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TÄVLINGEN
I maj 2016 bjöd Göteborgs Stad genom Higab in fyra
arkitektteam till en projekttävling om utformning av ett
nytt kulturhus med placering vid Rymdtorget i Bergsjön.
Tävlingen är en inbjuden projekttävling som föregåtts av
en prekvalificering och arrangeras i enlighet med LOU
och i samråd med Sveriges Arkitekter.
Detta är juryns bedömning av de fyra förslagen samt
presentation av vinnaren i tävlingen.

VIKTIG ENTRÉFUNKTION

Det nya kulturhuset kommer tillsammans med torget att
fungera som en entré till hela stadsdelen för dem som
reser med bil eller buss till Bergsjön. Byggnaden och
platsen är placerade så att de bildar fond i gångstråket
från spårvagnshållplatsen.

UPPLEVELSE

Husets arkitektoniska utformning ska bidra till att besökare upplever möjligheter att både ta del av kultur och
själva skapa och bjuda in andra att delta. Biblioteket ska
flyta ut i hela huset och känslan ska vara att besökaren
hela tiden befinner sig i ett och samma kulturhus snarare
än gå in och ut ur olika delar.

TÄVLINGSPROGRAM

Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar beskrevs i ett
tävlingsprogram och ett antal bilagor som i korthet
redogörs för nedan. För mer information hänvisas till
tävlingsprogrammet.

BAKGRUND

En önskan om ett kulturhus i Bergsjön har funnits länge
och ett flertal utredningar har genomförts i syfte att
skapa en kulturell mötesplats i området. I 2013 års
budget formulerade kommunfullmäktige avsikt att investera i ett nytt kulturhus för Göteborg med placering i
Bergsjön. Målsättningen är att det ska bli ett kulturhus för
alla göteborgare och komplettera det övriga kulturutbudet i staden.

PLATSEN

Rymdtorget, även kallat Bergsjöns centrum, är ett långsträckt område mellan busshållplatsen i öster och spårvagnshållplatsen i väster. Platsen där kulturhuset ska
byggas är idag del av ett trafikrum med parkering, busshållplats och en grön sluttning mot Saturnusgatan. En
byggnad på platsen för med sig en förändring av den
trafikseparerade strukturen där storskaligheten i ytor och
bebyggelse tas ned till en mänskligare skala.
Nya gator skapas i området för bil- och busstrafik. Ett
kulturhus på platsen erbjuder en möjlighet att minska
fysiska och mentala barriärer mellan delar av staden och
att nya mötesplatser öppnas i och runt huset. Förutom
viljan att placera huset lättillgängligt, på en plats dit
många människor redan idag har anledning att söka sig,
så bedöms en ny byggnad på platsen skapa ett torgrum
med en samlande västvänd fasad som blir en tydlig fond
och mötesplats i det öst-västliga stråket som knyter
samman det långsträckta område som Rymdtorget utgör.

FLYGBILD ÖVER RYMDTORGET MED MARKERING AV PLATSEN FÖR DET NYA KULTURHUSET
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INFORMATION OM
JURYARBETET
SYFTE MED TÄVLINGEN

Syftet är att skapa en inbjudande kulturell mötesplats
som innefattar en byggnad och ett torg av hög arkitektonisk kvalitet anpassade till projektets finansiella
förutsättningar.

ARRANGÖRER

Tävlingen har arrangerats av Higab och SDF Östra Göteborg i samverkan med fastighetskontoret och park &
naturförvaltningen.

TÄVLINGENS FORM

En inbjuden tävling som föregåtts av en öppen
prekvalificering.
Fyra kontor bjöds in till tävlingen efter prekvalificeringen
där 36 intresseanmälningar inkom.
• Tham & Videgård Arkitekter
• Gustav Appell Arkitektkontor
• SWECO Architects
• Marge Arkitekter
Vid tävlingstidens slut den 1 december 2016 hade
följande tävlingsförslag inkommit:
• KULTURKORGEN
• KULTURBYN
• GRÖNA LYKTAN
• TOTORO
Samtliga tävlingsförslag godkändes av tävlingsfunktionären för bedömning av juryn.

JURY
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:
Fredrik Davidsson, Ordförande		Fastighetsutvecklingschef 			Higab
Kajsa Wide					Projektledare, Arkitekt SAR/MSA		Higab		
Björn Siesjö					Stadsarkitekt, Arkitekt SAR/MSA		Stadsbyggnadskontoret
Per Ottosson 				Verksamhetens projektledare		SDF Östra Göteborg
Kerstin Årre					Bibliotekschef					SDF Östra Göteborg
Bengt Mattias Carlsson			Sakkunnig, Arkitekt SAR/MSA		Utsedd av Sveriges Arkitekter
Dorte Mandrup				Sakkunnig, Professor, Arkitekt MAA
Utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare har varit Hanna Siggelkow, projektledare tidiga skeden Higab.
Tävlingsfunktionär har varit Svante Thun, projektledare Higab.

SAKKUNNIGA

Juryn har tillkallat följande sakkunniga som stöd i
juryarbetet:
• Park- och naturförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret har haft ett uppdrag som särskilt
sakkunniga för bedömning av torgmiljön.
• Kostnadsbedömning har genomförts av Ramböll
Sverige AB,

REFERENSGRUPPER

Juryn har tillkallat följande referensgrupper som stöd i
juryarbetet:
• Stadsbyggnad: SBK/PoNF/TK/SDF Ö GBG
• SDN Östra Göteborg
• Projektets styrgrupp
• Funktionsgruppen/verksamhetsrepresentanter
• Higabs förvaltning och drift
• Kulturhus i staden
• Medborgar- och brukarrepresentanter

UTSTÄLLNING AV TÄVLINGSFÖRSLAG

Under bedömningstiden har tävlingsförslagen funnits
utställda på i Bergsjöns bibliotek, på Stadsbiblioteket i
Göteborg samt att ladda ner från Sveriges Arkitekters
hemsida. Under utställningstiden har två medborgarmöten hållits.
Juryn har tagit del av kommentarer på tävlingsförslagen
som inkommit i samband med utställningarna och de två
medborgarmöterna.
Bidragen kan ses i sin helhet och laddas ner från
www.arkitekt.se/tavling/nytt-kulturhus-i-bergsjon/
I detta juryutlåtande presenteras delar av respektive
förslag.

BEDÖMNINGSPROCESSEN

Juryn har träffats vid 5 tillfällen under bedömningstiden.

STARTMÖTEN

Separata startmöten har hållits med de inbjudna arkitektteamen. Startmötena genomfördes enligt en fast agenda
upprättad av arrangören och protokollfördes av tävlingsjuryns sekreterare. Samtliga frågor och svar meddelades
samtliga deltagare.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
TÄVLINGSUPPGIFTEN
BYGGNAD
Tävlingsuppgiften har bestått i att visa ett förslag till
utformning av ett funktionellt och hållbart nytt kulturhus
med hög arkitektonisk kvalitet för en verksamhet i
ständig utveckling. Förslaget ska utgå från platsens
förutsättningar och detaljplanen samt uppfylla målbilden
och lokalprogrammet.
TORG
I tävlingsuppgiften har det ingått att komma med förslag
till inriktning för gestaltning av torget utifrån förutsättningar i dess omgivning samt med utgångspunkt i detaljplanen och målbilden för torget.

KOSTNADSNIVÅ BYGGNAD

Den totala investeringskostnaden för byggnaden är 115
miljoner kronor i 2020 års kostnadsnivå.
Detta avser samtliga ingående kostnader för entreprenad
samt byggherrekostnader.

KOSTNADSNIVÅ TORG

Den totala investeringskostnaden för torget är 20 miljoner
kronor i 2020 års kostnadsnivå.
Detta avser samtliga ingående kostnader för entreprenaden samt byggherrekostnader.

UTVÄRDERINGSKRITERIER

Juryn har bedömt förslagen utifrån följande kriterier, utan
inbördes rangordning, och enligt de mål och krav för
både byggnad och torg som framgått av tävlingsprogrammet i sin helhet.
GESTALTNING
• Hur väl förslaget visar på en byggnad och ett torg som
samspelar med varandra. Hur väl denna arkitektoniska
helhet bidrar till att stärka sambanden i området och
skapa ett nav.
• Hur väl förslaget ger stadsdelen ett mervärde och en
tydlig identitet som kan bidra till att öka närområdets
attraktivitet.
• Hur väl byggnaden annonserar och symboliserar innehåll och verksamhet.
• Hur väl förslaget visar på en tillåtande och flexibel
torgmiljö, tillgänglig för alla under dygnets alla timmar.
FUNKTION OCH ORGANISATION
• Hur väl förslaget uppnår tävlingsprogrammets krav på
innehåll, samband och funktioner.
• Graden av ändamålsenlighet, yteffektivitet, logistik och
tillgänglighet i byggnaden.
• Hur väl torget erbjuder varierade funktioner som ger
olika anledningar att besöka och nyttja platsen.
• Hur väl de offentliga rummen fungerar över de olika
årstiderna.

EKONOMISK, EKOLOGISK OCH SOCIAL
HÅLLBARHET
• Hur väl material och produkter står för kvalitet, är
slitstarka, åldras väl och är underhållsvänliga.
• Hur väl material och produkter präglas av användning
av förnybara resurser och återvinningsbarhet.
• Hur väl byggnad och plats svarar mot innovativitet och
hållbara lösningar.
• Hur väl byggnad och plats förmår bjuda in och främja
delaktighet.
• Hur väl byggnad och plats bidrar till en trygg miljö.
• Hur väl byggnad och plats är hållbara miljöer ur drift
och underhållsperspektiv.
UTVECKLINGSBARHET
• Hur väl förslaget svarar mot en verksamhet i ständig
förändring.
GENOMFÖRBARHET OCH EKONOMI
• Att byggnaden och torget är möjlig att projektera och
bygga inom den tidplan, budget och de tekniska och
miljömässiga krav som anges i tävlingsprogrammet.

ANVÄNDNING
• Hur väl byggnaden respeltive torget stimulerar till
möten mellan människor och kan bli till plattform för
sociala nätverk.
• Förslagets hantering av och anpassning till mötet med
kulturhusets breda målgrupp.
• Hur väl byggnaden fungerar som arbetsplats.
• Hur väl byggnaden och torget förmår uppmuntra tillfälliga arrangemang.
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JURYNS GENERELLA
BEDÖMNING
De fyra inlämnade tävlingsförslagen belyser sammantaget såväl möjligheterna som svårigheterna med att
utforma ett nytt kulturhus med en identitet som stärker
Bergsjön och att skapa ett bättre torg på platsen. Utmaningarna är flera och komplicerade, och de fyra förslagsställarna har valt olika angreppssätt, vilket belyser
tävlingsuppgiften ur olika perspektiv. Detta har varit
värdefullt för bedömningen och gett upphov till både
breda och generella samt fördjupande och specifika
diskussioner under juryarbetets gång. De olika angreppssätten svarar i varierande grad upp mot de intentioner
och den målbild som formulerats.
En av juryns viktigaste uppgifter är att identifiera de
parametrar hos varje förslag som står för den bärande
idén, och att pröva dem mot platsens förutsättningar och
programmet. Ett av de tydliga önskemål som formuleras i
tävlingsprogrammet är att det nya kulturhuset ska vara
en inbjudande byggnad med låga trösklar som upplevs
rikta sig till en mångfald av människor, och att torg och
byggnad ska stärka varandra i att fungera som ett
samlande nav och ny mötesplats.
Samtidigt som juryn ska beskriva de kvaliteter hos det
vinnande förslaget som är viktiga att behålla genom den
fortsatta processen, är det också dess uppgift att identifiera de brister som behöver utvecklas för att förslaget
ska bli genomförbart och fungera på bästa möjliga sätt
efter förutsättningarna. Här har juryn ingående diskuterat
och vägt de olika förslagens förtjänster och tillkortakommanden, och där haft stor nytta av de synpunkter som
kommit in via sakkunniga, referensgrupper och i öppna
möten med medborgarna.

IDENTITET OCH STADSBYGGNADSMÄSSIGA KVALITETER

Juryn har bedömt att möjligheten att bygga identitet,
skapa mervärde och att signalera mångfald är mycket
betydelsefull för att kulturhuset ska kunna bli den nya

mötesplats som efterfrågas. Byggnaden kommer också
att få tjäna många syften i stadsrummet – att skapa en
stadsmässig entré till Bergsjön, bilda en fond från gångstråket och tillsammans med torget skapa ett samlande
rum. Den ska bidra till att knyta ihop ytor, stråk och
delområden, samt definiera rummet. Denna byggnad
behöver dessutom i princip vara en byggnad utan egentliga baksidor. De stadsbyggnadsmässiga kvaliteterna i
respektive förslag har på grund av denna komplexitet
diskuterats ingående.
Under startmötena begärdes förtydliganden från de
tävlande gällande bland annat förhållningssätt till det
befintliga och vad att ”utgå från platsens förutsättningar”
betyder – om byggnaden ska smälta in eller bryta av.
Svaret som gavs var att detta ställningstagande är upp till
förslagsställarna att göra. Juryn konstaterar att båda
förhållningssätten finns representerade bland förslagen,
och har gett ett bra underlag för diskussionen kring vad
respektive byggnad bidrar med för identitet till området.

PLACERING

Ett av förslagen har utmanat tävlingsprogrammet och
juryn och resonerat på ett avvikande sätt gällande både
byggnaden och torgets placering. Juryn uppskattar
modet och viljan att problematisera kring redan givna
förutsättningar. Resonemangen uppfattas som intressanta, men juryn blir samtidigt genom att studera
förslaget inte övertygade om lösningen, utan istället
stärkta i uppfattningen att de ställningstaganden som
gjorts i förstudie och detaljplan om hur byggrätt och
allmän plats ska placeras är de bästa för området.

PROGRAMMET

Alla förslagen förhåller sig i stort sett mycket trogna till
den angivna bruksarean i programmet. Ett par av
förslagen gör några omfördelningar av ytor för att vinna
flexibilitet eller effektivisering. Alla förslagen innehåller
någon avvikelse från önskemål i programmet.

Verksamhetsrepresentanter i jury och referensgrupper
har pekat på några svårigheter för en väl fungerande
verksamhet, som gäller alla förslag. Dessa har varit en
förutsättning i programmet och i huvudsak av ekonomiska skäl, och är alltså inte val som förslagsställarna
gjort. Därför har de heller inte haft någon påverkan på
bedömningen. Förutsättningarna för och nödvändigheten
av dessa verksamhetskrav får utredas vidare i den fortsatta processen, där eventuella omprioriteringar kan
beslutas.

INRE ORGANISATION

Samtliga förslag har någon form av atrium i byggnadens
kärna, som ett samlande rum, ett nav att röra sig i eller
kring och/eller för att få in dagsljus i de djupa byggnaderna. Två av dem har öppna utegårdar, en har ett invändigt rum med lanternin, och slutligen en med ett glastak
över en del av planet. Här har juryn funnit att en nod i
byggnaden är bra men att en gård/ett rum inomhus är
det som fungerar bäst för verksamheten.
Gällande placering av caféet finns flera lösningar. I två av
förslagen förläggs det till den södra delen av västfasaden
och fångar in eftermiddagssolen och bedöms kunna bli
en trevlig och lugn plats. I ett av förslagen placeras det i
ett mer stadsmässigt läge som stärker hållplatsen och då
blir caféet en livligare plats. Den tredje placeringen är ett
café i ett läge sydost. Med detta läge kommer caféet med
all säkerhet att fungera bra dagtid, men kommer inte att
kunna nås av kvällssolen sommartid.
Juryn konstaterar att en tydlig huvudentré är viktig, men
att flera mindre entréer på andra fasader än torgfasaden
mot väster skapar liv och trygghet. Rent konkret blir
detta en viktig verksamhetensfråga att hantera gällande
säkerhet och överblick för personal.
Beträffande de större salarna är det en grannlaga uppgift
att i detta förhållandevis lilla kulturhus åstadkomma ett
bra läge för kombinationen av stora slutna rum samt
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TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE
nödvändiga samband mellan loger och salar utan kontakt
med besökande. Juryn konstaterar att det finns flera
godtagbara lösningar på uppgiften. Dock har juryn
noterat att ett par av förslagen har något för snålt tilltagna ytor för publikutrymme utanför salarna. Eftersom
lokalprogrammet är mycket effektivt är det lätt att förstå
att denna yta behöver samutnyttjas med andra öppna
ytor. Här är det viktigt att värdera med vad och hur stor
denna yta måste vara i sig.
Gällande placeringen av de öppna biblioteksdelarna i de
olika förslagen har dessa ytor i två av dem en tydlig
orientering mot torget, i ett av dem en tydlig placering
mot grönskan mot sydost, och ett av dem en mer central
placering i byggnaden. Genom detta har juryn fått goda
möjligheter att studera och konstatera att det finns
fördelar och nackdelar med samtliga placeringar, men att
en orientering mot torget bedöms skapa den bästa
förutsättningen för ett levande samband mellan byggnad
och plats.

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns
gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält 2016”. Reglerna gäller om inte programmet anger
annat.

JURYNS BESLUT

Program och bilagor är godkända av juryns ledarmöter

vilka svararbedömning
för tävlingens genomförande.
Ur tävlingstekEfter avslutad
har juryn enhälligt
beslutat att utse Kulturkorgen till vinnare och
nisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för
de tävlande avförslaget
Sveriges Arkitekter.
rekommenderar
för fortsatt bearbetning och genomförande.

Göteborg, 22 augusti 2016

Fredrik Davidsson

Fredrik Davidsson

Kajsa Wide

Kajsa Wide

MATERIAL

Juryn konstaterar att de fyra förslagen är mycket individuella i sina materialval. Förslagen bedöms i stort som
mycket konsekventa var och en med en större eller
mindre material- och kulörpalett i linje med sitt övriga
koncept. Ett material som återkommer i flera förslag är
inte oväntat sedumtak. Tre av förslagen har detta, vilket
bedöms som en tillgång både av estetiska och praktiska
skäl. Då många av byggnaderna runtomkring är högre
syns taket på kulturhuset från mångas lägenheter. Det
gröna taket blir också en tillgång gällande
dagvattenhantering.

Kerstin Årre

JURYNS UPPDRAG

Bengt Björn
Mattias
SiesjöCarlsson

Inget av förslagen bedöms som färdigutvecklat, och
juryns stora och viktiga uppgift har därför varit att
gemensamt diskutera sig fram till och förorda det förslag
som bedöms tillföra mest värde till platsen, som kan klara
en projekterings- och byggfas med sina kärnvärden i
behåll, och som kan bli en byggnad och en plats som
håller över tid. I den fortsatta projekteringsfasen kommer
det vinnande förslaget att utvecklas, konkretiseras och
detaljeras i dialog mellan beställare, verksamhet och
arkitekt.

Kerstin Årre

Bengt Mattias Carlsson

Per Ottosson

Per Ottosson
Dorte Mandrup

Dorte Mandrup

Björn Siesjö
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KULTURKORGEN

KULTURKORGEN
FÖRSLAGSTÄLLARE

SWECO ARCHITECTS
Margareta Diedrichs, PeGe Hillinge, Ann Legeby,
Thorbjörn Andersson, Cecilia Rossing och Marcus
Morichetto
Renderingar: Linda Hansson och Sofia Kourbetis
Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om
platsen och omgivningen med en egen identitet i
uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar.
Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och
Rymdtorget ett mervärde och verka som en
samlande mötesplats. Förslaget övertygar i sitt
engagemang och förståelse för platsen.
Genom sitt starka och samtidigt lekfulla anslag utmärker
sig Kulturkorgen genom att både sticka ut och smälta in
på platsen. Byggnaden placerar sig väl invid kullen och
tar upp och stärker flera av de viktiga samband som
beskrivits i programmet. Ett starkt stadsbyggnadsgrepp
är att byggnaden famnar torget genom sina vinklade
fasader och formar det till en unik plats. Entréfasaden är
mycket transparent mot torget och detta ihop med de
rumsbildande fasaderna skapar ett inbjudande rum och
en tilltalande övergång mellan byggnad och plats, en
mellanzon mellan den helt offentliga torgytan och byggnadens inre. Ett skärmtak som också fungerar som
balkong på det övre planet ger ytterligare en nivå av
övergång mellan det yttre och inre.
Kulturkorgen har en stark och expressiv formidé, en
stiliserad upprepning av kullens form, och det större
greppet uppfattas som positivt och intressant och ger
förslaget en kraftfullhet som bedöms fungera väl på
platsen. Byggnadsvolymen spänner från en höjd motsvarande tre våningar med ett sluttande sedumklätt tak ner
till en våning mot söder.
Kulturkorgen utmärker sig också som det enda förslag,
som juryn tolkar det, där man medvetet har arbetat med
en mer urban ambition längs byggnadens norrsida som
är så viktig för hela Bergsjöns och Rymdtorgets entré.
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KULTURKORGEN

Här finner juryn en önskan att skapa mer stadsmässighet
med en gatufasad som befolkas genom flera entréer.
Caféet ligger mot hållplatsen och en särskild entré för
evenemang till arrangemangssalen finns på denna sida,
där även ingången till ungdomsdelen och personalentrén
är placerade. Juryn ser positivt på att byggnaden ligger
mot kullen i souterräng och att det blir en tydlig entré
direkt på plan mot sydöst. Denna entré kan därmed också
kunna fungera som tillfällig inlastning till plan 2.
Förslaget styrka ligger i dess angreppssätt till uppgiften;
hur byggnaden placeras, orienteras och de stora stadsbyggnadsmässiga kvaliteterna som förslaget ger.
Marerialvalen följer förslagets grundidé och kopplar
byggnaden till platsen. Dock är det en mycket rik flora av
material och detaljuttryck som ger ett något rörigt intryck.
Juryn anser att förslaget skulle vinna på en lite större
återhållsamhet i vissa delar.
Torget har möblerats med stora ramar med olika funktioner och i olika riktningar. Positivt är att dessa skapar
rum i rummet men gestaltningen bedöms ändå som något
övermöblerad då torget får svårt att hysa större
arrangemang.
Gällande byggnadens inre organisation är de olika verksamheterna placerade runt det som kallas byggnadens
nav – atriet eller korgen. Juryn uppfattar inte, namnet till
trots, korgen som enbart en tillgång till byggnaden som
den är gestaltad nu, utan något som bör bearbetas i en
fortsatt process. Förhållandet mellan atriet och storleken
på den omslutande byggnadskroppen bör studeras i det
fortsatta arbetet, med avsikt att låta korgen bli en del av
det inre rummet innefattande någon av programytorna
snarare än ett utomhustorg. Juryn uppfattar utrymmet
utanför arrangemangssalen som något i underkant i yta.
Byggnaden har en mycket tydlig entré, men omedelbart
innanför blir besökaren inte genast vägledd då en väggdel
skymmer kontakten med receptionen. Detta bör utvecklas
i bearbetningen av förslaget så att den besökare som
aldrig varit i huset kan känna sig ordentligt sedd och
välkomnad.
Caféets placering mot hållplatsen gör att det bedöms
kunna bli en bra och mycket välbesökt mötesplats. Med
detta läge blir hela norrfasaden tryggare och caféet
samtidigt en mer neutral plats som skulle kunna locka en
ovan besökare in i kulturverksamheten.
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Personalytorna läge på entréplan bedöms som en
kvalitet, då de är centralt placerade men ändå lite avskilt
och med egen entré från gatan. Biblioteksdelen har en
bra orientering mot torget, utställningsdelen likaså, och
det är en mycket god visuell kontakt melan våningarna i
byggnaden. Arrangemangssal, blackbox, och
ungdomsdel har getts en tydlig egen entré från gatan i
norr vilket juryn uppfattar som en tillgång både för
byggnad och gata.
Dock möjliggör inte arrangemangssalens orientering med
sin entré på kortsidan av rummet den teleskopgradäng
som verksamheten efterfrågar. Balkongen till arrangemangssalen ska inte nås över blackboxen, då de måste
kunna fungera var för sig. Verksamheten har också
uttryckt att en sagotrappa inte kan ersätta ett regelrätt
sagorum där möjligheten till koncentration är starkare.
Det övre planet har mycket god kontakt med entrépla-

nets ytor men en risk finns att de kan bli något ödsliga då
biblioteket är stängt. Detta är dock svårt att påverka vad
som än läggs på övre plan, biblioteket är ju alla kulturhus
motor.
Det sluttande gröna taket är mycket inbjudande. Juryn
och flera referensgrupper bedömer att det är en stor risk
att det upplevs som lockande att ta sig upp på taket,
vilket kan leda tll olyckor. Detta måste lösas på ett tillfredsställande sätt.
BEARBETNING TORG
• Gestaltningen behöver bearbetas för att kunna rymma
större arrangemang på ett väl fungerande sätt.

BEARBETNING BYGGNAD
För att Kulturkorgen som byggnad ska nå sin fulla potential behöver förslaget bearbetas på några punkter.
• Förhållandet mellan atriet och storleken på den omslutande byggnadskroppen bör studeras i avsikt att atriet
kan bli ett inre rum innehållande en programyta.
• Arrangemangssalen orientering behöver ses över i syfte
att inrymma teleskopgradäng och storleken på ytorna i
anslutning till salarna behöver bearbetas.
• Avseende verksamheten behöver vissa funktioner och
samband bearbetas, och en lösning för sektionering
utvecklas för möjligheter till meröppetfunktionen.
• Möjligheten att klättra upp på det sluttande gröna taket
behöver förhindras på ett tillfredsställande sätt.
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PLAN 1

ALA 1:200

SKALA 1:200

BRANDSKYDDSLAGET
Detta förslag presenterar ett starkt arkitektoniskt
grepp konsekvent genomfört i sin triangulära
form. Den strama fasaden med storskaliga
öppningar ges regelbundna vikningar och byggnanden sträcker ut sig i stark horisontalitet längs
torget, fångar upp rummet och kan mäta sig med
de större omkringliggande byggnaderna.
Byggnaden signalerar tydligt offentlig byggnad, men inte
specifikt kulturhus. Arkaden utmed entréfasadens hela
längd ger ett skyddande rum för regn och sol som tar ner
skalan och skapar en användbar mellanzon mellan torg
och byggnad. Juryn ställer sig dock frågande till dess
proportioner och förhållandevis stora djup, och bedömer
att det kan bli en otrygg plats. Entrén är något anonym.
Byggnaden uppfattas som en solitär, som tillsammans
med sitt torg skapar en fin helhet. Byggnaden skapar på
grund av sin triangulära form en extra lång och lite
monoton norrsida Här saknas de öppningar och liv som
entrén till stadsdelen behöver.
Sydostfasaden har stora fina glaspartier på övre planet
från biblioteket. En risk är dock att det mer slutna
entréplanet mot kullen också bidrar till att skapa en
otrygg plats vänd från torget när huset är stängt.
Juryn uppfattar detta som en stilig och värdig byggnad
men bedömer att byggnadens generella och något
ARKAD MOT TORGET

KAFÉ
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strama identitet inte är specifikt förankrad på denna plats
i Bergsjön.
Torget följer detaljplanens intentioner. Det är säkert och
strikt arbetat med klassisk torgbeläggning av sten, en
scen är placerad i söder, öppet för möjligheter.
Förslaget förstärker det gröna med grönska i söder.
Odlingsmöjligheter skapas vid passage mot kullen.
Huvudentrén placeras naturligt i förlängningen av stråket
och caféentré mot södra delen av torget. Väl inne
välkomnar huset på ett mycket övertygande sätt.
Gröna Lyktan presenterar en mycket skickligt gestaltad
inre organisation och det förslag bedöms som i högst
grad tagit fasta på detaljerade krav och önskemål i lokalprogrammet. Organisation och rörelse i byggnaden andas
både stringens i utförandet och omtanke om besökaren.
Förslagets stora styrka är det centrala trapprummet som
också kan fungera som scen. Rummet främjar känslan av
ljus mötesplats och ger en fin orientering och överblick
både från entréplan och övre plan. Att besökaren kan se
ut genom byggnaden mot kullen i en axel direkt från
entrén uppfattas också som en tillgång. Gröna Lyktan är
det enda tävlingsbidrag som presenterar ett konkret
förslag på önskemålet om att ha öppet olika delar vid
olika tider. Byggnadens form och organisation lämpar sig
mycket väl för denna form av sektionering.
Caféets placering bedöms kunna fungera mycket bra,
men juryn frågar sig om den djupa och förhållandevis
låga arkaden kan bidra till att det kan upplevas mörkt.
Den lilla scenen i caféet är mycket bra placerad och
caféets närhet till både tidskrifter och odling är en
tillgång.
Placeringen av personalrummen och andra avskilda rum
på det övre planet mot torget gör att denna våning
inifrån till stor del upplevs avskuren från stadsrummet.
De genomgående träklädda väggarna inomhus uppfattas
som mycket fina men känsliga för slitage.
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TYRÉNS
Henrik Zester, konstruktör
Förslaget välkomnar med en stilig och attraktiv
torgmiljö som bjuder in att stanna upp. Utformning och val av material skapar en inbjudande
övergång mellan byggnad och plats.
Byggnaden har en stor öppenhet mot torget men
förhåller sig mer strikt till entrégatan. Den bildar genom
sin form flera rum mot kullen och har en symmetrisk
regelbundenhet som ställs mot naturen och nivåerna.
Flera passager tas upp på kullen och mot Saturnusgatan.
De fina rummen mot kullen kan samtidigt bli otrygga
som platser bakom hörnen då kulturhuset är stängt.
Sambandet mellan torg och byggnad är förhållandevis
stramt, men med en helt uppglasad bottenvåning. Med
hjälp av utskjutande och tillbakadragna motiv på byggnaden skapas skyddande rum och mellanzoner mellan
byggnad och plats. De utskjutande delarna förväntas
kunna stärka och stötta omgivningen på olika sätt med
ljus och liv då verksamheten är igång. Den uppglasade
bottenvåningen ger goda möjligheter att ta del av vad
som händer innanför, vilket bedöms som positivt. Dock
bedömer juryn att byggnaden som karaktär inte så
tydligt annonserar kulturverksamhet i Bergsjön.
Byggnaden ansluter till Bergsjöns formspråk och skala
men själva konceptet uppfattas hämta inspiration från
svensk landsbygd med Falu rödfärgad träfasad. Det är
massivt trä i bjälklagen invändigt men formspråket talar
betong, och den röda fasaden kan på bilderna uppfattas
som plåt. Konceptet bedöms som helhet av juryn som
något otydligt i sin karaktär.
14
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Förslagets styrka är torgmiljön och kopplingen in i byggnaden som på ett enkelt men raffinerat sätt skapar flera
olika platser för vistelse, Med röda mattor i marktegel
skapas zoner som förmedlar kontakt mellan ute och inne
och anger riktningar och rumsligheter. Området för
odling bra placerat, det är sitt eget område men med
koppling till torget.
Entrén är tydlig, och zonen närmast torget uppfattas som
öppen och flexibel. Dock saknar juryn en möjlig genomsikt i den djupa byggnaden och en generösare öppenhet
mellan planen. Både trappan och bjälklagsöppningen
skulle vinna på att göras större för att tillskapa mer rymd.
Förslaget bedöms dock som mycket yteffektivt och
innehåller många smarta förrådsytor och bra
förvaringsmöjligheter.
I byggnaden finns en mindre utegård med växthus.
Denna gård med sina många glasskikt riskerar dock att
skymma ytorna bakom och det blir svårt att se vad som
händer i mötesrummen. Verkstäderna har i detta förslag
fått en fin placering med glaspartier ut mot odlingsdelen.
Caféytan är mycket stiligt placerad med ljusinsläpp från
tre håll. Den fina köksträdgården kopplar till köket och
mötesrum, men riskerar att ligga skugga av själva byggnaden en stor del av dagen.
De generella biblioteksytorna uppfattas som bra och
generösa, med fina rumsvariationer som ger möjligheter
till både spontana möten och avskildhet. Gällande barnavdelningen behövs ett ordentligt sagorum. Personaldelens placering bedöms som alltför avskild även om det
finns möjlighet att sitta i touch down-ytan närmre den
dagliga verksamheten.
På torget nära entrén nyplanteras ett mycket stort vårdträd med sittbänk. Som rumsskapande i torgets södra del
bereds plats för en rik trädplantering med många olika
arter, och möjlighet till vistelse. De röda trasmattorna i
marktegel antyder indelning och uppdelning i olika
funktioner, men ej tvingande. Ett vattenspel berikar
torget. Här finns stor omsorg och enkla men finurliga
lösningar.
Förslagsställarna har lagt om körbanan över torget
närmre centrumbyggnaden, troligtvis för att åstadkomma
en rakare form på torget. Juryn bedömer här att
utrymmet framför centrumbyggnaden blir för trångt.
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Förslaget angriper uppgiften på ett, utifrån
tävlingsprogrammet, avvikande sätt gällande
byggnadens och torgets placering. Detta förslag
provar ett nytt förhållningssätt till omgivningen
och placerar kulturhuset mitt på ”torget”.
Förslaget innebär att kullen behålls orörd och att
torget får en mer flytande form som övergår i
den befintliga slänten.
Förslaget tar alltså ställning för att bevara mer av den
befintliga naturen och att på så vis skapa mycket kontakt
mellan det nya torget och kullen med lekplats, utomhusverkstad samt en samlande scen. Juryn bedömer att
slänten och kopplingen för gående mot Saturnusgatan
genom detta utnyttjas på ett mycket fint sätt. Torgets
placering och koppling till kullen ger möjlighet till en
livfull plats.
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Byggnadens nya placering skapar samtidigt en rad
komplicerande förhållanden som inte bedöms stärka
området eller skapa mervärde till platsen. Det gäller
bland annat kontakten mellan torget och busshållplatsen
som i detta förslag är avskuren.
Förslaget argumenterar för att låta det offentliga rummet
flyta in i byggnaden då huset är öppet, och att låta
byggandens aktiviteter och arrangemang flyta ut på
torget. Detta innebär bland annat fler och mer utspridda
entréer än de övriga förslagen.
Även gällande byggnadens skala och volym är angreppssättet unikt bland förslagen. Kulturbyn är uppbyggd av
ett antal slutna tydligt avläsbara volymer, som organiseras till en större rektangulär form och knyts samman av
stora glaspartier. Trots dessa uppglasade partier
uppfattas byggnaden som kompakt.
Torget med sin runda scen och sittplatser i slänten
bedöms kunna fungera väl i sig för större arrangemang,
och med sina differentierade övriga platser anpassad till
besökare och användare i olika åldrar.
Den utblick mot kullen som besökaren bjuds i en axel i
entréns förlängning betraktas som en tillgång. Att den
besökande inte får kontakt med torgytan från det som
kallas huvudentrén gör dock att juryn uppfattar det som
att torget ligger på ”baksidan”. Placeringen av caféet mot
den avskilda platsen bedöms som en tillgång med möjligheten att öppna upp.
På entréplan finns en stor öppen foajé med rymlig receptionsdel som kan bli en levande mötesplats i byggnaden,
men hela konceptet gör att det bildas många korridorlösningar och trappor som är avskilda från varandra och att
allt detta sker på bekostnad av kontakt mellan olika delar
i byggnaden. Det öppna sambandet mellan våningarna
mitt i byggnaden bedöms som en stor tillgång för att
motverka detta.
Konceptet uppfattas som påbyggbart och utvecklingsbart, men inte som ett tillfredsställande svar på de många
komplicerad frågorna i tävlingsprogrammet, och inte rätt
för platsen. Den beskrivande texten innehåller intressanta
resonemang som inte upplevs komma riktigt till sin rätt i
det redovisade förslaget.
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