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Inbjuden projekttävling om bostadshus i park 
 
 
TÄVLINGEN  
AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för  
nybyggnad av flerbostadshus i Rosenlundsparkens norra ände. 
 
1.1  
Arrangör  
Tävlingen arrangeras av AB Stockholmshem i samarbete med Stockholms Stad 
och Sveriges Arkitekter. 
 
1.2  
Fattade beslut och övrig beslutsprocess  
Startpromemoria för planläggning, framtagen av Stadsbyggnadskontoret och 
antagen i Stadsbyggnadsnämnden april 2012. 
 
1.3  
Syfte med projekttävlingen  
Syfte med tävlingen är att gestalta ett nytt flerbostadshus som innehåller  
funktionella, estetiskt tilltalande lägenheter, utformade med inlevelse. 
Byggnaden skall uppfylla klass Silver i klassningsvertyget ”Miljöbyggnad” Sweden 
Green Building Council,med en energianvändning av högst 55 kwh/m2. 
 
Det är viktigt att byggnadens bottenvåning med sina lokaler samverkar med 
terrassen, parken och omgivande gaturum och rörelsestråk till en fungerande 
helhet som stöder ett rikt park- och stadsliv. 
 
Med nyskapande arkitektur av hög kvalitet ska byggnaden i sig bli en attraktion i 
parken och bidra till områdets karaktär och identitet. 
 
 
1.4  
Antal tävlande  
Fyra team kommer att väljas ut att delta i tävlingen. Enbart dessa har rätt att 
inkomma med tävlingsförslag.  
 
1.5  
Tävlingsuppgiften  
Tävlingsuppgiften är att utforma det nya bostadshuset med dess lägenheter, 
bottenvåning med lokaler för centrumändamål och byggnadens möte med det 
offentliga rummet, parken och angränsande gator 
 
Idéer och förslag ska redovisas för att göra bostäderna mer ”gröna” med växtlig-
het, solfångare, solceller, etc. Fönster och solavskärmning skall utformas för att 
minimera energiförbrukning och övertemperatur. 
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Tävlingsområdet omfattar tre zoner: 
1. Uppdragstomten med byggnaden och anslutande mark.  
2. Ny park och gata liksom bottenvåningar i byggnadens omedelbara närhet. 

Tävlingen handlar i denna del om att föreslå idéer och gestaltning som under-
stödjer helhetstanken bakom byggnadens relation till det offentliga rummet. Då 
dessa anläggningar inte uppförs av Stockholmshem garanteras inte fortsatt 
uppdrag. 

3. Det vidare sammanhang som de tävlande ska ta hänsyn till i sin analys.  
 
 

 
 
1.6  
Tävlingsarvode och tävlingspriser  
De deltagare som kvalificerar sig för fortsatt tävling ersätts med vardera  
200 000 SEK efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag.  
 
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 arkitektuppdra-
get.  
 
1.8  
Tävlingsprogrammet  
Tävlingsprogrammet är under framtagande och kommer att distribueras till de 
tävlande vid tävlingens start, preliminärt i januari 2013. 
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1.9  
Tävlingsjury  
Juryn består av 7 personer som utses av Stockholmshem och Stockholms Stad i 
samråd med Sveriges Arkitekter. 

 Två representanter utsedda av Sveriges Arkitekter 

 Stadsarkitekten 

 Två representanter från AB Stockholmshem 

 Stadsbyggnadskontorets projektledare 

 Exploateringskontorets landskapsarkitekt 
Tävlingssekreterare är arkitekt SAR/MSA Claes Larsson, Sveriges Arkitekter 
 
Referensgrupp 
Som ett komplement till jury föreslås en referensgrupp. Referensgruppen bidrar med 
input till juryns arbete ur ett genomförandeperspektiv. Referensgruppen kan exem-
pelvis bestå av: 
 

 Sakkunniga 

 Politiker 

 Andra kommunala fackförvaltningar 

 Övriga byggherrar eller andra relevanta intressenter 
 

2.  
OBJEKTET  
2.1  
Objektet 
Det nya bostadshuset ingår i Stadsbyggnadskontorets planförslag för del av 
Rosenlundsparken, som omfattar ca 200 bostäder och sex avdelningar förskola, 
ordnade som ett större, slutet stadskvarter och en friståendebyggnad byggnad i 
parkens norra del. 
 
3.  
PREKVALIFICERING  
3.1  
Intresseanmälan  
Intresseanmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2012-11-11 kl 15.00 
Intresseanmälan skall lämnas i ett slutet neutralt kuvert och märkas:  
 
”Rosenlundsparken prekvalificering”  
 
Intresseanmälan sändas eller lämnas till:  
AB Stockholmshem 
Att. Mia Levedahl 
Byggavdelningen 
Box 9003 
102 71 Stockholm 
 
Besöksadress: Hornsgatan 128 
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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:  

 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 egna referensprojekt som förslagsställaren anser vara relevanta för 
tävlingsuppgiften.  Rent marknadsföringsmaterial ska inte sändas in. 

 Referenspersoner till vart och ett referensprojekt ska anges med namn, 
adress, telefon, e-mail.  

 Redovisning av organisation för tävlingsuppgiften samt eventuellt fortsatt 
uppdrag, inklusive CV för nyckelpersoner, som kommer att engageras.  

 Nyckelpersoners roll i åberopade referensprojekt ska anges. Projektorgani-
sationen ska ha erfarenhet och kunskap att genomföra projekt i enlighet med 
svenska normer och krav.  

 Redovisning av företagets/företagens kvalitets- och miljöledningssystem.  
 
Arrangören kommer 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.  

 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.  
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Steg 2  
Urvalet av tävlingsdeltagare bland de som gått vidare från steg 1 kommer att 
bygga på en sammantagen bedömning utifrån inlämnat material av:  

 Erfarenhet av bostadsprojektering  

 Förmåga till ett projektsäkert genomförande vad gäller resurser för  

 projektering, tidhållning och kostnadsuppföljning.  

 Förmåga att uppnå kraven på energianvändning och miljöklassificering.  

 För uppgiften relevant kompetens inom gestaltning/funktionell utformning, 
stadsbyggnad och landskapsarkitektur. 

 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:  
Representanter för Stockholmshem, Stockholms stad ca 4 st totalt 
 
3.4  
Projektspråk  
Tävlingsspråk och projektspråk är svenska.  
 
3.5  
Återsändning av inlämnat material  
Material som utgör intresseanmälan kommer inte att returneras.  
 
3.6  
Preliminära tider  

 Oktober - november 2012  Intresseanmälan  

 December 2012   Urval av tävlande 

 Januari 2013   Kick-off/startseminarium 

 Januari - mars 2013  Tävlingstid 

 Mars - april 2013   Juryarbete  
 
 

 


