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1 Inbjudan 
Micasa Fastigheter i Stockholm AB inbjuder till projekttävling 

för bostäder i Kv. Hjorthagen 1:3 inom delområde Brofästet i 

Norra Djurgårdsstaden. 

Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från 

Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och 

är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. 

Totalt planeras för 10 000 nya bostäder och 30 000 nya 

arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och annan 

strategisk infrastruktur som Spårväg City. 

1.1 Arrangör 
Tävlingen arrangeras av Micasa Fastigheter i Stockholm AB i 

samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning och Sveriges 

Arkitekter. 

1.2 Syfte med tävlingen 
Projekttävlingen har följande syfte: 

 Att redovisa förslag till nyskapande utformning för 

ändamålsenligt boende för äldre. 

 Att redovisa förslag till hållbart byggande för bostäder.  

 Att upphandla arkitekt- och landskapsarkitekttjänster för 

hela uppdraget. 

1.3 Antalet tävlande 
Fyra arkitektkontor/team kommer att väljas ut att delta i 

tävlingen. Arkitektkontoren/teamen ska förutom 

arkitektkompetens, även ha landskapsarkitektkompetens, 

antingen i samarbete med annat företag, som då blir 

underkonsult till företaget som har arkitektkompetensen, eller 

med kompetens inom det egna företaget. Enbart valda 

arkitektkontor/team har rätt att inkomma med tävlingsförslag. 

Om arkitektkontor/team bildas av olika företag ska ett 

arkitektföretag vara huvudkonsult och vara formell part vid 

lämnandet av intresseanmälan. Det är huvudkonsulten som ska 

fylla i uppgifter och skriva under intresseanmälan enligt 1.2 

Formulär för Intresseanmälan Framtidens äldreboende i Norra 

Djurgårdsstaden. Övriga företag ska i 1.2 Formulär för 

Intresseanmälan Framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden 

förtecknas som underkonsulter.  

1.4 Tävlingsuppgiften 

 Att redovisa förslag till nyskapande utformning för ett 

ändamålsenligt boende för äldre. 

En schematisk redovisning över hur hela byggnaden 

föreslås disponeras. Planlösningar för äldreboenden 

inom ramen för fastighetens plan-och höjdbegränsningar.  



 Att redovisa en arkitektonisk gestaltning av hela 

fastigheten. 

 Att redovisa övergripande förslag till hållbart 

byggande för bostäder med avseende på energilösningar, 

grönytor samt en princip för byggnadens materialval, 

stom- och schaktlösningar som underlättar en flexibel 

och förändrad användning över tiden. Här kan kontoren 

behöva konsultera extern expertis inom energifrågor, 

konstruktioner etc. men dessa konsulter behöver ej 

namnges för prekvalificering. 

1.5 Tävlingsarvode och tävlingspriser 
De deltagare som väljs som deltagare i projekttävlingen 

ersätts med vardera 200 000 SEK exklusive moms efter korrekt 

inlämnat och av juryn godkänt förslag. Vinnande kontor ersätts 

med ytterligare 100 000 SEK exklusive moms.  

1.6 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 arkitekt- 

och landskapsarkitektuppdraget. 

Övriga konsultdiscipliner inom projektet kommer att beställas 

från ramavtalade konsulter. 

1.7 Projektspråk 
Tävlingsspråk och projektspråk är svenska. 

1.8 Tävlingsprogrammet 
Tävlingsprogrammet är under framtagande och kommer att 

distribueras till tävlingsdeltagarna vid tävlingens start, 

preliminärt 2012-12-03. 

1.9 Tävlingsjury 
Juryn kommer att bestå av 7–9 personer som utses av Micasa 

Fastigheter i Stockholm AB i samarbete med Östermalms 

stadsdelsförvaltning och Sveriges Arkitekter. Juryn kommer att 

sammansättas enligt följande: 

 Äldreborgarrådet i Stockholms stad; juryns ordförande. 

 Två–tre representanter från Östermalms 

stadsdelsförvaltning 

 VD Micasa Fastigheter I Stockholm AB 

 Två representanter utsedda av Sveriges Arkitekter. 

 En–två representanter från Micasa Fastigheter i Stockholm 

AB. 



Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis 

som rådgivare. 

Juryns sekreterare är Katarina O Cofaigh från Sveriges 

Arkitekter. 

2 Objektet 

2.1 Objektet. 
Micasa har tilldelats mark i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen 

1:3 som ligger inom delområdet Brofästet. Micasa avser att 

uppföra uppskattningsvis 150 äldreboenden på fastigheten.  

Delområde Brofästet i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden, 

bedöms kunna innehålla cirka 500 bostäder, ordnade inom 

stadskvarter. För att uppmärksamma Stockholms stads höga 

ambitioner för äldres boende samt de höga kraven på hållbart 

byggande inom Norra Djurgårdsstaden utlyses nu en 

projekttävling som även är öppen för internationella 

deltagare. 

Befolkningen lever allt längre och håller sig allt friskare 

allt längre upp i åldrarna. Behovet av särskilt boende kommer 

senare i livet och omfattar en kortare period. Detta påverkar 

utformningen av morgondagens äldreboende.  

Ett framtida boende måste vara flexibelt, d v s det måste vara 

möjligt att utan allt för stora kostnader konvertera boendet 

till annan verksamhet eller att kunna dela boendet i mindre 

enheter om efterfrågan minskar eller behoven ändras. 

 

Bild: Stockholm Stadsbyggnadskontor  

 Tävlingsområde 



3 Prekvalificering  

3.1 Tillhandahållande av prekvalificeringsunderlag  
Intresseanmälare ska på eget initiativ själv hämta hem 

materialet till sin egen dator för vidare arbete eller 

utskrift. Samtliga handlingar kommer att vara tillgängliga via 

www.opic.com, www.micasa.se och www.fasticon.se   

 

Intresseanmälare som registrerat sin e-postadress via 

www.opic.com och tagit ut prekvalificeringsunderlaget från 

Opic kommer att få e-post om eventuella rättelser eller pm om 

svar på inkomna frågor. Det är intresseanmälarens skyldighet 

att bevaka och läsa eventuella meddelanden under 

intresseanmälanstiden och i äventyr att om så ej sker, få sin 

intresseanmälan förkastad om väsentlig information för 

intresseanmälans avlämnande därmed förbisetts. 

 

Arrangören medger inte vid något tillfälle ersättning för 

upprättande av intresseanmälan. 

3.2 Förteckning över prekvalificeringsunderlag  
1.1 Prekvalificerings föreskrifter Framtidens äldreboende 

i Norra Djurgårdsstaden, dat. 2012-10-29 

1.2 Formulär till intresseanmälan Framtidens äldreboende 

i Norra Djurgårdsstaden, dat. 2012-10-29 

3.3 Kompletterande prekvalificeringsunderlag  
Frågor från intresseanmälare med anledning av 

prekvalificeringsunderlaget ska ställas senast sju dagar före 

intresseanmälanstidens utgång. Kompletteringar till 

prekvalificeringsunderlag och svar på frågor kommer att lämnas 

senast tre arbetsdagar före angiven sista dag för 

intresseanmälans inlämnande. 

 
Förtydliganden och kompletteringar kommer successivt att 

publiceras.  

3.4 Frågor under intresseanmälanstiden  
Förfrågningar under intresseanmälanstiden ska ställas till 

arrangörens kontaktpersoner enligt nedan. 

Frågor ska vara i skriftlig form, samtliga presumtiva 

intresseanmälare kommer att besvaras skriftligen. 

Frågor rörande prekvalificeringen/tävlingsuppdraget: 

 

Projektledare:   Cecilia Sjölund 

  Micasa Fastigheter i Stockholm AB 

Telefon:  08-50836069 

E-post:  cecilia.sjolund@micasa.se 

http://www.opic.com/
http://www.micasa.se/
http://www.fasticon.se/
http://www.opic.com/
mailto:cecilia.sjolund@micasa.se


 

Frågor rörande upphandlingsadministration: 

Upphandlingsansvarige:   

  Thomas Juhlin 

  Fasticon AB 

Telefon:  08-556 706 24 

E-post:  thomas.juhlin@fasticon.se 

 

Det är viktigt att ev. frågeställningar klargörs före 

intresseanmälanstidens utgång då möjligheterna till 

klargöranden och förtydliganden är begränsade. 

3.5 Lämnande av Intresseanmälan  
Arrangören omfattas av reglerna om offentlighet och sekretess. 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta 

del av till arrangören inkomna handlingar. För att en uppgift 

i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd härför 

finnas i offentlighet och sekretesslagen (OSL). 

Av 31 kapitlet 17 § i OSL (tidigare 8 kap 10 § i 

sekretesslagen) följer dock att sekretess gäller för uppgift i 

intresseanmälan som rör intresseanmälarens affärs- eller 

driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att 

intresseanmälaren lider skada om uppgiften röjs. Anser ni att 

vissa enskilda uppgifter i er intresseanmälan ska 

sekretessbeläggas måste ni precisera vilka uppgifter det är 

samt lämna en motivering till på vilket sätt ni skulle lida 

skada om uppgiften lämnades ut. Vi vill samtidigt framhålla 

att det är arrangören som enligt sekretesslagen ska besluta om 

en uppgift ska sekretessbeläggas. 

3.6 Intresseanmälans form och innehåll  
Intresseanmälan ska lämnas skriftligt på svenska enligt 1.2 

Formulär för Intresseanmälan Framtidens äldreboende i Norra 

Djurgårdsstaden och avges i enlighet med 

prekvalificeringsunderlaget och ska innehålla de uppgifter och 

handlingar som efterfrågas.  

Intresseanmälan måste i sin helhet följa 

prekvalificeringsunderlaget för att tas upp till prövning. 

Reservationer, alternativa intresseanmälan/utföranden eller 

hänvisning till hemsidor e d accepteras inte. 

Originalhandlingen ska vara undertecknad av behörig 

företrädare eller enligt fullmakt som bifogas. Med ovanstående 

mailto:thomas.juhlin@fasticon.se


underskrift vidimeras lämnade intyg och att ställda ska-krav 

uppfylls.  

Intresseanmälan som inte är komplett riskerar att inte tas upp 

till prövning. Begäran om redovisning eller underlåtelse att 

inkomma med efterfrågad uppgift eller dokument, uppfattas som 

att intresseanmälaren inte kan prestera efterfrågat eller inte 

kan acceptera eller godkänna ställda krav. Intresseanmälan med 

sådan brist kan komma att förkastas. 

Intresseanmälan inklusive referensprojekt ska lämnas på 

svenska med undantag av ev. dokument i form av publikationer, 

tidningsartiklar, juryutslag och likvärdigt som får vara på 

norska, danska eller engelska. Ev. publikationer, 

tidningsartiklar, juryutslag och likvärdigt är valfritt att 

bifoga intresseanmälan och ska inte utgöra 

marknadsföringsmaterial utan vara sådant som har koppling till 

den här typen av verksamhet, som är föremål för den här 

projekttävlingen. 

Följande uppgifter ska lämnas i 1.2 Formulär för 

Intresseanmälan Framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden 

och bifogas intresseanmälan separat: 

 Namn, organisationsnummer, ombuds namn, adress, 

telefonnr, e-post och webbadress för företaget. Om flera 

företag samverkar ska samtliga underkonsulter namnges. 

 För företaget, intyg avseende registrering i aktiebolag, 

handelsbolag eller liknande. Bifogas Intresseanmälan 

separat.  

 Max fyra och minst ett referensprojekt, som 

förslagsställaren anser vara relevanta för 

tävlingsuppgiften, där minst en av dessa projekt ska vara 

genomfört med byggnation. Uppgifter om referensprojekt 

lämnas enligt Bilaga 2 i 1.2 Formulär för Intresseanmälan 

Framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden. Förutom 

uppgifter om referensprojekt i 1.2 Formulär för 

Intresseanmälan Framtidens äldreboende i Norra 

Djurgårdsstaden ska varje referensprojekt redovisas på 

max fem A3-sidor. För varje referensprojekt ska en kort 

projektbeskrivning finnas.  

 Redovisning av organisationen för tävlingsuppgiften samt 

eventuellt fortsatt uppdrag, inklusive CV för 

nyckelpersoner, som kommer att engageras. Bifogas 

Intresseanmälan separat. 

 Juridisk försäkran enligt Bilaga 1 i 1.2 Formulär för 

Intresseanmälan Framtidens äldreboende i Norra 

Djurgårdsstaden. 



 Vidimering att företaget innehar Kvalitets- och 

miljöledningssystem som på arrangörens anmodan kan 

uppvisas. 

3.7 Kompletteringar till intresseanmälan  
Arrangören kan medge att Intresseanmälare får rätta en 

uppenbar felskrivning eller felräkning eller annat uppenbart 

fel i intresseanmälan. Arrangören kan också begära att en 

intresseanmälan förtydligas och kompletteras om det kan ske 

utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. 

Intresseanmälaren kan även komma att kallas till möte för 

redovisning inför arrangören av sin intresseanmälan och dess 

resurser. 

3.8 Intresseanmälningstidens utgång  
Intresseanmälan ska ha kommit in senast 2012-11-23. 

3.9 Adressering  
Intresseanmälan lämnas i förslutet kuvert med uppgift om 

avsändare. Kuvertet (Intresseanmälan) stoppas i ett förslutet 

neutralt ytterkuvert märkt:  

”Framtidens äldreboende prekvalificering”  

Intresseanmälan skickas eller lämnas till: 

Micasa Fastigheter i Stockholm AB 

Rosenlundsgatan 44 B 

Box 17 211 

104 62 Stockholm 

 
Efter kontorstid finns brevlåda utanför företagets entré på 

Rosenlundsgatan 44 B. Intresseanmälan får inte lämnas per fax 

eller e-post. 

3.10 Öppning av intresseanmälan  
Intresseanmälan kommer att öppnas vid en förrättning där minst 

två från arrangören, utsedda personer deltar. Öppningen av 

intresseanmälan protokollförs. 

4 Prövning av Intresseanmälan 
Prövning kommer att göras enligt Lagen om offentlig 

upphandling kap 11 § 17 förenklad kontroll i två steg. Steg 1 

är en sammantagen bedömning av referensprojekt och steg 2 är 

kontroll av kvalificeringskrav för de fyra utvalda 

intresseanmälningarna. Om intresseanmälan inte klarar 

kvalificeringskraven förkastas det och den intresseanmälan som 

bedömts som därefter mest kvalificerad kontrolleras enligt 

steg 2 tills fyra kvalificerade intresseanmälningar finns.  



4.1 Steg 1, sammantagen bedömning av intresseanmälare 
Urvalet av tävlingsdeltagare kommer att bygga på en 

sammantagen bedömning utifrån lämnat material beträffande 

kontorens erfarenhet, resurser och kompetens. Det inlämnade 

materialet kommer att bedömas utifrån följande kriterier:  

1. Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta 

innovativa, funktionella och genomförbara lösningar. 

2. Erfarenhet av bostadsprojektering med för 

tävlingsuppgiften relevant inriktning och kompetens att 

uppfylla gällande normer och regler. 

3. Erfarenhet av hållbart byggande. 
4. För uppgiften relevant kompetens inom stadsbyggnad och 

landskapsarkitektur.  

5. Förmåga att genomföra uppdraget; organisation ska 
redovisas med nyckelpersoner  

inom arkitektur och landskapsarkitektur 

 

Tävlingsdeltagare kommer att väljas så att arrangören har 

möjlighet att få en så bred och varierad belysning av 

tävlingsuppgiften som möjligt. 

 

Utvärderingsgruppen kommer att bestå av: 

 Två arkitekter från Sveriges Arkitekter 

 En representant från Östermalms stadsdelsförvaltning 

 En representant från Micasa Fastigheter i Stockholm AB 

Utvärderingsgruppens medlemmar ingår även i juryn. 

Utvärderingsgruppens sekreterare är:  

Katarina O Cofaigh Arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter. 

4.2 Steg 2, kontroll av kvalificeringskrav 
Krav som ska uppfyllas av intresseanmälare:  

Arrangören kommer själv att kontrollera vissa krav, utländsk 

intresseanmälare ska själv bifoga motsvarande 

handling/upplysning från officiell myndighet i hemlandet som 

intyg på att denne fullgjort i hemlandet föreskrivna 

registreringar och betalningar etc.  

4.2.1. Lagenliga krav, registreringar, betalning av skatter m m.  

Intresseanmälare ska ha fullgjort sina åligganden avseende 

socialförsäkringsavgifter, skatt eller andra lagstadgade 

avgifter i Sverige eller i det land han är registrerad. 



Arrangören kommer själv att ta in SKVs blankett 4820 ”begäran 

om upplysningar vid upphandling”, från berörd skattemyndighet.  

 

Uppgifter kan även komma att kontrolleras för eventuella 

underkonsulter och/eller annan åberopad resurs. 

 

4.2.2. Juridisk försäkran 

Arrangören kommer att utesluta en 

intresseanmälare/tävlingsdeltagare från att delta i 

prekvalificering/tävling, om det kommer till kännedom att 

intresseanmälare/tävlingsdeltagare enligt en lagakraftvunnen 

dom är dömd för brott som omfattar: 

 

1.sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets 

gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att göra deltagande i en 

kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater 

till ett brott, 

2.bestickning enligt viss närmare angiven definition i 

lagparagrafen, 

3.bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i 

lagparagrafen, 

4.penningtvätt också enligt viss närmare definition i 

lagparagrafen. 

 

Utöver detta ska intresseanmälare visa att han ej är dömd för 

olaga diskriminering eller dömd för skadestånd enligt 

diskrimineringslagstiftningen. 

 

Bevis enligt 1.2 Formulär för Intresseanmälan framtidens 

äldreboende i norra Djurgårdsstaden - bilaga 1, juridisk 

försäkran. 

 

4.2.3. Registrering av juridisk enhet 

Intresseanmälare ska vara registrerad i det land där han 

driver verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller 

handelsregister eller liknande register, i Sverige 

Bolagsverket. 

4.2.4. Ekonomisk och finansiell ställning 

Intresseanmälare ska vid tidpunkten för intresseanmälans 

inlämnande ha en kreditvärdighet motsvarande en 

kreditbedömning som visar lägst 40 hos Creditsafe, riskklass 3 

hos UC eller lägst rating A hos Soliditet. I de fall lägre 

risktal redovisats kan intresseanmälaren ändå anses uppfylla 

ställda krav om intresseanmälaren lämnat en sådan styrkt 

förklaring till kreditföretagets bedömning att arrangören kan 

anse det klarlagt att denne innehar motsvarande ekonomisk 

stabilitet. Intresseanmälare har dock skyldighet att innan 

intresseanmälans inlämnande försäkra sig om vilken riskklass 

intresseanmälaren innehar. 



 

Arrangören kommer själv att kontrollera att detta krav 

uppfylls. Någon utskrift från UC behöver således inte bifogas 

intresseanmälan.  

 

 

4.2.5 Metod för miljö- och kvalitetssäkring  

a miljö) Intresseanmälare kan komma att åläggas att inför 

kontraktsskrivning redovisa sitt systematiska miljöarbete, d v 

s sina miljöledningsrutiner. Redovisningen ska tillställas 

arrangören inom tre arbetsdagar efter begäran. 

 

Dessa ska minst omfatta nedanstående: 

 Miljöpolicy för verksamheten 

 Rutiner för internrevision eller egenkontroll 

 Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för 

dessa 

 Namn på företagets miljöansvarig 

 Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav 

inom miljöområdet sprids inom företaget 

 

b kvalitet) Intresseanmälare kan komma att åläggas att inför 

kontraktsskrivning redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete, 

d v s sina kvalitetsledningsrutiner. Redovisningen ska 

tillställas arrangören inom tre arbetsdagar efter begäran. 

 

Dessa ska minst omfatta nedanstående: 

 Kvalitetspolicy för verksamheten 

 Rutiner för internrevision eller egenkontroll 

 Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för     

 dessa 

 Namn på kvalitetsansvarig 

 Beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla  

 en hög kundnöjdhet 

4.3 Meddelande om beslut efter prövning av intresseanmälningar  
Intresseanmälare kommer att erhålla skriftligt meddelande via 

e-post om resultatet av prövningen så snart arrangören valt 

deltagare till projekttävlingen. Meddelande kommer att skickas 

till samtliga inkomna intresseanmälare.  

 

Intresseanmälare ska i 1.2 Formulär för Intresseanmälan 

Framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden ange med e-

post-adress till den person som ska vara mottagare av 

meddelande. 



4.4 Avtal för deltagande i projekttävling 
Avtal mellan arrangören och de intresseanmälare som valts 

börjar gälla sedan deltagare erhållit beställning för 

deltagande i projekttävlingen.  

 

Beställning kommer att villkoras av att gälla under 

förutsättning att erforderliga beslut fattats.  

5 Tider 

5.1 Preliminära datum för den fortsatta processen. 

 2012-12-03,  Meddelande om resultatet av  

 prekvalificeringen 

 2012-12-03, Utskick av tävlingsprogram 

 2012-12-14,  Startmöte, heldagsprogram 

 2013-02-22,  Slutdatum för tävlingsfrågor 

 2013-03-01,  Inlämning av tävlingsförslag 

 2013-03-22,  Juryns beslut 

5.2 Preliminära tider efter tävling 

 april 2013,   Planmöte med SBK för byggherrar inom  

  delområde Brofästet 

 april 2013,   Studieresa med SBK och byggherrar &  

  arkitekter inom Brofästet  

 april- maj 2013,  Framtagande av samrådsmaterial,  

  illustrationsbilaga & detaljplan 

 juni-aug 2013,  Sammanställning av samrådsmaterial 

 sep- okt 2013,  Samråd 

 vår 2014,   Arbete i fokusgrupper om  

  detaljlösningar 

 höst 2014,   Utställning detaljplan 

 2014,   Projektering systemhandlingar 

 2015,   FU-projektering 

 2016,   Upphandling 

 2016,   Byggproduktion  

 2018,   Inflyttning 

Länkar:  
http://bygg.stockholm.se/-/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/ 

http://bygg.stockholm.se/-/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/Flytta-hit/Hjorthagen/ 

 

 

http://bygg.stockholm.se/-/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/
http://bygg.stockholm.se/-/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/Flytta-hit/Hjorthagen/

