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Centrala Floda

ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING OM CENTRALA FLODA
LERUMS KOMMUN
Tävla om Flodas framtid!
Floda har många kvalitéer: tågstation, vacker natur, närhet till vatten, dramatiskt landskap, kulturhistoriskt intressanta omgivningar och lagom avstånd till Göteborg.
Kan det bli bättre?
Hjälp till att utveckla Lerum till Sveriges ledande miljökommun.
Lerums kommun inbjuder till en allmän arkitekttävling som ett led i planeringen av den centrala delen i tätorten Floda. Tävlingen arrangeras i samarbete med Floda Torg Fastighets AB, Kusebacka
Stiftelsen/Garveriet och Sveriges Arkitekter.
www.lerum.se/flodacentrum

Sveriges ledande miljökommun 2025
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Uppdraget:
Ett mer aktivt centrala Floda!
I Floda finns ett aktivt förenings- och näringsliv. Det är ett samhälle som präglas av samverkan och
att människor interagerar med varandra. Det vardagliga livet binder samman medborgarna. Den
fysiska miljön i de centrala delarna av Floda gör det inte. Mellan natursköna miljöer, ett torg med
stor potential, en pendeltågstation och ett pånyttfött Garveri finns få naturliga länkar.
Floda ska utvecklas genom hållbar utveckling och att klokt integrera tävlingsområdets olika delar.
Utvecklingen i Floda ska bidra till att stärka hela kommunens varumärke ytterligare med målsättningen att göra Lerum till Sveriges ledande miljökommun.
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Huvuduppgiften blir med det som utgångspunkt
•Hur kan centrala Floda utvecklas på ett hållbart sätt så att det blir en självklar mötesplats
för Flodaborna och ett lika självklart mål för besökare?
Den kan brytas ner i följande fyra fokusområden: (1) bebyggelseutveckling (2) hälsa, (3)
grönska och vatten, samt (4) entréer och offentliga rum.

1

Fokus på bebyggelseutveckling
•Hur kan en tät och varierad bebyggelse med bostäder, verksamheter och service utformas för att skapa ett attraktivt och tryggt centrala Floda?
•Hur kan handel och service utformas för att främja hållbar konsumtion?
•Hur skapas förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande?
•Hur tas det lokala näringslivets olika behov tillvara?
2

Fokus på hälsa
•Hur kan rekreation, spontanidrott och organiserad idrottsverksamhet utgöra ett sammanhängande element i utvecklingen av centrala Floda?
•Hur kan centrumområdet utformas för att främja lokalodling?
•Hur kan offentliga rum utformas för att prioritera gående och cyklister?

3

Fokus på grönska och vatten
•Hur kan grönska och vatten tydligare bli en del av det offentliga rummet och synliggöras i
det vardagliga livet?
•Hur kan orienterbarheten förbättras för att bättre tillgängliggöra omkringliggande naturoch rekreationsområden?

4

Fokus på entréer och offentliga rum
•Hur skapas stråk och platser för att bättre integrera områdets olika delar?
•Hur skapas mötesplatser för olika målgrupper som är befolkade under stora delar av dygnet och som inspirerar till möten och samverkan?
Hur utformas entréerna till Floda så att de blir välkomnande och gör samhället rättvisa?
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STRATEGI

mans för att på det sättet ge utvecklingen goda förutsättningar för genomförande. Vad gäller utvecklingen av
fastigheterna finns följande ideer:

Frågeställningar för Floda
Tävlingen utgår från tre bärande pelare i form av inriktningar för kommunens och Flodas framtid. Dessa
pelare är dels Lerums kommun Vision 2025, i vilken den
huvudsakliga ansatsen handlar om att Lerum skall vara
Sveriges ledande miljökommun år 2025, dels de lokala
fastighetsägarnas visioner och idéer för utvecklingen av
framtidens Floda och dels allmänhetens tankar, uttryckta
genom ett pågående arbete utefter Cultural Planning
metoden.

•
•
•

•

•

•
•

Sinnenas utveckling via Kultur och hälsa (fokus på
musik och friskvård).
Hållbar och lokal matproduktion.
Tydligare kopplingar mellan omgivande naturområden i form av sjön Sävelången, Säveåns naturreservat och Säteriparken (under utveckling till filosofisk
park), Öijared och Nääs.
En ökad besöksnäring – vilken kräver en utveckling
av mötesplatser inom- och utomhus (till exempel en
stor lekpark i anslutning till torget och grönytor).
Ökad tillgänglighet med kollektivtrafik och bil till centrala Floda både från den närmre regionen och från
en större omgivning.
Viktigt att värna om den befintliga handelns behov
Utveckla boendeformerna i Floda - boende i flerfamiljshus för både äldre och yngre behövs, men också
för funktionshindrade.

Missionskyrkans tankar finns kort redovisade i listan till
kartan på sidanoch i ett separat dokument på hemsidan.

Cultural Planning: medborgarnas strategier
Cultural Planning kan beskrivas som en inställning till
samhällsutveckling som utgår från ett brett samtal och ett
arbete som syftar till att lokalisera kulturella resurser på
en plats eller i ett samhälle. ”Kulturella resurser” ska här
ses som de samlade aktiviteter som präglar ett samhälle.
Som del i arbetet med att utveckla centrala Floda samverkar lokala aktörer för att skapa en förstärkt identitet
för samhället. Syftet är att skapa ett utvecklat vardags,
förenings- och näringsliv. Parallellt med arbetet med tävlingsprogrammet, har en dialog med berörda fastighetsägare, föreningsliv och medborgare i allmänhet genomförts, som genererat ett antal ”medborgarstrategier”:

Kommunens strategi - Vision 2025
Lerums kommun skall bli Sveriges ledande miljökommun
2025 och ska kännetecknas av Hållbarhet, Kreativitet och
Inflytande.
I Vision 2025, Göteborgsregionens strukturbild, K2020
med flera styrdokument anger kommunfullmäktige inriktningar för bebyggelseutveckling i kommunen. Utifrån
dessa dokument har kommunstyrelsen utvecklat en
bostadsstrategi. Sammanfattningsvis säger strategin att
bostäder ska byggas vid kollektivtrafikens knutpunkter,
att bostäder ska blandas med handel, service och kultur,
och att bostäder ska byggas med utgångspunkt i det hållbara samhället och grönblå gestaltning. En utveckling av
centrala Floda stödjer kommunens vision och inriktning i
samhällsbyggnadsprocessen.

•
•

•

Fastighetsägarnas strategier
I tävlingens förslagsområde finns tre huvudsakliga markoch fastighetsägare. Vid sidan av Lerums kommuns,
ägs marken i huvudsakligen av Floda Torg Fastighets
AB och Kusebacka Stiftelsen/Garveriet. Markägandet
är ungefär fördelat på 1/3 vardera. Några andra viktiga
fastighetsägare i sammanhanget är Missionskyrkan och
Västtrafik (Stationshuset). Floda Torg Fastighets AB och
Kusebacka Stiftelsen/Garveriet vilka förvärvat mark och
fastigheter under de senaste åren, arbetar nära tillsam-
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Utveckla torget till en mötesplats året runt.
Utveckla de centrala park- och vattenområdena
för en ökad tillgänglighet och för att binda samman
kringliggande natur med centrala Floda.
Utveckla stationsområdet så att det blir en trygg och
attraktiv entré till Floda.

Tävlingsprogram

Centrala Floda

Tävlingsområdet en kort presentation

Säteriparken: Parken ägs och driftas till största

1 delen av Montessoriskolans föräldraförening. Den
innehåller spår av en trädgårdsanläggning. Planer
finns på att anlägga en filosofisk park efter förebild
på Capri. I viss del är den även aktuell för en ambitiös lekplats med aktivitetsytor så att alla kan leka.

Centrum: Här finns många baksidor, en livsmedelsaffär

5 och en hel del parkeringsplatser. Det finns vissa torgytor
att mötas på, samt bostäder och en vårdcentral.
Herrgårdsbacken: Används i dag främst för hundrastning och pulka-åkning. Har länge varit aktuell för byggnation. Sydvästra hörnet används ofta av Centralskolans
elever och benämns däckplanen.
däckplane
Missionskyrkan: Har många besökare och de behöver
utöka sina lokaler. De kan också tänka sig att bygga bostäder på sina två befintliga tomter och flytta till til Garveritomten och där samverka med någon verksamhet som
efterfrågas i samhället.

6

Stationsområdet: Här samsas tåg, buss och

2 pendelparkering med två av de viktigaste entréerna

3

till centrum, några viktiga kulturfastigheter och allt
ligger utmed Säveån. Trafikverket överväger ett
vändspår. Hur det kommer att bli vet de inte än men
förhoppningsvis gör man något åt den kritiserade
tunneln.
Garveriet: Ett skyltläge i Floda med övervägande
möjligheter. Planerna kretsar kring företagsamhet
kultur, tillverkning av närproducerat och bostäder.
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4 Ön: En välbevarad miljö med en historia som är
knuten till Brovägen och som ibland är nära att
översvämas. Den kan på ett enkelt sätt kopplas till
centrum. Ön innehåller ett vandrarhem med 50-talsinredning och en affär.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

•

•

•
•

På historisk mark
• Dagens Floda är framvuxen ur flera sammanhang:
gamla Skallsjökyrka, nya Skallsjökyrka och Floda
Säteriet, kraftverket och järnvägen.
• Det vi i dag talar om som centrala Floda ingick i
Floda Säteriets marker.
• Idag finns flera byggnader och spår kvar efter Säteriet och verksamheterna som bedrevs på säteriets
marker. Flertalet byggnader används, en del spår är
inte så tydliga som tex säteriets trädgårdsanläggning.

Storlek och läge
• Floda har ca 10 000 invånare och är en del av Lerums kommun, i vilken det bor 38 000 invånare.
• Floda ligger 25 minuter från Göteborg med tåg såväl
som bil och är en del av den funktionella Göteborgsregionen.
• Västra stambanan är en särskiljande barriär men
också en resurs genom pendeltågstationen med
30-minuterstrafik till Göteborg och Alingsås.
• E20 mellan Göteborg och Stockholm är en annan
ost-västlig kommunikationslänk som delar samhället.
• Landvetter flygplats ligger ca 15 kilometer från Floda
och vägen dit slingrar sig genom ett stort naturområde.
• Floda ligger omgivet av ett antal större viktiga målpunkter med många besökare. Öijared Säteri, Nääs
Slott, Nääs Fabriker, Tollered och Nääs Byggnadsvårdskola och i det lantliga omlandet ligger många
hästgårdar.
• Kommunen i stort har över 200 sjöar och stora områden med ofta mycket värdefull natur.
Floda samhälle
• Flodas bebyggelse utgörs till största delen av friliggande villabebyggelse. Närmast samhällets centrala
delar finns ett mindre antal bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus.
• Floda har idag ett näringsliv som bygger på små
företag med några undantag. Detta innebär blandannat att det finns många engagerade och starkt lokalt
förankrade företagare som brinner för sin verksamhet
och sin hemvist.
• Grundskolorna i Floda präglas av en småskalighet
där skolorna för de yngre barnen (skolår F-5) generellt är mindre enheter placerade i boendeområdena.
I direkt anslutning till tävlingsområdet finns två större
skolenheter, dels den kommunala Alléskolan (skolår
6-9) och den fristående skolan Montessoriskolan
Floda säteri (skolår F-9).

Föreningslivet i Floda med omnejd är starkt och i
många föreningar långt tillbaka förankrat. Bygden
är rik på natur- och kulturvärden vilket präglar även
föreningslivet. Här finns även ett föreningsliv som
arbetar mycket med näringsfrämjande verksamhet
vilket kan vara en följd av de engagerade och lokalt
förankrade företagarna.
Vägstrukturen bygger mycket på biltrafik med återvändsgator, främst på grund av bristen på utrymme,
och många trafikslag samsas på liten yta.
Flodas omland har en lantlig karaktär med många
hästgårdar.
Utmärkande för naturen i Floda är sjön Sävelången,
Säveån och den stora förekomsten av gamla grova
lövträd. Säveån och Sävelången ingår i riksintresse
för naturvård. Sjön har ett rikt fågel- och fiskliv.

Plats i regionen - regionalt perspektiv
• Lerums kommun är en del av Göteborgsregionen,
den näst största regionen i Sverige.
• Lerum ligger ungefär mittemellan de nordiska huvudstäderna Stockholm, Köpenhamn och Oslo.
• Göteborgs Hamn är den största hamnen i hela Skandinavien och handel och sjöfart har alltid spelat en
viktig roll i den regionala utvecklingen.
• Tillverkningsindustrin är också ett viktigt inslag i den
regionala ekonomin. De största arbetsgivarna är
SKF, Volvo och Ericsson.
• Den regionala ekonomin har efter hand blivit mindre
beroende av tung industri och till förmån för mer högteknologisk industriell produktion.
• Liten lokal arbetsmarknad. Stor utpendling till Göteborg, regionen samt vidare ut i världen.
Övergripande karaktär
• I kommunen bor majoriteten av invånarna i enfamiljshus.
• Bristen på små lägenheter bidrar till att unga människor flyttar till Göteborg, istället för att stanna i Lerum.
De kommer dock ofta tillbaka när de bildar familj.
• Många äldre som säljer sin villa lämnar kommunen
för gott för tex. Alingsås och Göteborg.
• Kommunen har ett högt antal barnfamiljer och framförallt många äldre.
• Bildningsnivå och inkomst är i genomsnitt hög.
• Befolkningstäthet i kommunen är ganska låg jämfört
med resten av regionen och den är framförallt samlad runt kommunikationsstråken.
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Förutsättning vattennivåer
Med utgångspunkt i data från SMHI har kommunen framställt en karta utvisande vattennivåer i centrala Floda vid
olika dimensionerande flöden i Säveån. Analysen visar att
utan åtgärder ställs stora delar av centrala Floda under
vatten vid stora flöden.

Förutsättning naturmiljö, strandskydd
Utmärkande för naturen i Floda är sjön Sävelången, Säveån och den stora förekomsten av gamla lövträd. Eftersom gamla, grova träd är en bristvara i dagens landskap
är varje enskilt träd mycket viktigt för biologisk mångfald.
Träden utgör livsmiljö för många hotade arter, bland annat svampar, insekter, fåglar och fladdermöss.
Säveån och Sävelången ingår i riksintresse för naturvård.
Sjön har ett rikt fågelliv med både häckande arter, t ex
knipa, småskrake, storskrake och skäggdopping, samt
övervintrande sjöfågel. Säveån utgör lek- och uppväxtområde för lax och öring. Ån har också en fågelfauna
som är knuten till strömmande vatten, bland annat
forsärla, som då och då kan synas inne i Floda samhälle.

Planer
För centrala Floda finns ett antal detaljplaner. Nya detaljplaner kommer att tas fram efter behov.
Förutsättning ledningsnät
Fjärrvärme finns utbyggt till centrala Floda. Ledningsnätet
för vatten, avlopp och dagvatten är i huvudsak förlagda i
gatumark.
Förutsättning parkering
Syftet med Lerums kommuns parkeringspolicy är att
medverka till en hållbar planering genom att:
• Stödja och uppmuntra ett hållbart bilanvändande ur
ekologiskt, ekonomisk och social synvinkel
• Främja lokal handel och service
• Underlätta och uppmuntra användandet av allmänna
kommunikationer såsom buss och tåg
• Underlätta och uppmuntra användandet av cykel

Möjligheter
• Floda ligger strategiskt utmed två väl fungerande
kommunikationsleder och i ett läge som möjliggör en
miljövänlig och snabb arbetspendling inom Sveriges
näst största arbetsmarknad.
• Floda ligger omgivet av ett antal större viktiga målpunkter med många besökare.
• Floda är ett samhälle där kontakterna mellan människor är täta och nära. Samverkan och småskalighet är
ord som väl beskriver orten.
• Sävelången och riksintresseskyddade Säveån är
naturresurser som skapar möjligheter till rekreation.
• Ur ett bilperspektiv ligger centrala Floda svårtillgängligt men i ett gång- och cykelperspektiv är det
betydligt lättare att ta sig hit från omkringliggande
bostadsområden.

Inom stationsområdet finns cirka 170 parkeringsplatser
och ca 120 cykelparkeringar som bland annat används av
kollektivtrafikpendlare.
Vissa dagar används alla platser. Beslut har fattats om
att bygga ut ytterligare 80 bilparkeringar. Fram till år 2025
bedöms ännu en utbyggnad med ett 100-tal bilplatser
vara aktuellt.
Tävlingsarrangörerna ser gärna förslag på framsynta
parkeringslösningar.
Förutsättning risk
Åt norr gränsar tävlingsområdet till Västra stambanan
med omfattande godstågstrafik. I kommuncentrum Lerum
har en detaljplan med ändamålen bostäder och lokaler
nyligen varit på samråd. Föreslagen bebyggelse inom
planområdet ligger cirka 60 meter från Västra stambanan.
Länsstyrelsens har i samrådet lämnat ett yttrande där
man ställer sig positiv till förtätning i centrala Lerum och
gett förslag på hur risk kan hanteras i det fortsatta planarbetet. Detta ger en förutsättning i det fortsatta planering
vid järnvägen.

Begränsningar
• Västra stambanans läge innebär en barriär i centrala
Floda, en källa till risk och till problematiskt buller.
• Säveån och Sävelången ingår i riksintresse för naturvård vilket innebär begränsningar för vad man får
göra i och runt vattnet.
• Utan åtgärder ställs stora delar av centrala Floda
under vatten vid stora flöden.
• Trafikstrukturen i centrala Floda bygger i dag på
återvändsgator.

Förutsättning buller
Centrala Floda är en av få platser i Lerums kommun där
avvägningar mellan krav på ljudmiljö och andra intressen
kan övervägas enligt ÖP 2008.
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OM TÄVLINGEN
Uppdrag och de fyra fokusområden på sidan 4 -5 beskriver vad tävlinens inriktning är.
Förslagen ska ha sitt fokus inom tävlingsområdet.
I det till ytan större influensområdet finns en rad viktiga
funktioner och förutsättningar för samhället.
Kan de bidra till centrala Floda och i så fall hur?
Tävlingens resultat kommer att ligga till grund för markanvisning och en eller flera detaljplaner.
TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER
• Arrangör
Tävlingen arrangeras av Lerums kommun i samarbete
med Floda Torg Fastighets AB, Kusebacka Stiftelsen/
Garveriet och Sveriges Arkitekter.
• Tävlingens form
Tävlingen är en allmän tävling i ett steg.
• Deltagarrätt
Tävlingen är i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling) öppen för alla, oavsett nationalitet.
• Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.
• Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

Centrala Floda
Sekreterare i juryn är:
• Claes Larsson, Sveriges Arkitekter
Juryn har rätt att även tillkalla annan sakkunnig expertis
som rådgivare.
Tävlingsfunktionär
• Lars Palmeby, Lerums kommun,
Sektorsamhällsbyggnad, Planenheten
Bagges torg, 443 80 Lerum.
Tel +46(0)302- 52 11 33.
lars.palmeby@lerum.se
• Tävlingshandlingar
Programhandlingarna för tävlingen utgörs av:
Program för tävlingen (denna handling)
Ortofoto
Flygfoto
Plankarta dwg 2d och 3d
Underlag:
Program för Floda centrum, 2009-11-11,rev 2010-05-19
(programmets förslag anses inte som bindande)
Vision 2025
Cultural planning i Floda och
Fastighetsägarnas dokument
Missionskyrkans dokument
Dessa handlingar finns att hämta på Sveriges Arkitekters
hemsida. www.arkitekt.se/tavlingar.
Handlingarna ovan och de styrande dokument som ligger
till grund för Lerums kommuns verksamhet finns tillgängliga på Lerumskommuns hemsida:
www.lerum.se/flodacentrum

Politiker Lerums kommun:
Ordförande:
• Magnus Lansenfeldt (m), ledamot kommunstyrelsen
•
•

Ingvar Frid (fp) förste vice ordförande kommunfullmäktige
Jesper Liljedahl (s) ersättare kommunstyrelsen

Tjänstemän Lerums kommun:
• Henrik Ohlson, planarkitekt
• Gunnel Lorentzon, kommundirektör
Utsedda av Sveriges Arkitekter:
• Arkitekt SAR/MSA Eva Sjölin - ARKitektur och PLANering
• Landskapsarkitekt MSA Helena Bjarnegård - stadsträdgårdsmästare i Göteborg
Fastighetsägarnas representanter:
• Arkitekt SAR/MSA Anna-Johanna Klasander, White,
adj.lektor Chalmers Arkitektur
• Arkitekt SAR/MSA Tinna Harling, planarkitekt Tjörns
kommun

• Tävlingsfrågor
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt genom brev eller via e-post.
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast
2012-11-03 kl 17.00. Märk all korrespondens med ”Floda
centrum – Allmän arkitekttävling”.
Juryns svar kommer att läggas ut på kommunens hemsida samt Sveriges Arkitekters hemsida senast 2012-1112.
• Utlämnande av programhandlingar
Tävlingshandlingarna hämtas via Sveriges Arkitekters
hemsida, www.arkitekt.se/tavlingar efter kostnadsfri
registrering.
• Tävlingsförslaget - Redovisning
Förslaget ska redovisa följande:
• Plan som redovisar tankar kring hela influens- och
tävlingsområdet.
• Illustrationsplan i skala 1:1000 som för hela tävlingsområdet redovisar funktioner (bostäder, verksamheter, allmänna byggnader, service) yttre miljö, gångoch körtrafik, parkering samt byggnaders placering
och höjder.
• Planavsnitt och sektioner som redovisar förslagets ide om förhållande mellan hus och yttre
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miljöpektivbild(er) och illustrationer som förtydligar
förslaget.
• Kortfattad beskrivning av valda lösningar samt
förslagets ungefärliga innehåll räknat i m² bruttoarea
(fördelat på olika ändamål), antal bostadsenheter
(lägenheter), antalet p-platser.
Förslaget ska vara monterat på kartong eller liknande i
stående A1-format (59,4 x 84,1 cm) och skall omfatta 3
planscher.
Därutöver ska en omgång av dessa planscher förminskas
till A3-format.
All text på planscherna ska vara läsbar på A3-kopiorna.
All redovisning ska finnas på planscherna.
Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i pdf-format
på CD eller USB. Alla planscher ska ligga i samma fil.
Filen på planscherna ska lämnas dels i en högupplöst
version lämplig för tryck, dels i en version i mindre filstorlek, som är lämplig för webbpublicering. Pdf-filerna som
är avsedda för webbpublicering får ha en storlek av max
8 Mb.
Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. Fysisk modell mottas inte.
OBS! Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på
spårbar information om upphovsman mm för att garantera anonymitet.
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade
ritningar och övriga handlingar ska vara försedda med
motto.
• Inlämning
Tävlingsförslagen ska vara inlämnade till tävlingsfunktionären via post- eller budbefordran senast 2012-12-03.
Förslagen kan lämnas direkt till tävlingsfunktionären
samma dag senast kl. 17.00.
Försändelsen ska vara märkt ”Centrala Floda”. Kopia av
kvitto för försändelsen ska översändas till tävlingsfunktionären, märkt med motto och med kontaktperson kontaktperson som kan ta eventuella meddelanden utan att
anonymiteten bryts. Telefonnummer till kontaktpersonen
ska anges.
Tävlingsförslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt ”namnsedel” samt med förslagets
motto på utsidan av kuvertet. Kuvertet ska innehålla
bifogad anmälningsblankett ifylld med förslagsställare
och upphovsnamn.
• Tider
Tävlingen utlyses i ”Arkitekten” och startar 2012-09-03.
Inlämning av frågor ska ske senast 2012-11-03.
Tävlingssvar utsänds senast 2012-11-12.
Förslagen ska vara inlämnade anonymt enligt ovan
senast 2012-12-03.Juryarbetet beräknas vara klart i
februari/mars 2013
.
• Prissumma

Centrala Floda
• Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån uppdraget, de
fyra fokusområdena i programmet samt utifrån följande
kriterier, utan inbördes ordning:
•
•
•
•

Arkitektonisk gestaltning - uttryck
Funktion
Genomförbarhet
Hållbarhet

• Bedömning och utställning
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att
ställas ut offentligt genom arrangörens försorg. Plats
meddelas senare. Bedömningen beräknas vara färdig i
slutet av Februari/mars 2013.
• Publicering
Arrangör och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera
förslagen. All publicering kommer att ske med förslagsställarens namn.
• Äganderätt
Arrangören har den materiella äganderätten till förslagen.
Förslagsställaren har dock rätt att byta ut originalförslagen mot kopior.
• Nyttjande och upphovsrätt
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
Tävlingen syftar till att ta fram underlag för fortsatt planarbete. Finner arrangören, efter tävlingen och i enlighet
med juryns utslag, att någon eller några av förslagen kan
vidareutvecklas kommer förhandling utan föregående annonsering att ske med förslagsställare om fortsatt uppdrag. Uppdraget bedöms även kunna omfatta medverkan
i fortsatt planarbete av området utmed Brovägen och
Flodamotet, det vill säga motorvägsentrén till Floda.
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation
ska samråd ske med Sveriges Arkitekter.
Om upphovsmannen till vinnande förslag av arrangören
och Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd inte anses ha
erforderliga erfarenheter och resurser att handha uppdraget lämnas det till denne i samarbete med en mer
erfaren fackman, vald av denne själv och godkänd av
arrangören. Om tävlingen efter tre år ännu inte har lett till
uppdrag/inlett förhandlingar för vinnande förslag tillkommer det denne en ytterligare ersättning motsvarande prissumman.
• Returnering av förslag
Förslagen kommer inte att returneras.

Den totala prissumman är 500 000 SEK exklusive moms.
Lägsta belöning kommer inte att understiga 75 000 kr.
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