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Innehållsförteckning 
 

1. Nya förutsättningar vid omtävlan    s.3 
 .....................................................................................................................................  

2. Tävlingstekniska bestämmelser    s.3 
 

 
För information om tävlingen i korthet, nuläget samt lokalprogram och behov, se ursprungligt 
tävlingsprogram från mars 2013. 
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1 Nya förutsättningar vid omtävlan 
Om- och tillbyggnaderna skall vara betydligt mindre omfattande än de tidigare 
inlämnade förslagen, dels av hänsyn till projektets ekonomi men inte minst ur 
stadsbildssynpunkt. Budgeten för projektets genomförande är 130 miljoner kronor 
vilket inkluderar byggkostnad, inredning och utrustning för om- och tillbyggnaden. 
Tillbyggnaden får vara högst 2400 kvm BTA, i det reviderade lokalprogrammet 
(bilaga 01) finns förslag till ytor som kan utgå. De tävlande uppmanas även att 
kritiskt läsa lokalprogrammet och föreslå kloka sätt att dubbelutnyttja lokaler. 
Observera att restaurang Blå Porten skall kvarstå i sitt nuvarande skick. 
En viktig del i redovisningen är att tydliggöra hur anläggningen kan hålla öppet sju 
dagar i veckan. Visa schematiskt hur de tre scenarier som redovisas i bilaga 12 till 
ursprungligt tävlingsprogram ”Flödes- och zonschema” tillämpas i byggnaden. 
 

2 Tävlingstekniska bestämmelser 
Tävlingen administreras av Fastighetskontoret. Tävlingen är öppen endast för de 
inbjudna arkitektföretag/team som utvalts genom ett öppet kvalificeringsförfarande. 
Den arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter.  

  
Tävlingsarrangör  
är Fastighetskontoret, Box 8312, 104 20 STOCKHOLM 
 
Tävlingsområdet  
Tävlingsområdet enligt principskiss, se sid 6 i ursprungligt tävlingsprogram. 
 
Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling i ett steg och genomförs i enlighet med 
Lagen om Offentlig Upphandling.  
 
Tävlingens språk 
Tävlingsförslagen skall vara utförda på svenska. 
 
Deltagarrätt 
Tävlingen är endast öppen för följande inbjudna arkitektföretag, utvalda genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande: 

- Snøhetta-Jorunn Sannes-Greger Ulf Nilsson  
- Wingårdhs- Ingegerd Råman- Claes Söderqvist- Petter Hauffman 
- Lundggard & Tranberg-Charlotte Sabroe-Finn Reinbothe 
- Kengo Kuma & Ass-Belatchew Ark-Sweco- Ulrika Wärmling 
- Petra Gipp-Ulf Nordfjell-Sune Nordgren 
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Jury: 
Juan Copovi Mena  fastighetsdirektör, juryns ordförande 
Karolina Keyzer  stadsarkitekt 
Pia Krensler   stadsträdgårdsmästare 
Pontus Werlinder  chefsarkitekt, fsk 
Mårten Castenfors  konsthallschef 
Carmen Izquierdo  Sveriges Arkitekter 
Lukas Thiel   Sveriges Arkitekter 
Peter Lundevall, adjungerad projektledare, Sbk 
Christina Norén, adjungerad projektledare, Fsk 
Claes Larsson, sekreterare  Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd 
 
Juryns sekreterare är arkitekt SAR/MSA Claes Larsson, Sveriges Arkitekter 
Juryn kan komma att tillkalla ytterligare sakkunniga som rådgivare. 
 

 
Tävlingsfunktionär 
Ali Eroglu  projektledare, Fsk  
Ali.Eroglu@stockholm.se 
Tel 08-50826902 
Fastighetskontoret 
Box 8312, Hantverkargatan 2 
104 20 STockholm 
 
Programhandlingar 
Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilaga: 
Bilaga 01. Reviderat lokalprogram. 
 
Bilagor skickas digitalt till de tävlande tillsammans med programmet den 11/11 2013. 
 
Tävlingsfrågor 
Begäran om klarläggande eller kompletterande uppgifter om programhandlingar skall göras 
skriftligen, genom brev eller e-post till tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor skall vara 
tävlingsfunktionären tillhanda senast 2013-11-30. Tävlingsfrågor samt juryns svar kommer 
snarast att skickas till samtliga tävlande. 
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Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar ska 
i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. Förslaget presenteras på max 8 
planscher i A1-format och monteras på kartong. Modell byggs av stadsbyggnadskontorets 
modellverkstad efter att förslagen lämnats in. 
 
Förslagen lämnas in digitalt, som PDF-filer (max storlek totalt 20 MB) på usb-minne och 
utskrivet i 3 exemplar i A3-format.  
OBS! Allt inlämnat digitalt material ska vara raderat från spårbar information för att 
garantera anonymiteten. 
 
Följande ska redovisas: 

• Situationsplan skala 1:400 med markplaneringsritning. 
• Planlösningar skala 1:200, vid behov delplaner skala 1:100. 
• Erforderliga sektioner för att tydliggöra förslaget i förhållande till huvudbyggnaden 

och omgivningarna. 
• Fasader som tydliggör hur tävlingsförslaget samspelar med omgivningen. 
• Minst två exteriörbilder och en interiörbild som visar tävlingsförslagets utformning. 
• Övriga lämpliga illustrationer som beskriver förslaget. 
• Beskrivande text för förslaget inkluderande beskrivning av materialval, översiktlig 

byggnadskonstruktion och teknik.  
 
 
Inlämning 
Tävlingsförslaget skall vara lämnat till post- eller budbefordran senast 2014-01-31, 
adresserat till tävlingsarrangören: 
Fastighetskontoret 
Box 8312, Hantverkargatan 2 
104 20 STOCKHOLM 
 
Tävlande skall på anmodan kunna styrka inlämningsdag. 
Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel” och 
förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och 
eventuella medarbetare.  
 
Tävlingsarvode 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta program erhåller 
ett arvode om 300 000 kronor exkl. moms. Arvodet utbetalas mot faktura sedan juryn 
godkänt inkomna förslag. Fakturan ställs till fastighetskontoret, se adress ovan. 
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Bedömning 
Ett vinnande förslag kommer att utses. Bedömningen av förslagen kommer att grundas i 
huvudsak på följande kriterier utan inbördes rangordning eller viktning: 

- Stadsbildsfrågor och anpassning till miljön på Södra Djurgården. 
- Arkitekturens relation till befintlig anläggning samt gestaltning av nybyggnation. 
- Anläggningens utställnings- och verksamhetsmiljö samt funktion för utställningar, 

personal och besökare. 
- Ekonomi. 
- Genomförande. 
- Miljöanpassning och resurshushållning. 
- Drift och underhåll. 

Redovisning av bidragen skall ha en sådan detaljeringsgrad att kostnaderna för 
genomförandet kan bedömas översiktligt, tävlingsarrangören kalkylerar förslagen efter 
inlämning. Bedömningen beräknas vara avslutad under mars 2014, och offentliggörs snart 
därefter. Resultaten kommer att meddelas de tävlande personligen.  
 
Utställning/publicering 
Tävlingsförslagen kommer att ställas ut anonymt under bedömningstiden. Tävlingsjuryns 
utlåtande kommer att publiceras senast tre veckor efter det att tävlingens resultat 
offentliggjorts.  

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn. Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga 
tävlingsförslag på sin hemsida. 
 
Äganderätt, upphovsrätt och utnyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren.  
 
Uppdrag efter tävlingen 
Efter avslutad tävling avser arrangören att teckna avtal med det vinnande arkitektföretaget 
för framtagande av bygglovshandlingar och entreprenadhandlingar för projektet i olika 
delar. Om tävlingen efter tre år ännu inte har lett till uppdrag/inlett förhandlingar för 
vinnande förslag så tillkommer ytterligare ersättning motsvarande tävlingsarvodet. 
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Tävlingsprogrammets godkännande 
Detta program är upprättat i enlighet med ”Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” Reglerna gäller om inte programmet 
anger annat. Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter. Ur tävlingsteknisk 
synpunkt är programmet granskat och godkänt av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. 
 
 
Stockholm 2013-11-11  
 
 
…………………………………………Karolina Keyzer 
  
…………………………………………Pia Krensler   
 
…………………………………………Pontus Werlinder 
  
…………………………………………Mårten Castenfors  
  
…………………………………………Carmen Izquierdo 
 
…………………………………………Lukas Thiel 
 
 
 
………………………………………… Juan Copovi Mena, juryns ordförande 
 


