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Uppsala är en av Sveriges största städer och har klivit 
fram som en av de starkaste tillväxtorterna i landet. Antalet 
invånare i Uppsala växer ständigt, de senaste åren med 
3 000–4 000 invånare per år. Befolkningen i kommunen 
överstiger nu 200 000 och befolkningsprognoser visar en 
fortsatt årlig ökning på 2 500 personer varav de flesta i 
staden.

Uppsala bygger flest lägenheter per invånare i Sverige 
och efterfrågan på att bo i stadens centrala delar är hög. 
Staden fortsätter att utvecklas, förnyas och förtätas med 
bostäder, kontor, hotell, arenor, institutionsbyggnader, 
handel och kommunal service. Bostadsmarknaden genom-
går en spännande utveckling där kommunen driver flera 
viktiga projekt för att fler bostäder ska byggas i enlighet 
med den kraftiga efterfrågan, och allt fler bostadsbygg-
nadsaktörer upptäcker Uppsala som marknad. Östra 
Sala backe, Kungsängen, Rosendal, Kapellgärdet och 
Börjetull är några av stadens spännande utvecklings-
områden där kommunen, byggherrar och andra aktörer i 
samverkan arbetar för att skapa attraktiva boendemiljöer 
i en växande stad.

Näringsliv och marknad
Uppsala tillhör Sveriges största arbetsmarknadsregion som 
innefattar Stockholm och Mälardalen. I länet har Uppsala 
stad en central roll som marknad för arbete, service, 
utbildning, kultur, nöjen och handel. 

Sedan 1477 är Uppsala bland världens mest framstående 
städer på det vetenskapliga området. Här finns Uppsala 
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet – två högt 
rankade universitet med drygt 40 000 studenter och 
forskare samt regionsjukhuset Akademiska sjukhuset 
med 8 000 anställda. Uppsala har dessutom en snabbt 
växande tjänstesektor med hög ranking jämfört med 

större och likvärdiga städer i landet. Inom flera om-
råden pågår avancerad forskning och samarbete med 
såväl universiteten som näringslivet vilket har resulterat i 
världsledande kompetens och företagskluster inom flera 
områden: bioteknik, energiforskning, materialteknik och 
informationsteknologi.

Kommunens starka befolkningstillväxt i kombination med 
högt bostadsbyggande, låg arbetslöshet och näringslivsut-
veckling gör Uppsalas fastighetsmarknad till en av landets 
starkaste och priserna på centralt belägen mark fortsätter 
att stiga.

Ur kommunikationssynpunkt har Uppsala ett utomorden-
tligt läge, centralt i Mälardalen, med närhet till Arlanda 
och goda kommunikationer till Stockholm. Det innebär att 
många av Uppsalaborna har tillgång till en mycket stor ar-
betsmarknad vilket gör Uppsala attraktivt ur både boende- 
och arbetsperspektiv. Många blickar riktas därmed mot 
stadens mest centrala delar för boende och arbete. 

En ny stad växer fram
Mitt i stadskärnan finns Resecentrum – Uppsalas nybyggda 
pulserande nav. Stadens klassiska landmärken Uppsala 
slott, Carolina Rediviva och Domkyrkan bildar fond till 
det nyare Uppsala som växer fram runt Resecentrum. Den 
nuvarande miljön med konserthus, flera hotell och kontors-
hus ska även kompletteras med moderna bostadshus 
med mycket speciell arkitektur. Här på bästa plats i södra 
delen av Resecentrum vill Uppsala kommun se en ny 
kontorsbyggnad som drar blickarna till sig. Inte för att 
den är hög utan för att den har en exceptionell arkitektur 
och ett unikt läge där tågen till Uppsala saktar in. Huset 
ska helt enkelt sticka ut och bli en viktig del av Uppsalas 
identitet och resa in i framtiden.

TÄVLINGSUPPLÄGG I KORTHET. 
ANBUDSFÖRFARANDE
I ett första steg inbjuds anbudsgivare att lämna ett markprisanbud på den aktuella tomten. 
Anbudet lämnas senast kl. 17 den 3 maj 2013. 

ARKITEKTTÄVLING
I ett andra steg deltar de fyra anbudsgivare som lämnat de högsta godkända anbuden i en 
anonym arkitekttävling som pågår från den 20 maj till kl. 17 den 2 september 2013.

En jury, i samarbete med Sveriges Arkitekter, utvärderar inkomna tävlingsbidrag och utser en vinnare senast i november 2013.
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De största stadsutvecklingsområdena i Uppsala just nu. 
Blå: under genomförande. Rosa: genomförs, ytterligare 
planläggning pågår. Gul/lime: planläggs. Orange fylld 
cirkel:tävlingstomtens läge

1 Bostadshus längs Stationsgatan, ”Uppsala Entré”. 
Under uppförande. Tävlingstomtens läge markerat med 
fylld orange cirkel. 200 lägenheter.

2 Kungsängen omvandlas från industri till stadskvarter 
med i huvudsak bostäder. Flera kvarter uppförda, nya 
planläggs. Ca 3 000 lägenheter.

3 Flustret, Stadsträdgården, Studenternas IP, Kap – södra 
Åstråket blir förädlat evenemangs- och rekreationsstråk. 
Programarbete pågår. Gång- och cykelbro över Fyrisån 
mellan Kungsängen och Stadsträdgården nyligen invigd.

4 Akademiska sjukhuset bygger om och bygger ut, 
45 000–150 000 m2 planläggs. Psykiatrins hus 
nyligen invigt.

5 Nytt universitetscampus. Flera byggnader uppförda 
och nya under planläggning.

6 Längs Dag Hammarskjölds väg planeras nya större 
stadsdelar, bland annat i Rosendal och Ulleråker. 
Kanske 10 000–15 000 nya lägenheter.

7 I stadsutvecklingen kring Börjetull uppförs för 
närvarande Cementgjuteriet, åtta nya kvarter med 
850 lägenheter, och kvarteret Gimo, 550 lägenheter.

8 Kapellgärdet, ett industriområde som omvandlas till 
stadskvarter med i huvudsak bostäder. Under uppförande.

9 Råbyvägen blir stadsgata med bebyggelse på 
nuvarande parkeringsytor. Delar uppförs nu, resten 
planläggs. Ca 1 300 lägenheter.

10 Östra Sala backe, ny stadsmiljö med 
ca 2 000 lägenheter planläggs.

11 Östra Fyrislund, nytt verksamhetsområde planläggs. 
Tomtytan för verksamheter är ca 60 hektar.
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Tävlingsområdet markerat i gällande detaljplan,  
Detaljplan för Uppsala central, östra stationsområdet.  
Den ljusröda triangeln med planbeteckningen C VI är  
byggrätten för Resenären. I tävlingen ingår även att föreslå 
gestaltning och organisering av ytan med beteckningen 
ANGÖRING 3 och PII.

Syfte
Syftet med markanvisningstävlingen för Resenären är att 
bekräfta Uppsala Resecentrum som stadens pulserande 
nav med en förstklassig miljösmart kontorsbyggnad i ett 
attraktivt läge. Den nya kontorsbyggnaden ska berika 
Resecentrum och stadsmiljön visuellt samt förstärka 
stadens utbud av attraktiva kontorslokaler. Genom inslag 
av publika verksamheter i gatuplan mot Stationsgatan och 
Strandbodgatan ska den nya märkesbyggnaden bidra till 
en levande stad och mångfald inom Resecentrum.

Tomten
På östra sidan Stationsgatan växer ”Uppsala Entré” 
fram som är Skanskas och Uppsalahems bostäder med 
en arkitektur signerad danska Svendborg Architects och 

White arkitekter. Radisson Blu Hotel och den nya 
Stationsgallerian med kommersiella lokaler och kontor 
är grannar och bildar tillsammans med Uppsala Konsert 
och Kongress de senaste tillskotten kring Resecentrum.

Tomten för Resenären, på västra sidan Stationsgatan, 
är cirka 1 600 kvadratmeter och belägen i blickfånget 
vid Uppsala Resecentrums södra entré, på östra sidan 
järnvägsspåren vid korsningen mellan Stationsgatan och 
Strandbodgatan. I tävlingsområdet ingår även allmän 
plats för angöring, cykelparkering med mera, samt 
kvartersmark planlagd för parkering. Intill tomten finns 
Resecentrums södra uppgång med trappor och hiss till 
perronger. En av perrongerna ligger på samma sida om 
järnvägen som tomten. För närvarande används tomten 
som tillfällig bilparkering. Nivåskillnaden mellan tomten 
och Strandbodgatan tas idag upp av en våningshög 
betongmur.

Detaljplanen möjliggör att bebygga marken med en 
byggnad i sex våningar för centrumändamål (bland annat 
kontor och handel). Marken direkt sydväst om byggrätten 
ska enligt gällande detaljplan vara tillgänglig för angöring 
för personbilar. Där får bil- och cykelparkering anordnas 
och området under mark ska vara tillgängligt för allmän 

parkering. Direkt nordväst om angöringen finns en 
byggrätt för parkering i två plan inklusive möjlighet 
att underbygga marken intill.

Inriktning
Visionen är att tomten ska bebyggas med en kontors-
byggnad med inslag av kommersiella eller på annat sätt 
publika verksamheter som bidrar till ett levande gaturum. 
Byggnaden ska också berika gatumiljön längs Strandbod-
gatan och bör därför ha en representativ entré eller publik 
verksamhet mot denna gata. Den måste fungera väl i sitt 
sammanhang med den södra stationsentrén alldeles intill 
och de funktioner och flöden som genereras av Rese-
centrum.

Miljö- och klimatfokus 
Uppsala kommunfullmäktige uttalade år 2011 målet att 
till år 2020 ha minskat kommunens utsläpp av växthus-
gaser per invånare med 45 procent jämfört med 1990 
års nivå. Utsläppen ska sedan fortsätta att minska för att 
år 2050 vara nere på högst 0,5 ton per invånare. De 
nya byggnaderna vid Resecentrum har alla en stark profil 

avseende miljö och klimat. Därför är det extra viktigt för 
kommunen att hitta en exploatör som vid utformningen av 
den nya kontorsbyggnaden lägger stor vikt vid klimat- och 
hållbarhetsfrågorna.

Ambition och förutsättningar
Resenären kommer att vara den enda större byggnaden 
på sin sida av Stationsgatan. Vi föreställer oss därför 
Resenären som något av en solist. Resenären ska vara en 
byggnad som på ett skulpturalt sätt ingår i bangårdens 
och Resecentrums stora landskapsrum, en värld av snabba 
kommunikationer och möten mellan människor i livets alla 
situationer. En byggnad som kan representera det nya 
Uppsala både för den hemvändande pendlaren och för 
den internationella besökaren som för första gången ser 
Uppsala när tåget från Arlanda glider in på perrongen.

Resenärens arkitektur ska vara något som inte tidigare 
setts i Uppsala, nyskapande och gärna spektakulär, men 
som samtidigt är tidlös nog att hålla för blickens slitage 
i det långa loppet. Även när det gäller materialval och 
detaljutformning förväntar vi oss en kvalitet motsvarande 
digniteten hos byggnadens läge.

MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR RESENÄREN



TÄVLINGSMOMENT 1

ANBUDS-
FÖRFARANDE

Uppsala kommun söker en sam-
arbetspartner med god ekonomisk 
stabilitet, uthållighet och vilja att ligga 
i framkant avseende arkitektur, miljö-, 
klimat- och energifrågor samt förmåga 
att fullfölja ingångna avtal och på-
började projekt.

Uppgift
Anbudsgivare inbjuds att lämna ett markprisanbud på den 
aktuella byggrätten utifrån de villkor och beskrivningar 
som anges i detta tävlingsprogram. Anbud lämnas på den 
för ändamålet framtagna blankett som bifogas det här 
tävlingsprogrammet. 

På www.uppsala.se/markanvisningstavlingar finns fr.o.m. 
den 2 april 2013 detta tävlingsprogram, särskild anbuds-
blankett samt aktuell detaljplan för markanvisnings-
området för nedladdning.  

Inlämning 
Ansökan ska ha inkommit senast 3 maj 2013 kl. 17. 
Kuvert ska märkas ”Markanvisningstävling Resenären, 
dnr KSN-2013-0339”

Adress: Uppsala kommun
Kontoret för samhällsutveckling
Att: Josefin Hedlund
753 75 Uppsala 
Budadress: Stationsgatan 12, Uppsala. 

Receptionen på plan 4 är öppen mån–fre kl. 7.45–17.

Kvalificering till 
arkitekttävling
De fyra anbudsgivare som inkommer med de högsta 
godkända anbuden deltar i en anonym arkitekttävling. 
Den 20 maj 2013 meddelar Uppsala kommun de anbuds-
givare som är kvalificerade till arkitekttävlingen. De 
anbudsgivare som inte kvalificerat sig till arkitekttävlingen 
informeras samtidigt.

Skiljeförfarande
Fyra anbudsgivare kommer att erbjudas möjlighet att 
delta i arkitekttävlingen. Om flera anbudsgivare inkommer 
med samma markprisanbud och har godkända ansökningar, 
kommer ett skiljeförfarande genom lottdragning att tillämpas 
för att avgränsa antalet tävlingsdeltagare till fyra. För att 
säkerställa ett objektivt och opartiskt förfarande kommer 
kommunen ta hjälp av Notarius Publicus vid lottdragning.

TÄVLINGSMOMENT 2

ARKITEKTTÄVLING

Tävlingsuppgiften 
Den andra etappen i tävlingen om markanvisningen för 
Resenären handlar om gestaltning och utformning av  
byggnaden, dess tomt och närmaste omgivning. Denna 
del genomförs som en anonym arkitekttävling. Uppgiften är 
att inom byggrätten utforma en förstklassig kontors- 
byggnad som bekräftar Uppsala Resecentrum  
som stadens pulserande nav.

Stadsbild och arkitektur
Resenären kommer att löst ingå i ett sammanhang av 
nyuppförda byggnader med en arkitektur som på olika 
sätt bär vår tids uttryck. Alla byggnader vid Resecentrum 
är karaktärsfulla, men skillnaden kommer att vara stor 
mellan Uppsalahems bågformade hyreshus och Skanskas 
sju huslameller med lutande gavlar och fasader i perfore-
rad plåt. Dessa i sin tur har en klart egen och avvikande 
identitet i förhållande till hotellet och kontorshuset som 
fångar platsen kring Centralpassagen i en stor konkav 
båge. Ändå samspelar dessa tio byggnader i bildandet 
av ett tydligt kvarter längs Stationsgatans östra sida.

Resenären däremot kommer att vara den enda större 
byggnaden på sin sida av Stationsgatan. Vi föreställer 
oss därför Resenären som något av en solist. Visserligen 
måste Resenären hitta sitt förhållningssätt till såväl de 
äldre byggnaderna sydost om Strandbodgatan som de 
jämnåriga byggnaderna vid Stationsgatan och sin roll i 
ett större stadsrum där även Domkyrkan och Uppsala slott 
ingår. Men framför allt tror vi att Resenären ska vara en 
byggnad som på ett skulpturalt sätt ingår i bangårdens 
och Resecentrums stora landskapsrum – en värld av 
snabba kommunikationer och möten mellan människor i 
livets alla situationer. En byggnad som kan representera 
det nya Uppsala både för den hemvändande pendlaren 
och för den internationella besökaren som för första gån-
gen ser Uppsala då tåget glider in på perrongen.

Resenärens arkitektur ska vara något som inte tidigare 
setts i Uppsala, nyskapande och gärna spektakulär, men 
samtidigt tidlös nog att hålla för blickens slitage i det 
långa loppet. Även när det gäller materialval och utformning 
av detaljer förväntar vi oss en kvalitet som motsvarar 
digniteten hos byggnadens läge.

Den nya kontorsbyggnaden ska berika Resecentrum och 
stadsmiljön visuellt. I tävlingsuppgiften ingår att belysa hur 
byggnaden kommer att framträda i olika siktvinklar. 
I synnerhet som fondmotiv för Stationsgatan och 
Resecentrums landskapsrum, men också som markör 
för Resecentrums södra uppgång. Det är också viktigt att 
uppmärksamma hur den kommer att framträda när man 
lämnar eller anländer till staden med tåg. Förslaget bör 

även ta till vara de utblickar mot staden som läget möjliggör.
Hur byggnaden gestaltar sig invändigt är inte en primär 
uppgift ur stadsmiljösynpunkt men är ändå viktigt för 
helhetsbedömningen. Förslaget måste ha förutsättningar 
att utvecklas till en attraktiv miljö ur brukarens/hyresgästens 
perspektiv. I synnerhet är det viktigt att studera botten- och 
souterrängvåningarnas relation till omgivningen i plan och 
sektion.

Vi förväntar oss att byggnaden får sin utformning och 
gestaltning utifrån ett genomtänkt idémässigt och konst-
närligt ställningstagande. Ett ställningstagande till platsen 
och staden, till läget och landskapet och till byggnadens 
program.

Gestaltning av allmän plats
I tävlingsuppgiften ingår att föreslå utformning av den yta 
som har markanvändning ANGÖRING 3 i detaljplanen 
för koordinering med framför allt Resenärens bottenvåning 
och angöring, samt med hur fotgängare och cyklister rör 
sig i naturliga flöden längs perrongen. Vi ser möjligheten 
att åstadkomma en attraktiv, levande och grönskande 
platsbildning mellan kontorsbyggnaden och perrongen. 
I denna del av uppgiften ingår att presentera en kreativ 
lösning för allmän cykelparkering där även byggrätten för 
parkering (P) kan nyttjas. Det ska gå att angöra bygg-
rätten för parkering (P).

Det ingår inte i tävlingsvinnarens åtaganden att genom-
föra de åtgärder som man föreslår på allmän plats eller 
på intilliggande parkeringstomt. 

Funktion
Längs i stort sett hela Stationsgatans östra sida kommer 
det att vara verksamhetslokaler i bottenvåningen. Även 
Resenären ska ha kommersiell eller på annat sätt publik 
verksamhet i gatuplanet förlagd så att den aktiverar både 
Stationsgatan, Strandbodgatan och platsen mellan 
kontorsbyggnaden och perrongen.

För cykeltrafiken i innerstaden är Strandbodgatan en 
viktig nerv. Många cyklister kommer att passera förbi 
Resenären på väg mellan östra och västra innerstaden 

bild: Skanskafoto: Gustaf Hellsing foto: Dan Petterssonbild: White arkitekter

Resenärens närmaste grannar är kvarteret Lokföraren, invigt 2012 med kontor och stationsgalleria samt Uppsalahems bågformade 
flerbostadshus som är under uppförande.

Interiör från nya stationshuset Skanskas sju flerbostadshus som är under uppförande blir också 
granne med Resenären.



eller till perrongerna i Resecentrums södra ände. Idag 
avslutas tomten mot Strandbodgatan med en trist vånings-
hög stödmur av betong. Vi vill se förslag på hur man 
skapar en attraktiv situation här, hur man kan ”befolka” 
hörnet och mötet med Strandbodgatan. Det är ett minimi-
krav att byggnaden får inslag av publik verksamhet eller 
en representativ entré mot Strandbodgatan. Det är således 
en förutsättning att byggnaden utformas i souterräng så 
att den kan nås från både perrongen, Stationsgatan och 
Strandbodgatan.

Bilangöring till Resenären ska ske från Stationsgatan via 
den yta som har beteckningen ANGÖRING 3 i detalj-
planen. Byggnaden ska uppfylla bygglagstiftningens 
krav på tillgänglighet.

Hållbarhet
Byggnaden ska fullfölja de högt ställda ambitionerna 
om låg miljö- och klimatpåverkan som redan uppförda 
samt planerade byggnader vid Resecentrum har. Det 
är kommunens uppfattning att det tack vare intelligenta 
konstruktionslösningar är möjligt att med den nya kontors-
byggnaden skapa en plusenergibyggnad. Det är också 
kommunens uppfattning att solenergi ska ha en viktig funk-
tion i en sådan byggnad. I uppgiften ingår att redovisa 
hur väl det kan genomföras i Resenären.

För att säkerställa byggnadens miljö- och hållbarhets-
kvaliteter är det naturligt att en aktör använder något av 
de utvecklade certifieringssystem för hållbarhet (exempel-
vis LEED/BREEAM/Miljöbyggnad) som används alltmer 
av branschens aktörer. Oavsett vilket certifieringssystem 
som används ska den färdiga byggnaden nå högsta nivå. 

Planenlighet
Förslaget ska följa bestämmelserna i den gällande detalj-
planen. Detaljplanen medger som högst sex våningar, 
och för att inte souterrängvåningen ska räknas in behöver 
man beakta hur våningsantalet beräknas vid bygglovpröv-
ningen. Enligt plan- och byggförordningen (2011:338): 
”Med våning avses (...) ett utrymme i en byggnad där 
utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväg-
gar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv. 
En vind ska anses vara en våning endast om 1. ett bostads-
rum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och 
2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån 
för vindsbjälklagets översida. En källare ska anses vara 
en våning endast om golvets översida i våningen närmast 
ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens 
medelnivå invid byggnaden.”

Tidplan
Arkitekttävlingen pågår från 20 maj till och med 
2 september 2013.

Tävlingsfunktionär
Josefin Hedlund, kontoret för samhällsutveckling, 
Uppsala kommun

Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

Tävlingssekretess
I arkitekttävlingen inlämnas och utvärderas tävlings-
bidragen anonymt.

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

Tävlingsförslaget ska omfatta fyra planscher som ska 
vara monterade på kartong eller liknande. Förslaget ska 
inlämnas i två exemplar i A1-format (ett ex. till juryn och 
ett för utställning). Därutöver i sju exemplar nedminskade 
till A3-format till juryn. All text på planscherna ska vara 
läsbar i halvskala. Text kan inordnas i planscherna eller 
redovisas separat på max två A4-sidor. Presentationen ska 
innehålla:

• Fasader, sektioner och planer i skala 1:200 samt  
situationsplan i skala 1:500. Av situationsplanen ska det 
framgå var sektionerna är tagna.

• Principutsnitt av fasaduppbyggnad, eller annan  
detalj som ger en fördjupad bild av det arkitektoniska  
ställningstagandet, i skala 1:10.

• Illustrationer och perspektiv som visar hur byggnaden 
kommer att framträda i stadsbilden, materialval och fasad-
uppbyggnad, och vad som i övrigt behövs för att utveckla 
och förklara det arkitektoniska konceptet, tävlingsområdets 
disponering etc.

• Fotomontage som redovisar byggnaden i sin omgivning. 
Montagen ska göras i panoramafoton som kommer att 
tillhandahållas i samband med arkitekttävlingens start.

• Beskrivning av förslaget och i övrigt den text som  
behövs för att förstå och bedöma förslaget. 

• Redovisning av kontorsbyggnadens energibalans/ 
energianvändning av olika energislag och förbrukare 
både avseende fastighetsenergi och verksamhetsenergi 
samt schematisk beskrivning av energilösning, tekniska 
system och installationer i byggnaden.

• Redovisning av ifylld prekvalificering enligt valt certifi-
eringssystem för hållbarhet (separat blankett eller liknande 
vid sidan av ovan angivna format för inlämning).

Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i PDF-format 
på CD eller USB-minne. Alla planscher ska ligga i samma 
fil med en filstorlek på högst 20 MB. OBS! Allt inlämnat 
digitalt material ska vara rensat på spårbar information 
om upphovsman med mera för att garantera anonymitet. 

Inlämning av tävlingsbidrag
Tävlingsbidrag ska ha inkommit senast 2 september 2013 
kl. 17. Förslaget ska åtföljas av ett kuvert märkt med motto 
innehållande uppgift om förslagställande byggherre och 
arkitekt. Uppgifterna ska innehålla namn, adress, kon-
taktpersoner och kontaktuppgifter. Byggherrens uppgifter 
ska stämma överens med de uppgifter som lämnats under 
genomförd anbudsgivning.

Kuvert och omslag ska märkas ”Markanvisningstävling 
Resenären, dnr KSN-2013-0339”

Adress:
Uppsala kommun
Kontoret för samhällsutveckling
Att: Josefin Hedlund
753 75 Uppsala 
Budadress: Stationsgatan 12, Uppsala. 
Receptionen på plan 4 är öppen mån–fre kl. 7.45–17.

Kvarteret Eldaren
Godsmagasinet, äldre tegelbyggnad med 
bl a kafé, konsthantverk och musikpuben 
Katalin

Kvarteret Bromsaren
Gamla stationshuset, invigt 1866, rymmer 
idag flera restauranger och ett arkitekt-
kontor. Arkitekt: Adolf W Edelsvärd.
Nya stationshuset, invigt 2010. 
Arkitekt: Wåhlin Arkitekter.

Kvarteret Stinsen
Radisson Blu Hotel, invigt 2012. 
Arkitekt:  Reflex arkitekter

Centralpassagen med Resecentrums norra 
uppgång

Kvarteret Lokföraren
Kontorshus, Stationsgallerian, invigt 2012. 
Arkitekt: White arkitekter

Busstation

Stationshus för museijärnvägen 
Lennakatten

Perronger och bangård

Skanskas sju flerbostadshus, under 
uppförande. Byggnaderna står på 
plattform med lokaler i gatuplanet. 
Arkitekt: Svendborg architects

Uppsalahems flerbostadshus, under 
uppförande. Förskola i bottenvåningen. 
Arkitekt: White arkitekter

Kvarteret Suttung
Planlagt för på- och tillbyggnad 
för hotell, kontor och handel

Kvarteret Fjalar
Planläggning pågår

Tävlingsområde för Resenären

Resecentrums södra uppgång
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illustration: White arkitekter



Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att värderas i en sammantagen 
bedömning utifrån följande kriterier, utan inbördes 
ordning, samt utifrån de villkor och beskrivningar som 
presenteras i detta tävlingsprogram:

• Arkitektoniskt koncept och gestaltning, byggnadens och 
utemiljöns formgivning och förhållning till sin omgivning

• Funktion – anpassning till omgivning, i synnerhet i  
disponering av markplan och souterrängvåning

• Förslagets förutsättningar att utvecklas till en attraktiv 
verksamhetsmiljö för brukare och hyresgäster

• Utvecklingsbarhet – generalitet

• Hållbarhet – systemlösningar, metoder och koncept som 
belyser hur väl byggnaden når målet att vara en plus-
energibyggnad 

• Genomförbarhet

Underlagsmaterial 
Den 20 maj 2013 kommer digitalt underlagsmaterial att 
levereras till deltagarna i arkitekttävlingen enligt nedan: 

• Baskarta i dwg-format

• Gällande detaljplan

• Flygfoton

• Foto för redovisning av perspektiv med uppgifter om 
fotopunkt, kamerahöjd samt brännvidd

• Ritningar på de nya bostadshusen på östra sidan Sta-
tionsgatan inklusive plushöjder 

Frågor och svar
Eventuella frågor ska ställas till tävlingsfunktionär Josefin 
Hedlund via e-post: mark-exploatering@uppsala.se. Ange 
Resenären i ämnesraden. 

Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 
14 juni 2013 kl. 17. 

Svar på frågorna kommer att läggas ut på www.uppsala.
se/markanvisningstavlingar senast 20 juni 2013 kl. 17.

Jury 
En jury utvärderar tävlingsbidragen i samråd med  
Sveriges Arkitekter. Juryn består av:
   
Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande (M), 
Uppsala kommun, juryns ordförande
Erik Pelling, kommunalråd (S), Uppsala kommun
Ulla-Britt Wickström, planeringchef, arkitekt SAR/
MSA, Uppsala kommun
Ingrid Anderbjörk, mark- och exploateringschef, 
Uppsala kommun
Daniel Norell, arkitekt SAR/MSA, Norell/Rodhe 
Arkitektur AB

Juryn kan komma att kompletteras med ytterligare en 
extern arkitekt. Juryns sekreterare är Claes Larsson, 
arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter. Juryn kommer 
att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare.

Tidplan bedömning 
Juryns arbete beräknas vara avslutat senast i november 
2013. 

Publicering
Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun äger rätt att 
ställa ut och publicera samtliga tävlingsbidrag på sina 
hemsidor, i press och massmedia samt på själva mark-
anvisningsplatsen.  Tävlingsjuryns utlåtande publiceras i 
samband med att tävlingens resultat offentliggjorts. Alla 
tävlande kommer efter beslut att kontaktas av kommunen 
och underrättas om resultatet av tävlingen. Efter det att 
markanvisningstävlingen har avgjorts äger Sveriges Arkitekter 
och Uppsala kommun rätt att publicera det vinnande bidraget 
enligt ovan.

Beslut om markanvisning 
Så snart en vinnare är utsedd kommer Uppsala kommun 
att kontakta denne med ett erbjudande om att teckna 
ett markanvisningsavtal. Kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott fattar beslut om markanvisning och 
tecknande av markanvisnings-avtal. I avtalet regleras det 
markpris som ska utgöra grund för kommande köpeskilling 
och köpeavtal för exploatering. I avtalet säkerställs även 
bärande komponenter i det vinnande tävlingsförslaget, de 
villkor i markanvisningstävlingen som är viktiga utgångs-
punkter i kommande bygglovprocess, markförsäljning samt 
tecknande av köpeavtal för exploatering. Kommunens mål 
är att markförsäljning, bygglovsprocess och byggstart ska 
äga rum under 2014. 

• Inlämnade situationsplaner, skisser och sektioner, liksom 
övriga illustrationer och beskrivningar, ska följa gällande 
detaljplan för markanvisningsområdet och ligga till grund 
för upprättande av bygglovhandlingar. 

• Exploatören ska kunna beskriva sin genomförande-
förmåga. 

• I genomförandet ska den vinnande exploatören  
säkerställa att byggnaden utförs enligt det miljö- 
certifieringssystem som redovisas i tävlingsförslaget.  
Detta regleras i kommande köpeavtal för exploatering.

• Kontorsbyggnadens energianvändning ska efter färdig-
ställande inte överstiga den i tävlingsförslaget redovisade 
nivån. Uppföljning ska genomföras kontinuerligt och  
redovisas under fem år efter färdigställande. Miniminivå 
för redovisning är för första året kvartalsvis, övriga år års-
vis. Detta regleras i kommande köpeavtal för exploatering.

• Projektet förväntas inte lösa sitt cykel- och bilparkerings-
behov inom byggrätten.

• Uppsala kommun ansvarar ekonomiskt för en bil- och 
cykelparkeringslösning utifrån de krav som ställs i kom-
mande bygglovbeslut. Kommunen kan inte garantera 
att en parkeringslösning för projektet finns tillgänglig i 
samband med färdigställandet av kontorsbyggnaden. 

• Exploatören ska under fem år betala medlemskap i 
bilpool för alla lokaler i byggnaden. Det kan med fördel 
ingå i ett så kallat grönt hyresavtal. Detta regleras i  
kommande köpeavtal för exploatering.

• Exploatören står för samtliga projekterings- och under-
lagskostnader som krävs för att köpeavtal ska kunna  
träffas mellan exploatör och kommunen. Exploatören  
står även för bygglovkostnader, fastighetsbildningskost-
nader, lagfartskostnader samt tekniska anslutningsavgifter. 

• Exploatören bekostar samtliga bygg- och anläggnings-
arbeten som kan behövas på anslutande allmän platsmark 
till följd av exploatörens arbeten inom kvartersmarken. 

• Uppsala kommun tar ut en årlig markanvisningsavgift 
på 15 000 kr + 3 kr/m2 BTA baserad på den byggrätt 
som anges i markanvisningsbeslutet. Avgiften betalas från 
det att beslut om markanvisning fattats till dess att mark-
försäljningen genomförs. 

• Uppsala kommun ansvarar för sådana merkostnader 
som uppkommer på grund av eventuella efterbehandling-
såtgärder orsakade av markföroreningar inom mark-
anvisningsområdet.

• Markanvisningen sker genom politiskt beslut. Besluts-
fattarna är inte juridiskt bundna vid arkitekttävlingens 
resultat. 

• Exploatören förutsätts, så snart markanvisningsavtal har 
tecknats, påbörja upprättandet av bygglovhandlingar i 
samråd med kommunen.

• Köpeavtal för exploatering ska tecknas mellan exploatören  
och kommunen i samband med att bygglov beslutas. Det 
markpris som ska gälla är det som anbudsgivaren angivit 
på särskild blankett i anbudsförfarandet.

• Genomförandet av projektet startar snarast efter att 
köpeavtal för exploatering tecknats mellan exploatören och 
kommunen. I köpeavtalet regleras villkor för försäljning och 
genomförande.

• Uppsala kommun har fri prövningsrätt av inkomna 
anbud och tävlingsbidrag. Ansökan som inte följer givna 
förutsättningar kan komma att lämnas utan vidare  
bedömning. Om inget tävlingsbidrag enligt juryns 
bedömning håller tillräcklig kvalitet förbehåller sig  
kommunen rätten att förkasta samtliga inkomna bidrag 
och genomföra markanvisningen på annat sätt. 

VILLKOR FÖR MARK-
ANVISNINGSTÄVLINGEN

foto: Ana Vera Butarrafoto: Göran Ekeberg foto: Dan Petterssonfoto: Dan Pettersson
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Uppsala kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

www.uppsala.se


