Ungdomens hus med verksamhet riktad 
främst mot ungdomar i åldrarna 16-19. 

Öster om Rinkebyskolan ligger Rinkebystråket, 
Folkets hus och Rinkeby centrum. Precis söder 
om Folkets hus finns en större markparkering för 
bilar och vändplats för transporter till Rinkeby 
centrum. Busshållplats finns vid Rinkebystråket 
och inne vid Rinkeby torg ligger nedgång till 
tunnelbana. 

Väster om Rinkebyskolan ligger två bollplaner 
som ägs av Stockholms stad och drivs av 
Stockholms stads idrottsförvaltning. Bollplanerna 
utgör mittpunkten för den parkmark som 
sammanbinder Rinkebyskolan med Askebyskolan 
i norr och Bredbyskolan i söder. Parkmarkens 
västra del gränsar mot Rinkebysvängen och 
förbinds via gång- och cykeltunnlar med 
stadsdelen Tensta. I parken, precis väster om 
bollplanerna, ligger också Parkleken Rinken med 
tillhörande enplansbyggnad. 

På Rinkebyskolans område finns fyra byggnader: 
Rinkebyskolans huvudbyggnad (A), Ungdomens 
hus (B), Fritidsgården (C) och Byggnad D. 
Ursprungligen fanns en friliggande gymnastiksal 
som revs i slutet på 1990-talet och ersattes av 
Ungdomens Hus.  

Huvudbyggnaden byggdes 1970 och ritades 
av Åke Östin Arkitekter och genomgick en 
större ombyggnation i slutet på 1990-talet, där 
en av skolans tre innergårdar byggdes in till 
samlingsrum/aula för 500 personer. Byggnaden är 

Ortofoto över Rinkebyskolan

Rinkebyskolans gård, vy från sydost
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i tre plan inklusive källarplan/souterräng och 
innehåller lärosalar, matsal och skolbibliotek. 
Fasaden består av målade betongelement. 
2016 genomfördes en upprustning av 
huvudbyggnadens två ljusgårdar, där elever på 
skolan fick vara med och påverka utformningen.

Ungdomens Hus ritades av Bergkrantz 
Arkitekter, invigdes 1999 och blev nominerad 
till Kasper Salin-priset samma år. Byggnaden 
är i två plan och har lokaler för olika typer 
av förenings- och kulturverksamhet samt en 
idrottshall med basketmått och plats för 400 
sittande publik alternativt 1 500 stående. 
Byggnadens sockel och delar av fasaden är 
utförd i svart infärgad betong med vågformad 
ytrelief. Taket och större delen av fasaden är i 
alu-zinkplåt. 

Fritidsgården var ursprungligen en tandläkar-
mottagning som byggdes om till fritidsgård 1994. 
Byggnaden är i ett plan och har en fasad av 
betong och trä.

Byggnad D byggdes efter att en tidigare byggnad 
på samma plats förstörts i en brand 2010. 
Det nya huset invigdes 2011 och ritades av 
Aperto. Byggnaden är i ett plan och innehåller 
undervisningslokaler för Rinkebyskolan. 
Fasaden är i lackerad aluminiumplåt med ett 
perforerat mönster framtaget av konstnären 
Sonja Larsson. Projektet fick utmärkelsen Årets 
enprocentare år 2011 och nominerades till Årets 
Stockholmsbyggnad år 2012. 

Byggnad A, Huvudbyggnad, vy från sydost

Byggnad B, Ungdomens Hus, vy från nordost

Byggnad B, Ungdomens Hus, vy från Bredbykullen i sydväst
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Nedan tabell visar SISAB:s värdering av 
byggnadernas tekniska standard graderat på en 
fyrgradig skala.

Med sin närhet till kollektivtrafik, centrum-
verksamhet, bostäder och natur har 
Rinkebyskolans område stor potential att 
utvecklas till en välfungerande mötesplats i 
Rinkeby. Det centrala läget möjliggör även för 
andra stadsdelar och kringliggande skolor och 
förskolor att ta del av platsens utbud.

För Rinkebyskolan gäller idag den ursprungliga 
detaljplanen Hemgården från 1966. 
Kvartersmarken för Rinkebyskolan är avsedd för 
allmänt ändamål och medger en byggnadshöjd på 
12 meter inom bestämmelseområdet. 
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A + ++ - + ++ - + +

B +++ ++ +++ + +++ +++ ++ ++

C ++ ++ +++ ++ +++ ++ + +

D +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++              

+++  = MYCKET BRA
++  = BRA
+  = OK
-  = DÅLIGT

Byggnad C, Fritidsgård, vy från nordväst

Byggnad D, vy från nordost

Bollplaner, vy från norr. Byggnad B till vänster och Bredbykullen 
i bakgrunden.
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Bredbyskolan
Bredbyskolan används idag som undervisnings-
lokaler för SFI Västerort och kontorslokaler för 
Jobbtorg Rinkeby. Grundskoleverksamheten lades 
ned 2013 som följd av vikande elevunderlag.

I väster, söder och öster är Bredbyskolan i 
huvudsak omgiven av lägre bostadsbebyggelse. I 
norr ligger förskolan Bergsgården som byggdes 
år 2016 efter att den tidigare förskolan förstörts 
i en brand 2014. Intill ligger också en kulle 
med naturmark, kallad Bredbykullen, som 
är en del av det större parkområdet norr om 
skolan. Precis öster om skolans område finns en 
oanvänd grusplan där det tidigare stått tillfälliga 
paviljonger för Bredbyskolans verksamhet.

På Bredbyskolans område finns tre byggnader 
organiserade kring en central gård: 
Huvudbyggnaden (A), Gymnastiksalen (B) och 
Jobbtorget (C). Skolan stod färdig 1970 och 
ritades av Åke Östin Arkitekter. 2016 renoverades 
Byggnad A och C i samband med att lokalerna 
anpassades till SFI Västerort och Jobbtorg 
Rinkeby. 

Huvudbyggnaden är i två plan och här bedrivs 
språkundervisning i svenska för invandrare (SFI) 
för ca 580 elever. Fasaden består i huvudsak av 
målade betongelement. Tak och trapphus ändrades 
år 1991 och entréerna fick nya skärmtak 1998. 

Gymnastiksalen är idag tomställd. Dess fasad 
består i huvudsak av målade betongelement. 

Jobbtorget är en enplansbyggnad med en 
verksamhet som stödjer arbetssökande med 
försörjningsstöd att komma ut i arbetslivet. 

Ortofoto över Bredbyskolan

Bredbyskolans gård, vy från nordväst

B

C
A
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A +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

B + + + + + + + +

C +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Nedan tabell visar SISAB:s värdering av 
byggnadernas tekniska standard graderat på en 
fyrgradig skala. 

Gällande detaljplan är från 2014 och omfattar 
Bredbyskolan och förskolan Bergsgårdens 
områden; fastigheterna Stolpkvarnen 1 och 
Stolpkvarnen 2. Planen medger användning för 
både kontor och skola inom Bredbyskolans område 
med en begränsning till två våningar.

+++  = MYCKET BRA
++  = BRA
+  = OK
-  = DÅLIGT

Byggnad B, Gymnastiksal, vy från nordväst

Byggnad C, vy från sydväst

Byggnad A, Huvudbyggnad, vy från nordost
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Askebyskolan
Idag går ca 380 elever på Askebyskolan i 
årskurserna F-6 samt i grundsärskola F-6.

Skolan ligger till stor del omgiven av högre 
bostadsbebyggelse. Skolans område kopplar 
till ett smalare parkstråk som leder ner mot 
det större parkområdet i söder. Askebyskolans 
skolgård består av naturmark med klippor och 
tallar och i söder ligger två mindre bollplaner. 
Skolgården rustades upp 2017 och ritades av Topia 
landskapsarkitekter. Skolans elever var delaktiga 
i processen kring skolgårdens utformning. 

Den ursprungliga Askebyskolan från 1974 
revs efter 29 år och ersattes av den nuvarande 
byggnaden invigd 2004. Byggnaden ritades av 
Comarc arkitekter, är i två plan och har en fasad 
utförd i tegel. I byggnaden finns lärosalar, torg/
matsal och gymnastiksal.

Nedan tabell visar SISAB:s värdering av 
byggnadernas tekniska standard graderat på en 
fyrgradig skala. 

För Askebyskolan gäller den ursprungliga 
detaljplanen Hemgården från 1966. 
Kvartersmarken för Askebyskolan är avsedd för 
allmänt ändamål och medger en byggnadshöjd 
på 8 meter inom bestämmelseområdet samt en 
begränsning till två våningar.
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A ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +

+++  = MYCKET BRA
++  = BRA
+  = OK
-  = DÅLIGT

Ortofoto över Askebyskolan

Askebyskolans gård, vy mot söder

Byggnad A, vy från sydväst
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Kvarnbyskolan
I Kvarnbyskolan går idag ca 420 elever i 
årskurserna F-6.

I norr, väster och söder omges skolan av en del 
högre bostadsbebyggelse men kopplar även mot 
ett parkstråk som i söder ansluter mot Rinkeby 
torg. Öster om skolan finns koppling till ett 
större parkområde via cykel- och gångtunnel 
under Hjulstavägen. Skolgården består till stor 
del av hårdgjorda ytor och söder om skolan finns 
två mindre bollplaner. Skolgården är planerad 
att rustas upp 2018 och skolans elever har varit 
delaktiga i processen kring dess nya utformning, 
vilken ritats av ÅF Infrastructure.

Den ursprungliga skolan bestod av byggnad A, 
C och D och ritades av Åke Östin Arkitekter. 
Skolbyggnaderna, som är organiserade kring 
en central skolgård, har med åren byggts ut och 
byggts om i olika omgångar. Idag finns det fem 
byggnader på Kvarnbyskolan: Huvudbyggnaden 
(A), Byggnad C med matsal och kök, Byggnad D 
med gymnastiksal, Byggnad E och Byggnad F. 

Huvudbyggnaden, som innehåller lärosalar, 
färdigställdes 1974 och är i två plan. Den är i 
princip i sitt ursprungsutförande och har en fasad 
i målad betong.

Byggnad C var från början en enplansbyggnad 
men fick en påbyggnad 1981. Skolans matsal och 
kök ligger i byggnadens bottenvåning. Fasaden 
är i målad betong på bottenvåningen och trä på 
övervåningen.

Byggnad D var likt Byggnad C ursprungligen en 
enplansbyggnad som fick en på- och tillbyggnad 
1990 ritad av Jan Lundqvist Arkitekter. 
Tillbyggnaden är utförd med en fasad i tegel och 
bandtäckt plåt.

Byggnad E byggdes 2003 efter att den tidigare 
byggnaden förstörts i en brand. Byggnaden är i två 
plan och innehåller lärosalar. Fasaden är utförd i 
tegel.

Byggnad F är en enplansbyggnad från 1985 med 
lärosalar och en fasad utförd i trä. Byggnaden är 
en tillbyggnad till en tidigare byggnad från 1980 
(tidigare byggnad E).

A

CD

E

F

Ortofoto över Kvarnbyskolan

Kvarnbyskolans gård, vy från väster

Byggnad A, Huvudbyggnad, vy från sydväst
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Nedan tabell visar SISAB:s värdering av 
byggnadernas tekniska standard graderat på en 
fyrgradig skala. 

För Kvarnbyskolan gäller den ursprungliga 
detaljplanen Hinderstorp från 1967. Kvarters-
marken för Kvarnbyskolan är avsedd för allmänt 
ändamål och medger en byggnadshöjd på 8 meter 
inom bestämmelseområdet.
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A + ++ + + - - + -

C + ++ - ++ - - + -

D + ++ + ++ - - + -

E +++ +++ + ++ +++ +++ ++ ++              

F + ++ - - + + + -

+++  = MYCKET BRA
++  = BRA
+  = OK
-  = DÅLIGT

Byggnad F, vy från sydväst Byggnad E, vy från sydost

Byggnad D, vy från söder

Byggnad C, vy från nordväst

Byggnad D, vy från nordost
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A

B

C

D

E
F

Knutbyskolan
Idag går ca 330 elever i Knutbyskolan i års-
kurserna F-6.

Skolan ligger inne bland lägre bostadsbebyggelse 
i väster, norr och öster. Precis väster om skolan 
ligger förskolan Knutbygården för ca 90 barn. 
I söder gränsar skolans område mot parkmark 
och Rinkebysvängen. Knutbyskolans område 
domineras till stor del av den relativt höga kulle 
med naturmark, kallad Knutbykullen, som 
ansluter mot skolgården i sin norrsluttning. 
Skolgården går även längs med kullens västra 
sida och avslutas vid skolans gymnastiksal. 
Invid gymnastiksalen finns ett antal mindre 
bollplaner som kom till när skolgården rustades 
upp 2017. Den nya gården ritades av Topia 
landskapsarkitekter och skolans elever var 
delaktiga i dess utformning. 

Skolan ritades ursprungligen av Backström 
& Reinius år 1970. Idag finns sex byggnader 
på skolans område: Byggnad A, B och C som 
tillsammans utgör skolans huvudbyggnad, 
Gymnastiksalen (D), Byggnad E med matsal och 
kök samt Byggnad F.

Backström & Reinius ritade byggnad A, B och C 
som är sammankopplade via förbindelsegångar. 
Byggnaden är i ett plan och innehåller i huvudsak 
lärosalar. Fasaden är utförd i målad betong.

Gymnastiksalen är också ritad av Backström & 
Reinius och fasaden är av målad betong.

Byggnad E är i två plan och innehåller kök 
och matsal på bottenvåningen och lärosalar på 
övervåningen. Fasaden är utförd i puts. På platsen 
stod tidigare en skolbyggnad i två plan ritad av 
Gösta Uddén uppförd i två etapper 1986 och 1989.

Byggnad F har en fasad i trä och byggdes som 
fritidshem 1981. Huset ritades av Abrahamsson 
Arkitektkontor och byggdes om 2014. 

Ortofoto över Knutbyskolan

Byggnad A, vy från sydväst

Byggnad B och C, vy från sydväst
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Nedan tabell visar SISAB:s värdering av 
byggnadernas tekniska standard graderat på en 
fyrgradig skala. 

För Knutbyskolan gäller den ursprungliga 
detaljplanen Ängsbacken från 1966. Kvarters-
marken för Knutbyskolan är avsedd för allmänt 
ändamål och medger en byggnadshöjd på 8 meter 
inom hela bestämmelseområdet.
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A +++ ++ +++ ++ +++ + ++ ++

B +++ ++ +++ ++ +++ + + +

C +++ ++ +++ ++ +++ + + +

D + ++ +++ ++ +++ + + +              

E +++ ++ +++ ++ +++ +++ ++ ++

F +++ ++ +++ ++ +++ + + +

+++  = MYCKET BRA
++  = BRA
+  = OK
-  = DÅLIGT

Byggnad D, Gymnastiksal, vy från sydväst

Byggnad D, Gymnastiksal, vy från nordväst

Byggnad E, vy från sydost

Byggnad F, vy från sydvästKnutbykullen, vy mot söder från Knutbyskolans gård
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BILAGA B
VERKSAMHETER I RINKEBY
I denna bilaga beskrivs kortfattat exempel på olika 
offentliga verksamheter som idag finns i stadsdelen 
Rinkeby. Det står förslagsställare fritt att välja 
hur de vill förhålla sig till verksamheterna i sitt 
tävlingsförslag. Alla exempel förutom Kulturskolan 
har idag egna befintliga lokaler inom stadsdelen. 

Kulturskolan
Kulturskolans verksamhet riktar sig till barn 
och ungdomar i åldrarna 6 till 22 år och erbjuder 
undervisning och kurser inom musik, dans, teater, 
konst och media. Verksamheten är ofta ljudstark 
med exempelvis slagverksundervisning, replokaler 
för rockband och dansundervisning till hög musik. 
Hur funktionerna är placerade i förhållande till 
andra verksamheter är därför viktigt av akustiska 
skäl. 

För samverkan med skola är lösningar för separata 
förrådsutrymmen särskilt intressanta. Specialsalar 
som behövs för verksamheten är black box, 
övningsrum/replokaler för musik, sal för dans/
teater/kör med tillhörande omklädningsrum samt 
undervisningsrum för film/media, bild och musik.

Ungefärligt ytbehov: 600 m2 LOA

Medborgarkontor
Medborgarkontoret är till för att för att 
erbjuda service och information om samhället 
till medborgarna. Det kan exempelvis röra 
sig om att informera om hur kommunala och 
statliga verksamheter fungerar och att erbjuda 
konsumentvägledning, juridisk rådgivning, studie- 
och yrkesvägledning samt hjälp med ansökan om 
färdtjänst och att hitta boende.

Ungefärligt ytbehov: 450 m2 LOA

Familjehuset
Familjehuset är en verksamhet för föräldrar med 
barn i åldern 0 till 18 år och erbjuder bland annat 
föräldrarådgivning, föräldrautbildning och öppen 
förskola för barn upp till 6 år.

Ungefärligt ytbehov: 850 m2 LOA

Parklek
Parkleken är en öppen fritidsverksamhet utomhus 
för barn och vuxna i alla åldrar. Parkleken är 
bemannad under dagtid och är idag belägen väster 
om Rinkebyskolan. Planer finns på ytterligare en 
parklek inom stadsdelen.

Ungefärligt ytbehov per parklek: 200 m2 LOA

Introduktionsförskola
På introduktionsförskolan deltar nyanlända/
asylsökande föräldrar och barn tillsammans under 
en begränsad tid. De får pröva på hur förskolan 
fungerar och barnen får delta i en pedagogisk 
verksamhet med förskollärare. Föräldrarna får 
samtidigt en introduktion i det svenska samhället.

Ungefärligt ytbehov: 150 m2 LOA

Mötesplats för äldre
Rinkeby öppna mötesplats vill ge pensionärer 
ökade möjligheter till aktiviteter och social 
gemenskap. Verksamheten drivs för närvarande av 
två föreningar med stöd av stadsdelsförvaltningen. 
De öppna mötesplatserna arrangerar utflykter, 
kulturträffar, underhållning, information 
om seniorfrågor, studiebesök, glasmålning, 
vävning med mera. Från halvårsskiftet 2018 
ska mötesplatsen bemannas med förvaltningens 
personal.  

Ungefärligt ytbehov:  450 m2 LOA

Enheten för arbetsmarknadsinsatser
Inom verksamheten finns olika verkstäder (ram-, 
snickeri-, textil- samt datautbildning), kontor och 
möteslokaler.

Ungefärligt ytbehov: 800 m2 LOA
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BILAGA C
FÖRSLAG OCH ÖNSKEMÅL 
FRÅN BARN OCH 
SKOLPERSONAL I RINKEBY
Under perioden 26 januari till 16 mars 2018 
kommer barn och personal i Rinkebys skolor kunna 
skicka in förslag på hur de skulle vilja att Rinkeby 
utvecklas. Samtliga förslag kommer att publiceras 
på SISAB:s hemsida:

sisab.se/tavling

http://sisab.se/tavling

