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1. TÄVLINGEN 
Linköpings kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter 
inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för ut-
formning av ett nytt stadsområde vid Stångån i Linköping.

1.1 Arrangör 
Arrangör är Linköpings kommun, organisationsnummer 
212000-0449.

1.2 Fattade beslut och övrig beslutsprocess 
Linköpings kommun har beslutat att låta innerstaden 
växa över ån. Stadsområdet öster om ån ska bland annat 
inrymma stadens nya resecentrum. Denna inriktning är 
beslutad 2010 i översiktsplan och i en fastställd järnvägs-
utredning. Genomförandet av viktiga delar av projektet 

Den övergripande visionen.

är beroende av att ny järnväg byggs. Järnvägsutredning 
finns, men beslut om byggande saknas. Trafikverket 
föreslår emellertid i kapacitetsutredningen att ny järnväg 
(Ostlänken) mellan Linköping och Norrköping ska börja 
byggas 2021. Linköpings kommun agerar för att tidiga-
relägga byggstarten och har beslutat att vara proaktiv i 
planeringen och tar därför initiativ för att påskynda den 
fortsatta processen.

Nuvarande järnväg från öster (Norrköping – Stockholm) 
består idag av två spår. Nytt resecentrum ska byggas för 
att ta hand om den ökade kapacitet som två ytterligare 
spår ger. De nya spåren ska byggas med en geometri för 
160 km/timmen.
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Visionsbild av ett framtida centralt Linköping där innerstaden har vuxit över ån, där Stångån är en del av stadens centrum och där en 
ny järnvägsanläggning tar plats och är utformad som en del av stadsbebyggelsen och som har betydligt mindre barriärverkan än i dag. 
Observera att den här illustrerade utformningen av området endast är ett sätt att gör det på – det finns alternativ till placering 
av broar mm. Syftet med tävlingen är att få fram förslag till detta.  

Beslutet att placera ett nytt resecentrum på östra sidan 
om Stångån är resultat av en omfattande process där 
olika alternativ har studerats. Nuvarande resecentrum 
ligger på västra sidan av ån utmed Järnvägsgatan un-
gefär 600 meter från det nya läget. valet att förlägga nytt 
resecentrum till en ny plats baseras bland annat på att 
platsen ska kunna ta hand om väsentligt ökade volymer 
av järnvägs- och övrig kollektivtrafik samt att platsen har 

ett bra och uppfattbart samband med Linköpings nuva-
rande centrum. Det finns dessutom goda förutsättningar 
för stadsutveckling i anslutning till området. Linköpings 
resecentrum – det nuvarande och ännu mer det framtida - 
är ett regionalt kommunikationsnav och området i anslut-
ning till det är den mest kollektivtrafiktillgängliga platsen i 
regionen.
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1.3 Syfte med projekttävlingen
Projekttävlingen har följande syften: 
•	 Att	få	fram	högkvalitativa	förslag,	som	kan	ligga	till	 
	 grund	för	fortsatt	planering	av	området.
•	 Att	möjliggöra	upphandling	av	arkitekt-	och	planerings- 
	 tjänster	för	det	fortsatta	uppdraget.

1.4 Antal tävlande
Minst	4	och	högst	6	tävlande	team	kommer	att	väljas	ut	
att	delta	i	tävlingen.	Enbart	dessa	har	rätt	att	komma	in	
med	tävlingsförslag.

1.5 Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften	är	att	ge	förslag	till	gestaltning	och	
struktur	av	ett	nytt	stadsområde	i	centrala	Linköping.	

Området	ska	vara	en	integrerad	del	av	Linköpings	in-
nerstad.	Förutom	att	området	är	en	del	av	Linköpings	in-
nerstad	så	ska	det	innehålla	en	bytespunkt	(resecentrum	
och	regionalt	kommunikationsnav)	som	binder	samman	
alla	kommunikationer	på	ett	effektivt	sätt	samtidigt	som	
det	medverkar	till	en	naturlig	stadsutvidgning	utan	bar-
riäreffekter.	

I	uppgiften	ingår	att:
•	 Binda	samman	viktiga	platser	och	målpunkter	i	den	 
	 omgivande	staden	med	området	med	starka	och	tydliga	 
	 stråk.
•	 Studera	rummet	kring	Stångån	och	ge	förslag	på	pla- 
	 cering	av	nya	broar	och	redovisa	idéer	om	gestaltning	 
	 av	dessa.
•	 Ge	förslag	till	lösningar	på	logistik	och	flöden	till/från	 
	 resecentrumanläggningen,	inom	och	till	och	från	 
	 området	av	gående,	cyklister,	kollektivtrafik	och	biltrafik.
•	 Ge	förslag	till	områdets	karaktär	på	ett	sådant	sätt	att	 
	 platsens	betydelse	i	regionen	blir	tydlig.
•	 Ge	förslag	till	områdets	karaktär	så	att	ett	stadsliv	med	 
	 positiva	upplevelser	skapas.	Området	ska	vara	intres- 
	 sant,	trivsamt,	tryggt	och	välkomnande.
•	 Att,	inom	ett	specificerat	område,	placera	in	nya	järn- 
	 vägsspår	och	perronger.	
•	 Redovisa	idéer	om	utformning	och	gestaltning	av	 
	 resecentrumanläggningen.	

•	 Ge	förslag	till	lokalisering	och	utformning	av	stadsrum	 
	 med	torg,	platser,	stråk	och	byggnadsvolymer.	

1.6 Tävlingsarvode och tävlingspriser
De	deltagare	som	kvalificerar	sig	för	fortsatt	tävling	
ersätts	med	vardera	500	000	SEK	exklusive	moms	efter	
korrekt	inlämnat	och	av	juryn	godkänt	förslag.

1.7 Uppdrag efter tävlingen
Finner	arrangören,	efter	tävlingen	och	i	enlighet	med	
juryns	utslag	-	och	under	förutsättning	att	erforderliga	
beslut	om	ett	genomförande	fattas	-	att	någon	eller	några	
av	förslagen	kan	vidareutvecklas	kan	förhandling,	utan	
föregående	annonsering,	ske	med	förslagsställare.	Finner	
arrangören	skäl	att	frångå	juryns	rekommendation	ska	
samråd	ske	med	Sveriges	Arkitekter.

Fortsatta	uppdrag	kan	omfatta	medverkan	i	framtagande	
av	ett	områdesprogram	eller	fördjupad	översiktsplan	för	
tävlingsområdet,	eventuellt	medverkan	i	utrednings,	plan-	
och	designarbete	samt	efterföljande	detaljplaneringspro-
cess.	Uppdragen	är	delar	i	en	demokratisk	och	offentlig	
planeringsprocess	och	förutsätter	att	tävlingsförslagen	
bearbetas	enligt	beställarens	bestämmande.	Arrangören	
kommer	att	bedöma	de	tävlandes	lämplighet	för	denna	
typ	av	uppdrag.

Områdesprogrammet/översiktsplanen	ska	vara	grunden	
för	den	fortsatta	planeringen	och	utvecklingen	av	området	
och	ska	bland	annat:	
•	 Redovisa	områdets	relationer	till	den	omgivande	staden.
•	 Beskriva	de	bärande	idéerna	och	principerna	för	området.
•	 Redovisa	de	kvalitéer	och	upplevelser	som	området	 
	 ska	innehålla.
•	 Ange	hur	logistik	och	flöden	i	området	ska	organiseras.

1.8 Tävlingsprogrammet
Tävlingsprogrammet	är	under	framtagande	och	kommer	
att	distribueras	till	de	tävlande	vid	tävlingens	start.	
  
1.9 Tävlingsjury
Juryn	kommer	att	bestå	av	politiker	och	tjänstemän	från	
Linköpings	kommun	samt	Elisabet	Elfström	Landskaps-
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arkitekt LAr mSA och Owe Swanson Arkitekt SAr mSA 
som är utsedda av Sveriges arkitekter.

Tävlingssekreterare är Claes Larsson arkitekt SAr/mSA, 
Sveriges Arkitekter. 

Juryn kommer även att använda extern expertis för 
granskning av förslagen

Tävlingsområde
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2. OBJEKTET

2.1 Tävlingsområdet
Tävlingsområdet gränsar direkt till dagens Linköpingska 
innerstad. Södra stambanan passerar genom området. 
och dagens resecentrum ligger i västra delen. Denna sta-
tion etablerades här 1872. 

Centralt i området rinner Stångån från söder till norr. 
Hamngatan, Norrköpingsvägen och Järnvägsgatan är alla 
gator	med	betydande	trafik	och	ingår	i	staden	huvudtrafik-
nät. Kommunens planering för stadens utveckling innebär 
bland	annat	att	trafikstrukturen	ska	förändras	och	att	
trafikförutsättningarna	i	delar	av	området	förändras.	

Omedelbart norr om tävlingsområdet ligger Cloetta Cen-
ter, stadens arena för evenemang, ishockey med mera 
och med plats för up till 12 000 personer.
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Området sett från sydost. Linköpings centrum till vänster i bilden.

Norrköpingsvägen med sportfält och Cloetta Center i bakgrunden
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Stångån med Tullbron. I förgrunden konstverket ”Drömmarnas båge”.

Stångebromonumenetet står inom 
området på östra åstranden. Restes 
1898 till minne av slaget vis Stånge-
bro 1598 som är en betydelsefull 
händelse i Linköpings historia.
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Stångebro (Storgatans passage över ån) ett broläge från mitten av 1600-talet

Stångån rinner från söder till norr förbi Linköpings centrum. I framtiden ska Stångåmiljön vara en central del i hjärtat av Linköping.
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3. PREKVALIFICERING

3.1 Intresseanmälan
Intresseanmälan skall vara arrangören tillhanda senast 
2012-10-22 

Intresseanmälan lämnas i ett slutet neutralt kuvert och 
ska märkas: ”Linköping – Innerstaden växer över ån – 
projekttävling, prekvalificering” 

Intresseanmälan skall sändas till: 
Linköpings kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Drottninggatan 45
Jörgen Haslum / Anne-Charlotte Högner
581 81 Linköping

3.2 Erforderliga handlingar i intresseanmälan
Intresseanmälan skall lämnas på svenska eller engelska. 
Dokument i form av publikationer, tidningsartiklar, jury-
utslag och likvärdigt får vara på svenska, norska, danska 
eller engelska. Dokument om företagsregistrering och 
riskklassificering får vara på originalspråk. 

Intresseanmälan skall innehålla samtliga uppgifter enligt 
nedan:
• Förteckning över inlämnat material.
• Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-mail,  
 webbadress. Om flera företag samverkar ska vars och  
 ens uppgifter lämnas.
• Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag  
 eller liknande. Om flera företag samverkar ska vars och  
 ens intyg lämnas.
• Intyg från affärs- och kreditupplysningsföretag inne- 
 hållande uppgifter om ekonomiska nyckeltal och  
 riskklassificering (högst 3 månader gammalt). Om flera  
 företag samverkar ska vars och ens intyg lämnas.
• Fem referensprojekt som förslagsställaren anser vara  
 relevanta för tävlingsuppgiften där minst två av dessa  
 ska vara i huvudsak genomförda. Referensperson till  
 vart och ett av referensprojekten ska anges med namn,  
 adress, telefon, e-postadress. 
• Redovisning av tävlingsorganisation med nyckel- 

 personer samt de roller och den resursinsats som de  
 kommer att ha i den inklusive CV. Nyckelpersoners roll i  
 åberopade referensprojekt ska anges. Projektorganisa- 
 tionen ska ha erfarenhet och kunskap att genomföra  
 projekt i enlighet med svenska normer och krav
• Redovisning av resurser och personer för eventuellt  
 fortsatt uppdrag.
• Programförklaring - en kort redogörelse (max en A4- 
 sida) för hur teamet avser arbeta med uppgiften.
• De former och nivåer på arvoden som förslagsställaren  
 avser att tillämpa vid eventuellt fortsatt uppdrag.
• Redovisning av företagets/-ens kvalitets- och miljöled- 
 ningssystem.
• Intressenter skall vara fria från skulder för svenska  
 skatter och socialförsäkringsavgifter. Arrangören kom- 
 mer att kontrollera att föreskrivna skatter och avgifter  
 har betalts.
 
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  
 eller engelska.
• 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 upplysnings- 
 centralen eller likvärdig skall vara lägst riskklass 3.    
• Kvalitets- och miljöledningssystem skall finnas och vara  
 redovisat.

Steg 2
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresse-
anmälningar kommer att bygga på en sammantagen 
bedömning utifrån lämnat material hur teamen har 
erfarenhet, resurser och kompetens för att ge förslag till 
utformning av tävlingsuppgiften. 
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Vi söker team som kan ge förslag till utformning av om-
rådet som bygger på ett brett förhållningssätt till staden 
och dess funktioner. Vi söker team som kan ge förslag 
som har en tydlig rumslighet, som utgår från människans 
villkor och som bygger på kunskap bland annat om hur 
människor rör sig, hur ekonomin i staden fungerar och hur 
socialt hållbara miljöer gestaltas. 

Teamen ska innehålla kompetenser inom stadsbyggande, 
arkitektur, landskapsarkitektur och trafikplanering. Vi 
betraktar det som en styrka om teamen också innehåller 
kompetens om kulturgeografi, fastighetsekonomi, brobyg-
gande samt sociala frågor i samband med samhällspla-
nering.

Vid utvärdering av prekvalificeringen kommer vikt att läg-
gas vid teamens och nyckelpersonernas:
• Erfarenhet av komplexa stadsbyggnadsprojekt.
• Kompetens för uppgiften och särskilt att nyckelpersoner  
 har relevant kompetens.
• Förmåga att presentera funktionella lösningar med god  
 gestaltning som är genomförbar.
• Tänkt angreppssätt på uppgiften.

Tävlingsdeltagare kommer att väljas så att arrangören 
har möjlighet att få en så bred och varierad belysning av 
tävlingsuppgiften som möjligt.

Utvärderingsgruppen består av:
Karin Elfström översiktsplanechef, Jörgen Haslum arki-
tekt/projektledare och Anne-Charlotte Högner projekt-
ledare/upphandlare Linköpings kommun samt Elisabet 
Elfström Landskapsarkitekt LAR MSA och Owe Swanson 
Arkitekt SAR MSA som är utsedda av Sveriges arkitekter 
att delta i juryn.

3.4 Projektspråk
Tävlingsspråk kommer att vara antingen svenska eller 
engelska. Detta kommer att avgöras senare.

3.5 Återsändning av inlämnat material
Material som utgör intresseanmälan kommer inte att 
returneras.

3.6 Datum
• Annons – 2012-08-28
• Sista tidpunkten för inlämning av intresseanmälan –  
 2012-10-22

Preliminära datum för den fortsatta processen
• Meddelande om resultatet av prekvalificeringen –  
 2012-12-20
• Utskick av tävlingsprogram – 2012-12-20
• Startmöte – 2013-januari
• Slutdatum för tävlingsfrågor – 2013-03-10
• Inlämning av tävlingsförslag – 2013- slutet av maj
• Juryns beslut – prisutdelning – 2013-september

Eventuella frågor under prekvalificeringstiden kan ställas 
till:  
Linköpings kommun, 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
Drottninggatan 45
Jörgen Haslum / Anne-Charlotte Högner
581 81 Linköping

jorgen.haslum@linkoping.se
anne-charlotte.hogner@linkoping.se

Länkar
Del 1: Gemensam översiktsplan för Linköping och  
Norrköping - linkoping.se

Översiktsplan för Kallerstad och nytt resecentrum -  
linkoping.se

http://www.linkoping.se/sv/Bygga-bo/Planer-och-projekt/Oversiktlig-planering/Oversiktplaner-som-omfattar-hela-kommunen/oGemensam-oversiktsplan-for-Linkoping-och-Norrkoping/
http://www.linkoping.se/sv/Bygga-bo/Planer-och-projekt/Oversiktlig-planering/Oversiktplaner-som-omfattar-hela-kommunen/Oversiktsplaner-eller-program-for-delar-av-kommunen/Oversiktsplan-for-Kallerstad-och-resecentrum-mm/
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