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1. TÄVLINGEN 
Bollnäs kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling 
för Brotorget i Bollnäs. 
 

1.1 Arrangör 
Arrangör är Bollnäs kommun 
 

1.2 Fattade beslut och övriga beslutsprocesser 
Kommunfullmäktige i Bollnäs kommun beslutar 2011-05-30 att 
utforma framtidens Brotorg tillsammans med medborgarna. I ett tidigt 
skede ska den som önskar involveras i det framtida Brotorgets 
funktion och gestaltning. 
 
Kommunfullmäktige har utsett en styrgrupp med sju politiskt valda 
personer med uppgift att föra detta arbete framåt och slutrapportera 
med ett gestaltningsförslag i juni 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-12 att godkänna styrgruppens 
redogörelse, och för det fortsatta arbetet av redogörelsen har 
framkommit att gruppen har arrangerat en medborgardialog där 100 
personer engagerat sig. Styrgruppen för Brotorget föreslår 
kommunstyrelsen att en arkitekttävling genomförs under våren 2012 
och att ett förslag till gestaltning av Brotorget skall ligga klart i oktober 
för redovisning till fullmäktige. 
 

1.3 Syfte med projekttävlingen 
Projekttävlingen har följande syften: 
 

 Att få fram förslag till hur Brotorget och angränsande gator ska 
kunna ges en ny utformning. Arrangören önskar sig en bredd 
och variation av förslag till utformning. 

 Att upphandla arkitekttjänsten för det fortsatta uppdraget. 
 

1.4 Antal tävlande 
Tre team kommer att väljas ut att delta i tävlingen. Enbart dessa har 
rätt att inkomma med tävlingsförslag. 
  

1.5 Tävlingsuppgiften 
Tävlingsuppgiften är att föreslå en ny utformning av Brotorget och 
intilliggande gator. Tävlingsområdets avgränsning framgår av karta 
på framsidan. 
   

1.6 Tävlingsarvode och tävlingspriser 
De deltagare som kvalificerar sig för fortsatt tävling ersätts med 
vardera 100 000 SEK efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt 
förslag. 
 
 
 
 

 1



1.7 Uppdrag efter tävlingen 
Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande fattas 
avser arrangören att, efter tävlingen och i enlighet med juryns utslag, 
förhandla utan föregående annonsering med den vinnande 
förslagsställaren om arkitektuppdrag. 
 

1.8 Tävlingsprogrammet 
Tävlingsprogrammet är under framtagande och kommer att 
distribueras till de tävlande vid tävlingens start, preliminärt i slutet av 
september 2012. 
 

1.9 Tävlingsjury 
Juryn består av 10 personer som utses av Bollnäs kommun i samråd 
med Sveriges Arkitekter. 

 3 tjänstemän, varav minst en arkitekt 
 3 förtroendevalda 
 2 arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter. 
 1 fastighetsägare. 
 Bollnäsdragets representant. 
 

 
 

2. OBJEKTET 
2.1 Objektet 

Brotorget är ett av Bollnäs centrala torg. Det ansluter direkt till 
Långgatan och Nygatan. Även V Stationsgatan och Brogatan leder till 
Brotorget dvs. lättillgängligt för såväl gående som cyklister och alla 
andra transportmedel. Bussar stannar vid torget och det finns 
parkeringsdäck på Åhlenshuset och gamla Domushuset som kan 
utnyttjas mer.  
 
Tack vare det centrala läget, ett bra klimat och många människor 
som passerar torget används det ofta för politiska möten och 
evenemang. Sommartid finns det en uteservering vid entrén till gamla 
Domushuset fler uteserveringar i anslutning till de andra husen vid 
torget kan utformas och etableras. Periodvis används torget för 
försäljning av grönsaker och blommor samt marknadsförsäljning. 
 
Visionen är att Brotorget i framtiden är en attraktiv mötesplats och ett 
levande torg för medborgare i alla åldrar. Det är en intressant plats 
som inbjuder till att stanna upp och vistas på. Målet är att öka 
användningen av torget och göra det mer funktionellt för olika 
aktiviteter. Med hjälp av markbeläggning, möblering, belysning, 
konstnärlig utsmyckning och/eller grönska ska platsen ges en tydlig 
karaktär som samspelar med byggnaderna och närliggande gaturum. 
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3. PREKVALIFICERING 
3.1 Intresseanmälan 

Intresseanmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2012-06-29. 
 
Elektroniskt anbud (intresseanmälan) 
I första hand använder sig Köparen av elektronisk anmälan. Ska det 
lämnas för första gången, se till att registrering sker i god tid innan 
sista dag. För mer information se Inköp Gävleborgs  hemsida: 
www.inkopgavleborg.se  
I undantagsfall accepteras skriftlig intresseanmälan. Om anmälan 
lämnas skriftligen undertecknas detta på sedvanligt sätt. 
  
Anbud via e-postmeddelande räknas inte som elektronisk anmälan 
(e-anbud). 

  
För support vid inlämnande kontakta gärna Inköp Gävleborgs 
kundtjänst på telefon 010-471 30 01. 
 
Inlämning 
Intresseanmälan lämnas elektroniskt, skickas per post eller 
överlämnas till: 
Inköp Gävleborg 
826 80 SÖDERHAMN 
Besöksadress: Kyrkogatan 16, Söderhamn 

  
Märkes: ”4147-Brotorget Bollnäs” 
 
Frågor och kompletteringar till förfrågningsunderlag 
Vid eventuella frågor om upphandlingen skickar anbudsgivaren sin 
frågeställning via annonsplatsen KommersAnnons . I varje ärende 
går det att ställa frågor direkt på webben och även se tidigare 
besvarade frågor. Publicerade annonser hittar du på hemsidan 
www.inkopgavleborg.se under "Upphandlingar". Om 
förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av 
frågor eller av någon annan anledning, kommer detta att publiceras 
under respektive ärende. 
 
Sökande ansvarar själva för att bevaka publicering av 
kompletteringar samt frågor och svar. 
 
 
 

3.2 Erforderliga handlingar i intresseanmälan 
Intresseanmälan skall lämnas på svenska med undantag av 
dokument i form av publikationer, tidningsartiklar, juryutslag och 
likvärdigt som får vara på norska, danska eller engelska. 
Intresseanmälan skall innehålla samtliga uppgifter enligt nedan: 
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• Förteckning över inlämnat material. 
 
• Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-mail, webbadress. 
Om flera arkitektföretag samverkar ska var och en lämna dessa 
uppgifter. 
 
• Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller 
liknande. Om flera arkitektföretag samverkar ska var och en lämna 
intyg. 
 
• Intyg från affärs- och kreditupplysningsföretag, innehållande 
uppgifter om ekonomiska nyckeltal och riskklassificering (högst 3 
månader gammalt). Om flera arkitektföretag samverkar ska var och 
en lämna intyg. 
 
• Fyra referensprojekt som förslagsställaren anser vara relevanta för 
tävlingsuppgiften. Referenspersoner till vart och ett referensprojekt 
ska anges med namn, adress, telefon, e- mail. 
 
• Redovisning av projekteringsorganisation för eventuellt fortsatt 
uppdrag, inklusive CV för nyckelpersoner, som kommer att 
engageras. 
Nyckelpersoners roll i åberopade referensprojekt ska anges. 
Projektorganisationen ska ha erfarenhet och kunskap att genomföra 
projekt i enlighet med svenska normer och krav. 
 
• Beskrivning av hur man avser att tillgodose krav på kapacitet och 
tillgänglighet vid projektering i Bollnäs. 
 
• Redovisning av företagets/företagens kvalitets- och 
miljöledningssystem. 
Företaget/företagen skall ha ett kvalitets- och miljöledningssystem 
som är uppbyggt enligt ISO 9001 och 14001 eller motsvarande. 
Kvalitets- och miljöledningssystemet kan ersättas med hänvisning till 
allmänt vedertaget - eller annat branschgemensamt system 
alternativt kortfattad beskrivning och i övrigt hänvisning till tidigare 
inlämnade handlingar i samband med anbudsgivning för annat 
projekt. 
 
Arrangören kommer att kontrollera att föreskrivna skatter och avgifter 
har betalts. 
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3.3 Urvalskriterier för deltagare 
Urvalet kommer att göras i två steg. Steg 1 är skallkrav. Om något av 
kraven inte är godkänt går man inte vidare i utvärderingens steg 2. 
 
Steg 1 
• Intresseanmälan skall ha inkommit i tid och på svenska. 
• Samtliga erforderliga handlingar i intresseanmälan skall ha 
inkommit. 
• Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller liknande 
skall vara giltigt. 
• Föreskrivna skatter och avgifter skall vara betalda. 
• Ekonomisk och finansiell ställning enligt upplysningscentralen skall 
vara minst riskklass 3. 
Om företaget inte uppfyller detta krav ska en godtagbar förklaring 
kunna ges. 
• Kvalitets- och miljöledningssystem skall finnas och vara redovisat.
   
Steg 2 
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar 
kommer att bygga på en sammantagen bedömning utifrån lämnat 
material av: 
 
• Gestaltningsmässig och arkitektonisk förmåga 
• För uppgiften relevant kompetens inom gestaltning och funktionell 
utformning. Även andra, för uppdraget, relevanta kompetenser 
värderas. 
• Tävlingsdeltagare kommer att väljas så att uppdragsgivaren har 
möjlighet att få en så bred och varierad belysning av 
tävlingsuppgiften som möjligt. 
 
Utvärderingsgruppen består av: 
Förvaltningschef, Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun 
Stadsarkitekt, Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun 
Förvaltningschef, Teknik-, service- och fritidsförvaltningen, Bollnäs 
kommun 
Näringslivschef, Kommunstyrelseförvaltningen/Näringslivskontoret,  
Bollnäs kommun 
Kulturchef, Kommunstyrelseförvaltningen/kulturenheten,  
Bollnäs kommun 
 

3.4 Projektspråk 
Tävlingsspråk och projektspråk är svenska. 
 

3.5 Återsändning av inlämnat material 
Material som utgör intresseanmälan kommer inte att returneras. 
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3.6 Preliminära datum 
 Annons – 2012-05-21 
 Sista dag för frågor ang prekvalificering – 2012-06-14 
 Sista tidpunkten för inlämning av intresseanmälan – 2012-06-29 
 Meddelande om resultatet av prekvalificeringen – 2012-09-14 
 Utskick av tävlingsprogram – 2012-09-21 
 Startmöte – 2012-09-28 
 Slutdatum för tävlingsfrågor – 2012-10-12 
 Inlämning av tävlingsförslag – 2012-12-21 
 Utställning och dialogmöte – januari - februari 2013  
 Juryns beslut – prisutdelning – mars 2013 


