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Inbjudan
Vattenfall bjuder in prekvalificerade arkitekter att delta i en tävling 
om det arkitektoniska konceptet för den nya kraftvärmeanläggningen 
“Carpe Futurum” i Uppsala.

Tävlingen är anordnad som en projekttävling inom ramen för Lagen 
om Offentlig Upphandling, LOU, och har föregåtts av en prekvalifice-
ring av de utvalda deltagarna.

Tävlingen anordnas i samarbete med Sveriges Arkitekter samt 
Uppsala Kommun.

Introduktion
Uppsala är en kommun i snabb tillväxt, och med ett starkt befolknings-
tryck. Prognosen beskriver en fortsatt kraftig befolkningsökning i 
staden Uppsala från dagens  ca 150 000 invånare till 180 000–190 000 
invånare år 2030. För att staden ska klara detta krävs utrymme för 
drygt 18 000 nya bostäder under denna period samt uppåt en miljon 
kvadratmeter lokalytor för verksamheter av olika slag. Uppsalas 
utveckling tar sig uttryck i en mängd byggnadsprojekt med hög arki-
tektonisk profil, men också i ett arbete med att höja kvaliteten på det 
offentliga rummet.

Uppsala kommun har satt höga klimatmål och har en plan för hur 
minskningen av växthusgaser ska gå till. Vattenfall stödjer Uppsala 
i omställningen till hållbar energianvändning bland annat genom 
samarbetet Uppsala City Partnership. 

I Uppsala City Partnership samarbetar Vattenfall inte bara med 
stadens politiker och tjänstemän, utan även med kommunala bolag, 
fastighetsbolag, industrier, universitet, sjukhuset och privatpersoner. 
Uppsala är en viktig marknad för Vattenfall, som levererar fjärrvärme 
till 80-90 procent av invånarna.

Vattenfall är även aktiv i Uppsala Klimatprotokoll, ett samarbete där 
17 av stadens tyngsta aktörer ingår, bland andra Akademiska sjukhu-
set, Uppsala universitet, SLU och Uppsala kommun. Syftet är att 
bidra till Uppsalas långsiktiga utveckling och att nå klimatmålen för 
Uppsala kommun, att till 2020 minska utsläppen av växthusgaser 
med 45 procent per invånare.

Vattenfall avser att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att 
tillgodose Uppsalas framtida behov av fjärrvärme och el (härefter 
kallad ”Anläggningen”) intill den befintliga energiproduktionsanlägg-
ningen i Uppsala. Planen är att anläggningen byggs söder om den 
befintliga tomten på Industrihus mark i området Boländerna. 

Anläggningen byggs i ett område som genomgår en omvandling från 
industriell miljö till en mer stadslik miljö med industriella inslag. 
Därför är det viktigt att det framtagna konceptet matchar inte bara 
de givna operativa kraven utan även den långsiktiga strategi som är 
framtagen för Boländerna.

Designen av Anläggningen ska präglas av ett hållbarhetsperspektiv 
och låg livscykelbelastning med avseende på ekonomi, miljö, arbets-
miljö, tillgänglighet, energi och sociala aspekter.

Design av byggnaders inre utformning är inte en del av tävlingen.

1. 

2. 
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Syfte, en sammanfattning
Tävlingens mål är att utveckla ett arkitektoniskt koncept. Det vinnande 
konceptet kommer att integreras i förfrågningsunderlaget för realise-
ringen av Carpe Futurum. Detta kommer att skickas till anbudsgivarna 
och ska utgöra underlaget för deras anbud. Den vinnande anbudsgiva-
ren blir Entreprenör för genomförandet av projektet och realiserande 
av kraftvärmeverket och ska vara bunden till det vinnande arkitekto-
niska konceptet.

Konceptet kommer också att användas i samband med tillstånds- 
ansökan samt i PR syfte.

Den nya Anläggningen kommer att ligga intill existerande anläggningar 
och det arkitektoniska konceptet ska möjliggöra en layout med funk-
tionell logistik, funktionell lokal design och en god design av de större 
byggnaderna, särskilt sett tillsammans med stadens siluett.

Designen av anläggningen ska vara:
• realistiskt sett till budget och funktion.
• med hög detaljeringsgrad för användning i den fortsatta 

utvecklingen av projektet.
• med hög kvalitet med avseende på ingående material och 

konstruktionsmetoder.
• anpassad till en potentiell framtida utveckling.

I tävlingsuppgiften ingår att ge förslag till gestaltning och struktur av 
ett nytt kraftvärmeverk i anslutning till Vattenfalls befintliga anlägg-
ning i Uppsala. Det nuvarande kraftvärmeverket ska vara i drift fram 
tills att den nya anläggningen kan tas i bruk. Tävlingsområdet omfattar 
därför en plats som ligger i direkt anslutning till befintligt industrispår 
och Vattenfalls produktionsanläggning.

I det arkitektoniska konceptet ingår att:
• Ge kraftvärmeverket en tydlig formidentitet som är synlig på 
 långt håll.
• Studera det nya kraftvärmeverkets siluett och samverkan med berät-

telsen om Uppsala stad med domkyrka, slott, vattentorn och befintlig 
skorsten.

• Genom gestaltningen synliggöra en hållbar produktion av energi.
• Anpassa gestaltningen och dispositionen till omgivande gator som 

behöver förstärkas som gaturum. 
• Koppla samman det nya kraftvärmeverket upplevelsemässigt med 

den befintliga anläggningens märkesbyggnader.
• Ge förslag till utformning av det nya kraftvärmeverket med bra 

disposition och gestaltning av de ingående byggnadskropparna och 
anläggningarna.

• Skapa en attraktiv arbetsplats.
• All design ska vara i enlighet med Europeiska Kommissionens defini-

tion av BAT (ref: ECs reference documentation on Best Available 
Techniques for Large Combustion Plants).

• En uppmaning att förbättra konfigurationen och minskad mark-
 användning (omkonfigurationer eller kombinationer är möjliga så 
 länge de tillför ett mervärde). 

Förutsättningar för tävlingsområdet
Uppsala

Riksintresset Uppsala stad
Anläggningen ska förhålla sig till riksintresset för kulturmiljövården, 
Uppsala stad (C 40 A). Motivet för riksintresset är följande: 
Uppsala stad är starkt präglad av kungamakt, kyrka och 

3. 

4. 
4.1
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lärdomsinstitutioner. Samspelet mellan dessa ingående komponenter 
är unik för landet. Utvecklingen från medeltid fram till idag hör sam-
man med framväxten och konsolideringen av den svenska kungamak-
ten och centralmakten. Hand i hand med kungamakten gick etable-
ringen av kyrkan och Uppsala stift. Universitetet etablerades i nära 
anslutning till kyrkan. Rutnätsplanen med hörnslutet torg och långa, 
raka tillfartsvägar har en direkt koppling till stadsmaktens ambitioner 
för staden. 

Den aktuella tomten ligger inte inom det avgränsade riksintresset. 
Däremot förhåller sig det nuvarande kraftvärmeverkets skorsten till 
detta riksintresse genom sin höjd/storlek. I länsstyrelsens förslag till 
reviderade värdetexter för detta riksintresseområde (arbetshandling 
2012) finns i kapitel 4 en värdering av siktlinjer och siluett. Slottet och 
Domkyrkan lyfts fram som de viktigaste exponenterna för riksintresset, 
men vid sidan av dessa beskrivs även Uppsala konsert- och kongress, 
vattentornet och kraftvärmeverkets skorsten som sent 
tillkomna landmärken.

”Staden på slätten” är den traditionella beskrivningen av Uppsala med 
slottet och domkyrkan på åsen som främsta kännetecken. Det innebär 
att ny bebyggelse på ett kvalitativt och genomtänkt sätt ska förhålla 
sig till detta, en viktig förutsättning för arkitekttävlingen.  

Stadsdelen Boländerna 
Historia och stadsbild
Industriområdet Boländerna växte fram på 1900-talet. Men redan 1859 
hade Uppsala kakelfabrik byggts här och 1905 anlades stadens renhåll-
ningsverk i området. På 1930-talet tog industriplanerna ordenlig fart 
och snart fanns både gatu- och kvartersstrukturer på plats, varefter 
flera företag successivt etablerade sig i området.

1962 invigdes en ny sopförbränningsanläggning i nuvarande kvarteret 
Brännungnen. Några år senare byggdes ett värmeverk som nu tog 
tillvara den värmeenergi som uppstod vid sopförbränningen. Den ånga 
som framställdes, såldes till Pharmacias intilliggande anläggningar. 
Det då nybildade Wikforss Arkitektkontor i Uppsala var med och 
planerade och tog fram ritningar för anläggningen. Noggranna studier 
av Uppsalas dåvarande stadsbild och siluett resulterade i att den 
stora turbinhallen förlades under mark. Skorstenen formgavs efter det 
faktum att den skulle innehålla tio pipor. I stället för att placera dessa 
inom en skorstensmantel av betong eller stål valde kontoret att i ställer 
staga piporna med ett betongtorn 100 meter högt, placerat centriskt 
innanför piporna så att varje enskild pipa exponerades utåt. På så sätt 
kompletterades den traditionella Uppsalasiluetten med en spänstigare 
gestalt än om skorstenen formats slentrianmässigt. 

Senare bebyggelsetillägg, såsom rökgasanläggning (Uppfeldt Wal-
lerstedt arkitektkontor 1992), byggnad för absorptionsvärmepumpar 
(samma arkitektkontor 1998), och framför allt avfallsförbränningsan-
läggningen, Block 5 (2005) har resulterat i att skorstenen nu omges av 
höga byggnadsvolymer, vilka tillsammans numera skapar delvis nya 
förutsättningar för den planerade anläggningen. Byggnadskroppen, 
Block 5, ritad av Arkitektmagasinet, är 138 meter lång, 26 meter bred 
och 40 meter hög. 

År 1970 invigdes ett nytt vattentorn i Boländerna, ritat av Hans Trygg, 
Vattenbyggnadsbyrån (1967), vilket ytterligare kompletterade stadens 
siluett. 

4.2
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Gatunät och gaturum
Danmarksgatan och Verkstadsgatan är idag, och i en överblickbar 
framtid, robusta industrigator med måttlig trafik. Stålgatan är mer 
trafikerad, se trafikkarta sidan 10. Järnvägen norr om tomten, och 
som slutar på den nuvarande produktionstomten, används endast för 
industriella ändamål. Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i stadsde-
len och det är viktigt att behålla dess täthet. Gång och cykelvägen som 
ligger mellan tävlingsområdet och järnvägen förbinder Danmarksgatan 
med östra Bolandsparken vid Stålgatan.

Parker och naturmark 
Mellan Danmarksgatan och Bolandsgatan samt mellan Stålgatan
och Rapsgatan finns parkstråk. Öster om planområdet finns en liten
skogsbevuxen kulle som inte är planlagd park men som ägs av ett
kommunalt bolag och som delvis skyddas på grund av att det finns  
en råkkoloni där. Se bild sidan 9.

Tomten Boländerna 19:1 (Scan-tomten)
Tomten avgränsas genom järnvägen söder om den nuvarande anlägg-
ningen samt av Danmarksgatan (väster) och Verkstadsgatan (söder). 
En cykelled som går i nord-sydlig riktning utgör den östra gränsen.

Historia 
Mellan 1950 och 2010 användes tomten huvudsakligen för slakteri-
verksamhet. Andra mindre verksamheter var garage, måleriverkstad 
för bilar, stallar för slakteriet och en vattenreningsanläggning. 2010 
upphörde aktiviteterna och idag är huvudverksamheten kyllager 
och distributionscentral. 

Nuvarande byggnader 
Flygbilder på sidan 9 visar på nuvarande byggnader på tomten och 
är endast avsedd som information. Samtliga byggnader och övriga 
anläggningar inom fastigheten kommer att rivas. 

Cykelkarta för Boländerna.

4.3 

4.4

4.5
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Parker och naturmark.

Kvarteret Dressinen (Scantomten).
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Markförhållanden 
Marken består huvudsakligen av lera med underliggande berg. Det 
genomsnittliga djupet till berget är 10 meter. I ett mindre område i mit-
ten av tomten går berget i dagen. Befintliga byggnader på tomten har 
betongfundament under ytan med underliggande bärlager.

Markytan på tomten sluttar mot söder. Höjdskillnaden mellan den 
norra och södra delen av tomten är ca 4 meter.

Vegetation (flybild sidan 11)
I den södra delen av tomten, längs Danmarksgatan och Verkstads-
gatan löper en rad med träd parallellt med gatan som ska bevaras. 
Utöver dessa finns ingen växtlighet, marktäckning eller andra 
strukturer som särskilt behöver skyddas.

Den befintliga produktionsanläggningen norr om 
Bolämderna 19:1
Befintliga anläggningens produktion får inte störas av uppförandet av 
det nya kraftvärmeverket. Anläggningen har ett integrerat ledningssys-
tem och är certifierat enligt ISO 14001 miljöledning, OHSAS 18001 och 
AFS 2001-1 arbetsmiljö och säkerhet samt ISO 50001 energiledning.

Dagens torveldade kraftvärmeverk i Boländerna är 40 år gammalt och 
den tekniska livslängden närmar sig sitt slut.

Boländerna, trafikmängder (ÅMD).

4.6
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Kvarteret Dressinen, vegetation.

Geologisk karta.
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Tillståndsprocessen
En ny detaljplan kommer att upprättas för tävlingsområdet. Ett plan-
program var utsänt på samråd under 2012 med förslag till två alterna-
tiva platser för det nya kraftvärmeverket. Kommunstyrelsen beslutade 
i december 2012 att gå vidare med detaljplaneläggning för tävlingsom-
rådet. Detaljplanen beräknas kunna antas i början av 2015 om normalt 
planförfarande med förenklat samråd enligt PBL 5.7.2 kan tillämpas i 
planprocessen.

Kraftvärmeverket kommer att prövas enligt miljöbalken. 
Tillstånd enligt miljöbalken ges av miljödomstol.

Ett offentligt samråd för miljötillståndet har hållits i december 2013 
som även inkluderade samråd enligt Plan- och bygglagen (PBL) för 
kulturmiljö- och trafikfrågor.

Funktioner på tävlingsområdet
Vad ska hända?
Det nya kraftvärmeverket kommer att ersätta det gamla som närmar 
sig slutet av sin tekniska livslängd. Det nya kraftvärmeverket planeras 
för en kapacitet på 90 MW fjärrvärme samt 50 MW elproduktion samt 
ytterligare värmetillskott från rökgaskondenseringen.

Det nya pannhuset kan bli upp till 60 meter högt beroende på teknikval 
och ska få en ny skorsten vars höjd inte kommer att bli högre än nuva-
rande skorsten. Anläggningen planeras för en driftstart hösten 2018. 

Torv kommer då att ersättas med biobränsle som leder till kraftigt 
minskad klimatpåverkan.  Transportbehovet via Bolandsgatan beräk-
nas minska något. Tillkommande transportbehov kommer att ska via 
Verkstadsgatan.

Under byggtiden behöver det nuvarande verket köras varför det nya 
kraftvärmeverket ska anläggas på Scan-tomten. Kraftvärmeverket 
används under vinterhalvåret och ger då både fjärrvärme och el.

Det nya kraftvärmeverket ska dels trygga fjärrvärme- och elförsörj-
ningen till Uppsala och möta kraven på förnybar fjärrvärme. 

Anläggningen 
Anläggningen ska innehålla separata system för bränsleleveranser 
från lastbil och järnväg. Bränslehanteringssystemet ska innehålla 
utrustning för avlägsnande av föroreningar i bränslet, t.ex. stenar, 
metallföremål eller överstort material, i syfte att skydda nedströms 
liggande utrustning. Båda intagningssystemen ska via ett slutet trans-
portsystem föra bränslet till silon för lagring. Då bränslet ska användas 
sker det med ett uttag från silobotten. Eftersom bränslet  ska kunna 
blandas på ett kontrollerat sätt, ska uttag från samtliga silos kunna 
ske samtidig. 

Bränslet förs in i en ångpanna där högtrycksånga produceras. Ångan 
leds till en ångturbin som är kopplad till en generator. Den produce-
rade elektriciteten går, via en transformator, till det externa kraftnätet.
Ångan från turbinen används i en hetvattenkondensor till att värma 
fjärrvärmevatten. Rökgaserna efter pannan går genom ett rökgas-
reningssystem till ett system för rökgaskondensering och vidare till 
skorstenen.

All design ska vara i enlighet med Europeiska Kommissionens defi-
nition av BAT (ref: ECs reference documentation on Best Available 
Techniques for Large Combustion Plants).

4.7

5.
5.1

5.2
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Logistik och flöden 
Ett nytt horisontellt järnägsspår anläggs i tomtens norra del för 
lossning av bränsle. 
• Lossning sker vid en ny stationär avlastningsstation i tomtens 

nordöstra hörn.
• Bränsletransporter med lastbil kommer in på tomtens södra sida.
• Bilar ska parkeras utanför Anläggningen . Endast lastbilar och 

servicefordon ska under normal drift finnas innanför grindarna.
• Anslutning till fjärrvärmenät görs i tomtens norra del.

Fotgängare, lastbilar, arbetsfordon och järnvägstransporter ska hållas 
åtskilda så långt som möjligt inom Anläggningen och dess omedelbara 
närhet.

Bränsletransporter med lastbil förväntas komma från Kungsängsle-
den, söder om Anläggningen, och ansluta till området via Stålgatan. 
Placering av infarter och utfarter ska ta hänsyn till detta. Bränsle-
transporter på järnväg anländer till området i enlighet med layout-
ritningen, se punkt 5.6.

Korsande trafik som en del i den normala logistiken ska undvikas, om 
detta inte är möjligt ska säkerhetsåtgärder vidtas, så som trafikljus el-
ler planskillnad. Det ska vara möjligt att komma till Anläggningen från 
den nuvarande tomten, över järnvägen, med bil och arbetsfordon eller 
till fots. 

Besökare ska, i guidat sällskap, ha tillgång till huvudbyggnaderna 
inom Anläggningen via en passage (avskild/säker) från normal 
operativ verksamhet. 

Framtida utveckling
Generellt gäller att en effektiv användning av den tillgängliga ytan 
värderas högt. Det ska reserveras en yta på tomten avsedd för 
framtida produktionskapacitet.

Eftersom det kan bli aktuellt att uppföra andra byggnader i framtiden, 
t.ex. kontor, underhållsbyggnader, lager, är det viktigt att den tillgäng-
liga ytan används på ett sammanhängande sätt.

Framtida lastbilar kan vara längre än 24 meter, därför ska lastbilsvågar 
och transportrutter för lastbilar vara avpassade för 27 meter långa for-
don. Dessa nya förutsättningar för vägar behöver beaktas i koncepten. 

5.3

5.4
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5.6  Teknisk layout



17



18

Funktionella förutsättningar  
Byggnader och utrustningar
Numreringen i den följande uppräkningen följer numreringen i 
layoutritningen eligt 5.6.

1. Pannhus med stålstomme som dels medger en hängande panna, 
dels utgör byggnadens stomme. På taket finns det ljuddämpare för 
nödöppningsventiler. Pannhuset kommer att vara den högsta byggna-
den, skorstenen undantagen. Den slutliga höjden på byggnaden beror 
på valet av pannleverantör men kommer under alla händelser at vara 
begränsad till maximalt 60 meter.

2. Rökgasreningsbyggnad med separat stomme för byggnad och stöd 
för utrustning.

3. Turbinbyggnad med turbin och generator placerade på ett upphöjt 
turbinbord i betong. Utbyte av ånga från pannan och matarvatten till 
pannan ska ske rationellt. Placering nära tomtens norra gräns medger 
korta fjärrvärmeledningar.
4. Multifunktionsbyggnad, ska placeras nära 1). Här återfinns distribu-
erat kontrollrum, sociala utrymmen för driftpersonal och besökare.

5. Ställverk, placeras nära 3).

6. Skorsten, höjd 100 meter over markytan.

7. Fördröjningsdamm för regnvatten, placerad vid tomtens lågpunkt.

8. Grindstuga, för registrering av ankommande lastbilar, besökare och 
bilar, kräver en god lokalisering för bästa möjliga överblick av området.
 
9. Avlastningsstation av bränsle på tåg ska vara förlagd i det nordöstra 
hörnet av tomten intill det nya spåret. Utrustningen för avlastning är 
låst i form och lokalisering. 

10. Lossning av lastbilar ska ske inomhus, och anpassas för sidotipp-
ning av upp till 27 meter långa släp. Det ska även finnas möjlighet för 
avlastning av bakåttippade lastbilar.

11. Lagringsyta vid nödfall (min 4000 kvm), för möjlighet att lossa tåg 
och lastbilar även om Anläggningen har ett oväntat driftstopp och 
silorna redan är fulla. Ska även användas då silorna behöver nödtöm-
mas. Ytan kan även användas av Entreprenören under byggfasen av 
Anläggningen, samt under revision. 

12. Bränslelager, av silo-modell för lagring av biomassa. Det ska finnas 
tre stycken silor med möjlighet att utöka till fyra stycken silor. 

13. Lastbilsvåg för 27 meter långa fordon, minst 2 vågstationer 
(in och ut) med automatisk registrering. 

14. Bränsleberedning, all utrustning på insidan.

15. Silo för flygaska, utomhus och förhöjd för att möjliggöra lasting 
av lastbil ovanifrån. En lösning där lastbilen kan köra igenom är att 
föredra. Ska vara placerad nära 2) eftersom askan är pneumatiskt 
transporterad från 1) och huvudsakligen 2). En placering nära process-
byggnaderna gör direkt tillgång till silons topp möjlig, utan att behöva 
använda stege.

16. Rökgaskondensor med vattenrening, är det sista steget i rökgas-
hanteringen och måste placeras vid sidan om 2) samtidigt som 

6.
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placeringen ska möjliggöra en kort rökgaskanal till skorstenen. Separat 
stomme för byggnad och stöd för utrustning.

17. Lastbilsparkering. Av säkerhetsskäl ska vägar för lastbilar hållas 
korta. Korsande lastbilstrafik måste undvikas. Bilar och besökare ska 
hållas åtskilda från lastbilstrafiken.
 
18. En bro för media som korsar det befintliga järnvägsspåret. Sam-
mankopplar det befintliga och det nya området över järnvägsspåret. 
Används för transport av media såsom ånga, vatten, fjärrvärme, am-
moniak och datakommunikation. Mediabron ska också ha en gångväg 
för operativ personal som ska förflytta mellan de två områdena. Media-
bron är nödvändig och låst i sin placering.

19. Bilparkering med minst 75 parkeringsplatser placerad utanför 
inhägnad. Separata parkeringsplatser för besökare ska finnas tillgäng-
liga. På besöksparkeringen ska det finnas plats för 15 bilar och 1 buss.

20. Hantering av restprodukter, ska vara kopplad till 1). Restproduk-
ter tippas in i halvtäckta containrar, för att senare lastas på lastbilar. 
Alternativt, kan detta bli en sluten byggnad vari lastbilarna lastas av 
en frontlastare.
 
21. Automatiska dörrar för lastbilar på väg in på eller ut från området. 

22. Magasin eller täckt avläggningsyta, för användning under översyn 
och revision. 

23. Upphöjt järnvägsspår, horisontellt plant, för rangering av tåg. 
Spåret är en nödvändig struktur och låst i sin position.
 
24. Avlastningsyta vid fel i avlastningsstation för tåg eller lastbil. 
Utgör en del av yta 11. 

25. Servicebyggnad för driftpersonal vid bränslehantering och 
chaufförer, med omklädningsrum, toaletter och lunchrum. Kan kombi-
neras med inspektionsbrygga och provtagningsställe för inkommande 
bränsletransporter.

26. Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i stadsdelen och det är vik-
tigt att behålla dess täthet. Funktionen för gång och cykeltrafik mellan 
Danmarksgatan och Stålgatan ska säkerställas.

27. Infart för arbetsfordon. Det ska vara möjligt att nå den nya anlägg-
ningen från den befintliga anläggningen.

Säkerhet
1. Generellt gäller att alla juridiskt bindande säkerhetsföreskrifter för 
byggnader, drift, och underhåll måste uppfyllas. 

2. Korsande vägar för lastbilstrafik ska undvikas i största möjliga mån. 
Om en korsning inte kan undvikas, måste den säkras med trafikljus.

3. Trappor ska förläggas inomhus och vara väderskyddade.

4. Lutning på vägar ska hållas så låg som möjligt.

5. Bilar och besökare ska hållas åtskilda från lastbilstrafiken.

6. Grindstugans placering ska även medge god överblick över området 
med lastbilstrafik.
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7. Besökare ska registreras i grindstuga innan inträde på området. 

8. Besökare ska kunna guidas genom huvudbyggnaderna längs en rutt 
separerad från ordinarie driftverksamhet.

9. Anläggningens brandsäkerhetskrav (bilaga 8) ska vara implemente-
rade i utformningen.

10. Säker rengöring. Det ska vara möjligt att rengöra anläggningen 
på ett säkert sätt. Minimera dammsamlande ytor.

11. Området ska ha ett fungerande yttre skalskydd.

12. Bränsle. Risk för damm explosioner ska beaktas.

13. Fritt passagemått i höjdled för fordon inom området ska uppgå 
minst 5 meter.

Konstruktion
1. Realiseringen av det arkitektoniska konceptet får inte innebära ett 
hinder för uppförandet av Anläggningen eller dess driftsättning. Den 
preliminära planeringen för uppförandet framkommer i layoutritningen 
(bilaga H). 

2. Alla byggnader måste vara vind- och vattensäkrade när driftsätt-
ningen startar.

3. För bränslehanteringen gäller att hänsyn till funktion har företräde 
framför hänsyn till form och design. 

4. Ventilation och värmeåtervinning ska beaktas i utformningen

Drift
1. Generellt ska layouten ta hänsyn till flödet av material och media, 
från bränsle till energi, samt interaktionen mellan byggnaderna.

2. Layouten ska stödja den interna kommunikationen.

3. Anläggningen kommer huvudsakligen vara i drift från höst till vår.

4. Anläggningen kommer att styras och kontrolleras från det centrala 
kontrollrummet i den befintliga anläggningen. Anläggningen kommer 
att ha ytterligare ett lokalt kontrollrum för användning under t.ex. drift-
sättning och för att lösa uppkomna tillfälliga problem. Det finns inga 
särskilda krav på designen av det lokala kontrollrummet.

5. Personal kommer att finnas i grindstugan samt i anslutning till 
lossningsområdena. Rondering sker var 8:e timme (en gång per skift).

6. I huvudbyggnaderna ska, där det är möjligt, naturligt dagsljus 
användas i så hög grad som möjligt för invändig ljussättning.

7. Frekventa besök från allmänheten är att vänta. På grund av detta 
ska det finnas ett besöksrum där presentationer kan hållas, samt en 
säker rutt förbi viktiga delar av processen för uppvisning. Besöksrutten 
ska också ansluta till gångvägen över mediabron. 

8. Lastbilsrutter ska hållas korta och vara säkra.

9. Det ska finnas parkeringsplats för lastbilar som är 27 meter långa.
 
10. Det ska finnas ett område för nödlossning av lastbilar och tåg.

6.3
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11. Mediabron, som korsar järnvägen, ska också ha en gångväg för
 att koppla samman det befintliga och det nya området. 

12. Hantering av aska och andra restprodukter som kan damma får 
inte medföra störningar.

13. Siktlinjer som underlättar operatörernas övervakning av anlägg-
ningen ska beaktas.

14. Det arkitektoniska konceptet ska främja låga driftskostnader. 

Underhåll
1. Underhåll av Anläggningen kommer huvudsakligen ske under som-
marens driftstopp. 

2. Alla byggnader ska vara lättillgängliga. 

3. Området för nödlossning kan också användas som entreprenörens 
område under revision och underhållsarbeten.
 
4. Det ska vara möjligt att placera tunga, mobila, hydrauliska lyftkranar 
vid sidan om process-byggnaderna. 

5. På “den smutsiga sidan” ska det finnas ett område för underhålls- 
arbete, plats för kranar, mobila vakuumaggregat, containrar, 
toaletter, etc. 

6. Det ska vara möjligt att tilldela entreprenörer en del av området som 
är separerad från Anläggningen, för att kunna registrera underhålls-
personal innan de inträder Anläggningen. 

7. Byggnadernas fasader ska vara enkla att hålla rena och underhålla.

8. Det arkitektoniska konceptet ska främja låga underhållskostnader.

Flexibilitet och framtida utveckling
1. En yta på tomten ska vara reserverad för byggnader för framtida 
produktionskapacitet. På grund av detta ska användningen av tomtens 
yta begränsas. 

2. En framtida installation av en fjärde silo för biobränsle ska vara 
möjlig.

3. Byggnaden för rökgasrening ska ha utrymme reserverat för tillkom-
mande steg i rökgasreningen. 

4. Det arkitektoniska konceptet ska göra det möjligt att utöka verksam-
heten med tillkommande processlinjer i framtiden.

Genomförbarhet
Generellt sett strävar kommunen efter minskad och effektivare en-
ergianvändning med målet att halvera energianvändningen till 2030. 
Effekttoppar bör reduceras så att den samlade produktionskapaciteten 
kan hållas lägre. Förnybara bränslen och energikällor bör vara första-
handsvalet. (ÖP2010).

Vad gäller värmeförsörjningen är kommunens hållning att fjärrvärme-
nätet bör utnyttjas för tillkommande bebyggelse inom stadsområdet. 
Motiven för det är fjärrvärmenätets omfattning och fjärrvärmesyste-
mets möjligheter till energieffektivitet och att svara upp mot klimat-
målen (se nedan).

6.5
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Kommunen bör därför verka för en stabil och konkurrenskraftig 
prissättning på fjärrvärme (ÖP 2010). Det talar bland annat för att 
söka lokaliseringsalternativ som inte är kostnadsdrivande i termer av 
utrymmesbrist, byggbarhet, infrastrukturförsörjning, skyddsåtgäder 
mm i etableringsskedet och långsiktigt. I ett verksamhetsperspektiv 
handlar det om att hålla nere driftskostnader. Det underlättas av att 
så långt det är möjligt utnyttja redan tillgängliga resurser. Både egna 
tillgångar i form av anläggningar och personal och externa befintliga 
resurser som gator, ledningsnät och etablerade verksamhetsområden. 
I ett samhällsperspektiv handlar det dessutom om att söka alternativ 
som kan fungera väl på mycket lång sikt, med möjlighet till förnyelse 
och expansion.

El och värmeförsörjningen måste vara pålitlig. Sårbarhet i nät och 
produktionsanläggningar måste hållas nere. På elsidan är robustheten 
god, kraftvärmeverket är endast en av många produktionsanläggningar 
som är sammankopplade i rikstäckande nät. Fjärrvärmenätet är också 
robust genom just sin nätkaraktär. Fjärrvärmeproduktionen är robust 
så tillvida att den består av flera anläggningar på tre skilda platser och 
som använder olika bränslen. 

Anläggningarna i Boländerna står dock sammantaget för merparten 
av produktionen. Nuvarande kraftvärmeverks tekniska livslängd gör 
att det bör bytas ut innan år 2020 för att inte äventyra värmeförsörj-
ningen. Dagens fjärrvärmepris i Uppsala är 10 procent lägre än för 
värmepump enligt den oberoende rapporten Nils Holgersson. Målsätt-
ningen är fortsatt prisvärd fjärrvärme.

Vattenfalls prognoser för medellång sikt är en vikande värmemarknad 
för att därefter långsamt öka. Investeringsutrymmet för ett nytt kraft-
värmeverk är därför begränsat. Samtliga förslag kommer att kostnads-
beräknas och investeringskostnaden kommer att ha en avgörande 
påverkan på projektets genomförande. Genomförbarhet är av stor 
betydelse för det nya kraftvärmeverket.

Tävlingstekniska bestämmelser 
Arrangör
Tävlingen arrangeras av Vattenfall i samarbete med Sveriges Arkitek-
ter samt Uppsala Kommun.

Tävlingens form
Tävlingen är en inbjuden projekttävling i enlighet med Lagen 
Om Offentlig Upphandling, LOU.

Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen för följande deltagande team utvalda genom 
ett öppet kvalificeringsförfarande.
• Berg / CF Möller
• Liljewall
• BIG
• Urban Design / Arkitektmagasinet
• Grontmij

Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:
• Vattenfall
• Uppsala kommun
• Sveriges Arkitekter (SA)

7.
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Juryns sekreterare är Claes Larsson SA. Juryn kommer även använda 
extern expertis för granskning av  förslagen.

Tävlingsfunktionär
Registrator Vattenfall (meddelas vid startmöte).

Programhandlingar
Programhandlingar delas ut vid startmöte, se på lista över program-
handlingar nedan:
• Detta program
• Bilaga 1, Grundkarta  
• Bilaga 2, Foton inkl. fotopunkter
• Bilaga 3, Grundundersökning 
• Bilaga 4, Ledningskarta
• Bilaga 5, Program för Boländerna
• Bilaga 6, Samrådshandling för planprogram två alt. Lokaliseringar
• Bilaga 7, Samrådspresentation Miljöprövning
• Bilaga 8, Fire protection philosophy
• Bilaga 9, Teknisk layout

Tävlingsfrågor
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären 
skriftligt via e-post. Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda 
senast 17 april 2014. Märk all korrespondens med Arkitekttävling 
Carpe Futurum. Juryns svar på frågorna kommer att sändas till 
samtliga tävlande senast 25 april 2014.

Tävlingsförslaget
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och 
övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett 
motto.

Tävlingsförslag ska vara monterat på kartong eller liknande i 
A1-format (59,4 x 84,1 cm) och ska omfatta 6 planscher. Därutöver 
ska en omgång av dessa planscher, förminskade till A3-format, 
lämnas. All text på planscherna ska vara läsbar på A3-kopiorna.

Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i pdf-format på USB.
Alla planscher ska ligga i samma fil. 

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och 
utställning. Modell tas ej emot. 

OBS! allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar 
information om upphovsman mm för att garantera anonymitet.

Tävlingsförslag ska redovisa följande:
A. Situationsplan, skala 1:1000
B. Planer, skala 1:400
C. Längd- och tvärsektioner, skala 1:400
D. Fasader, skala 1:400
E. Perspektiv utifrån 5 angivna fotopunkter, se bilaga 2
F. Programförklaring med beskrivning av koncept, färger och material

Inlämning
Tävlingstiden slutar 7 maj 2014. Senast denna dag ska tävlings-
förslag vara inlämnat till tävlingsfunktionären.
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt 
med ”Arkitekttävling Carpe Futurum” och förslagets motto. Detta 
kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och ev. 
medarbetare samt adress. 
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Tävlingsarrangören  lämnar mottagningsbevis som bekräftar att 
förslaget lämnats inom utsatt tid.

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. 

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes 
ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet: 
Förslag som inte är baserade tomten Boländerna 19:1 kommer 
inte att accepteras. Bidrag som inte uppfyller processkrav, dimensio-
ner på byggnader eller säkerhetsföreskrifter kan avfärdas av Vattenfall. 
Vattenfall kan också avfärda förslagen av andra anledningar. Juryn 
kommer att göra en helhetsbedömning av förslagen utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål 
som har ställts i programmet:

Arkitektonisk gestaltning/formidentitet
Sett på långt håll 
• Siluetten
• Samverkan med berättelsen om Uppsala

Sett på nära håll 
• Omgivande gaturum
• Befintliga märkesbyggnader
• Synliggöra hållbar energiproduktion

Funktion
Disposition  
• Byggnadskropparnas koppling till varandra
• Koppling till befintlig produktionsanläggning
• Attraktiv arbetsplats

Effektivitet  
• Frigöra plats på tomten

Utvecklingsbarhet
• Flexibilitet
• Kapacitetshöjning
• Ombyggnad/tillbyggnad, Etapp II

Genomförbarhet (se 6.7)
Ekonomi 
• Byggande av anläggningen
• Drift av anläggningen

Tidsåtgång  
• Byggande av anläggningen
Tillstånd  
• Följa BAT
• Följa arbetsmiljö/säkerhet

”Känd teknik”
• Befintliga material
• Befintliga byggmetoder

Bedömning/utställning 
Bedömningen beräknas vara avslutad i juni 2014. Tävlingsförslagen 
kommer under bedömningstiden att ställas ut offentligt genom 
arrangörens försorg. Plats meddelas senare.



Publicering
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att 
tävlingens resultat offentliggörs. 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga 
tävlingsresultat på sina hemsidor samt i tidningen Arkitekten. All pu-
blicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn.

Ägande- och nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta 
tävlingsförslag. 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.

Returnering av förslag
Förslagen kommer inte att returneras.

Fortsatt arbete 
Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna av vinnande 
förslag om uppdraget att projektera Anläggningen under förutsättning 
att tillstånd erhålles.

Det fortsatta arbetet omfattar:
• Inarbeta det arkitektoniska konceptet i förfrågningsunderlaget 

för en funktionsupphandling av det nya Kraftvärmeverket.
• Delta vid Anbudsutvärdering
• Utarbeta Bygglovhandlingar
• Samarbeta med entreprenören
• Delta i Kvalitetssäkring

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd 
ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen efter två år ännu inte har 
lett till projekteringsuppdrag/inlett förhandlingar för vinnaren tillkom-
mer det denne en ytterligare ersättning motsvarande tävlingsarvodet.

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma 
”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas 
och konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte 
programmet anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryn ledamöter, vilka svarar för 
tävlingens genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet 
granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekter.

Bilagor
• Bilaga 1, Grundkarta  
• Bilaga 2, Foton inkl. fotopunkter
• Bilaga 3, Grundundersökning 
• Bilaga 4, Ledningskarta
• Bilaga 5, Program för Boländerna
• Bilaga 6, Samrådshandling för planprogram två alt. Lokaliseringar
• Bilaga 7, Samrådspresentation Miljöprövning
• Bilaga 8, Fire protection philosophy
• Bilaga 9, Teknisk layout
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