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Tävlingen 
 
På uppdrag av Naturvårdverket har Länsstyrelsen Kalmar län efter en öppen prekvalificering 
inbjudit fyra tävlande till arkitekttävling om att utforma ett nytt naturum Trollskogen på Öland. 
 
Tävlingen sker i enlighet med LOU och i samarbete med Sveriges Arkitekter. 
 
Bakgrund och syfte 
 
Utställningen i naturum Trollskogen är idag inhyst i små slitna skogshuggarkojor. 
Tillgängligheten är dålig och det saknas toaletter, personalutrymmen m.m. Naturvårdsverket som 
äger naturum har nu beslutat att bygga ett helt nytt naturum Trollskogen. Länsstyrelsen i Kalmar 
län som förvaltar naturum Trollskogen kommer att driva förnyelsearbetet på uppdrag av och i 
samarbete med Naturvårdsverket. I detta arbete ska också en ny basutställning tas fram. 
 
Tävlingen syftar till att få förslag på en tilltalande, spännande, funktionell och tillgänglig 
anläggning som på bästa sätt kan samverka med en ny basutställning. Utomhusmiljön är en 
viktig del av anläggningen. Vinnande förslag ska utgöra grunden för ett förfrågningsunderlag till 
en generalentreprenad för anläggningen. Vinnande förslag ska leda till upphandling av 
förslagsställaren som generalkonsult med underkonsulter för det fortsatta arbetet med 
projektering av naturum Trollskogen. 

Förutsättningar 
Enligt de nationella riktlinjer som finns för naturum i Sverige ska ett naturum fungera 
som en port ut i naturen. ”Naturum ska stimulera intresset för natur och naturvård. 
Framställningen i naturum ska vara såväl objektiv och saklig som lustfylld och 
inspirerande. Byggnaden och information ska vara estetiskt tilltalande och ha hög 
kvalitet. Den huvudsakliga målgruppen för naturums verksamhet är den breda 
allmänheten i alla åldrar utan speciella förkunskaper”. (Nationella riktlinjer för 
naturum i Sverige, rapport 5376). Idag uppfyller naturum Trollskogen riktlinjerna men 
kraven på tillgänglighet för alla medborgare och bristen på godkända 
personalutrymmen gör att naturum idag varken är en tillfredställande arbetsplats eller 
ett fungerande besöksmål för alla. Det är därför oerhört angeläget att naturum 
Trollskogen får denna ansiktslyftning i form av ny utställning och nya, anpassade 
lokaler för hela sin verksamhet. 

Vision om ett nytt naturum Trollskogen 
Målsättningen för naturum Trollskogen är att locka allmänheten till ett ökat naturintresse genom 
att skapa ett attraktivt besöksmål och ett centrum för naturintresserade på norra Öland. 
Naturumområdet ska andas helhet, där estetiska värden lyfts och tar plats men också med 
fantasitriggande och tankeväckande detaljer. Målgrupperna är barnfamiljer, sommarturister 
(svenska och utländska), friluftsintresserade, lokalbefolkningen samt skolklasser.  



 

 3 (13) 
2014-02-04 
 
 
 

Dnr 512-7367-13 

 
 
 

Ledorden för naturum nationellt är Tillgänglig, Inspirerande, Välkomnande – detta ska 
genomsyra även nya naturum Trollskogen.  

Vår vision är en byggnad ritad och uppförd i lågmäldhet 
och i harmoni och samklang med områdets natur. Man ska 
känna inspirationen ur naturreservatets unika och 
lättupplevda värden som murgrönan, klapperstenstränderna, 
de gamla ekarna och de krokiga tallarna. Placeringen av 
byggnaden/byggnaderna ska göras på naturens villkor så att 
en estetisk och tilltalande helhet med den omgivande 
naturen skapas. Utomhusmiljön är en mycket viktig del i 
helhetsupplevelsen av besöket vid naturum Trollskogen. 
Hela området ska tala samma formspråk. Det ska finnas en 
tydlig tanke ända från det att man svänger av från 
Grankullavägen mot naturum Trollskogen om vad man kan 
förvänta sig men framför allt då man anländer till 
parkeringen. Man ska genast mötas av en helhet, en estetisk 
entré till naturumområdet med god överblick. Känslan av 

genomtänkt och god arkitektur ska känneteckna det första intrycket för de ca 70 000 besökare 
som varje år besöker naturum Trollskogen. Detta antal beräknas stiga till 100 000 fram till 2024, 
mycket pga av möjligheterna till ökad programverksamhet under t ex jul- och sportlov. Idag har 
naturum Trollskogen öppet mellan påsk och Allhelgonahelgen. Den nya anläggningen ska vara 
en åretruntanläggning - en sevärdhet och ett besöksmål i sig! 

Utställningen 

Utställningsproduktionen ingår inte i denna arkitekttävling. Däremot ska det vinnande 
förslaget vidareutvecklas i nära samarbete med utställningsproducent så att utställning 
och byggnad harmoniserar med varandra. Utställningen förväntas ha en livslängd på 
minst 15 år men med goda möjligheter till förnyelse i vissa delar. 

Tillgänglighetsanpassning och miljökrav 
Hela anläggningen ska tillgänglighetsanpassas för att underlätta för alla personer med 
funktionsnedsättningar. Gäller både för besökare och för den personal som ska arbeta i 
anläggningen. Detta innebär att Boverkets och HANDISAM:s riktlinjer och 
rekommendationer ska följas liksom Naturvårdsverkets riktlinjer för investeringar i 
fastigheter som Naturvårdsverket äger. Naturum Trollskogen ska vara ett föredöme ur 
tillgänglighetssynpunkt. 

Anläggningen ska också hålla mycket höga krav på miljöanpassning. Det är angeläget 
att förslagen innehåller bra materialval. Materialen ska vara återvinningsbara och 
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begreppet ”Sunda hus” bör beaktas. Används annat material än bästa miljöval ska detta 
motiveras. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen förespråkar trä som byggnadsmaterial. 
Andra material vi gärna ser som lämpliga är sten, betong, glas. Impregnerat virke får 
inte användas. Ekologiskt byggande bör genomsyra hela projektet.  

VA-anläggningen  
VA-anläggning saknas i naturum Trollskogen idag och ska anläggas vid 
nybyggnationen. Utredningen av vattenförsörjning och avloppsalternativ är ett 
separat uppdrag och ingår ej i denna tävling. 

Energiförsörjning 
Statens ambitioner när det gäller hållbar energiförsörjning är höga. Byggnaderna ska 
utformas så att de kan användas för modern teknik vad gäller t ex uppvärmning. Som 
modern teknik räknas uppvärmning med förnyelsebar energi. Det betyder att den teknik 
som kommer att användas i första hand inte behöver vara den utifrån dagens situation 
mesta ekonomiska, men peka framåt mot en ekologiskt hållbar lösning. Andra aspekter 
av energiförsörjning rör belysning och ventilation. En levande värmekälla som t ex en 
kamin bidrar till ökad trivsel vår- och hösteftermiddagar och ökar också möjligheterna 
att ha trivsamma programpunkter även under vinterhalvåret. En mycket viktig aspekt 
att ta hänsyn till är att planera och bygga så att den årliga driftskostnaden för naturum 
blir så låg som möjligt. Byggnaden ska projekteras för helårsanvändning. 

Utomhusmiljö 
Utomhusmiljön vid naturum är viktig för både verksamheten och 
det egna besöket. Området nyttjas i stor utsträckning även då 
naturum är stängt. Därför ska det skapas goda förutsättningar för 
aktiviteter utomhus. Exempel är goda 
picknick-platser, utrymmen för den 
del av verksamheten som omfattar 
fågelholkbyggande varje säsong och 
god överblick av området så att 
barnfamiljer känner trygghet att låta 
sina barn upptäcka naturumområdet 
på egen hand. Parkeringen ligger idag 
väldigt nära naturum och barn 

springer lätt rakt ut på parkeringen. Denna aspekt är viktig att 
arbeta med i ett nytt förslag. Någon typ av markör vid infarten till 
parkeringen är önskvärt, som exempel se mosaikskulpturen av en 
kungsfiskare vid parkeringen till naturum Kristianstad vattenrike.  
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I en ny anläggning bör tillgänglighetsanpassade gångvägar leda runt på ett bättre sätt än idag på 
området och ut i naturreservatet. Utvändiga toaletter, tillgängliga även då naturum är stängt ska 
finnas. Dessa toaletter ska vara robusta, tåliga och lättstädade.  
Naturumområdet har i nuläget en entré och tre utgångar till naturreservatet Trollskogen. I det 
angränsande naturreservatet går det betesdjur under stor del av året. Tydliga entréer som leder 
besökarna in och ut på ett bra sätt är viktigt. Därmed inte sagt att dagens entréplacering är den 
optimala. Nuvarande staket, flaggstänger, blomrabatter och skyltning bör givetvis förändras till 
det nya formspråket. Blommande buskar och örter är ett viktigt inslag för att locka insekter till 
naturumområdet. 
Belysning saknas helt i utomhusmiljön idag och ska ingå i förnyelsearbetet. Idag finns det ett 
antal både fasta och flyttbara rastbord inom området. Dessa är omtyckta platser att äta sin egen 
matsäck vid och det ingår därför att planera rastbord för ca 50 personer och placera dessa på 
lämpligt vis inom området. I detta arbete är det viktigt att ta hänsyn till att området under 
sommaren kan bli mycket varmt.  
Bra platser att samla besökare och grupper på är viktigt för verksamheten, en variant är en sk 
trappmodell där besökarna sitter på vad som kan ses som en låg trappa med två-tre steg. Det bör 
finnas minst en sådan plats utomhus förutom den samlingsplats som kommer att finnas i 
väderskyddet.  
Luftledningen som passerar tävlingsområdet ska bytas till nedgrävd kabel i samband med 
anläggandet av ett nytt naturum. 
 
Tävlingsuppgiften 
 
Tävlingen innebär att ge förslag på gestaltning av utemiljö och byggnader för ett nytt naturum 
Trollskogen.  
 
Lokalprogram 
 
Här redovisas funktioner och vissa ytbehov eller personantal. Nya behov kan i framtiden kräva 
omdisponering. Lokalerna bör därför utformas med flexibilitet inför framtida förändringar.  
 
Info-del, lokalarea 100 – 120 kvm 
1. Informationsplats/reception. Max två personal vid infodisk. Plats för viss begränsad 
varuförsäljning. 
2. Filmrum. 10-15 sittplatser 
3. Samlingssal. Ca 50 platser 
4. Bibliotek/läshörna med kamin 
5. Utrymme för tillfälliga utställningar & barnverksamhet 
6. Kontor, cirka 10 kvm 
 
Utställningsdel, lokalarea 100 – 140 kvm 
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Serveringsdel, lokalarea cirka 50 kvm 
1. Servering med ca 16 sittplatser, diskar för självservering, kassa m m – denna del ska kunna 
fungera som en del av övrig publik yta och skötas av naturumpersonal om serveringen är stängd. 
2. Kök för smörgåsberedning o. dyl. I detta ingår utöver smörgåsar mat av karaktären varmkorv, 
våfflor och toast samt inköpta kakor och bullar. 
3. Diskrum  
4. Uteservering, cirka 16 platser. Inte nödvändigtvis under tak men med någon typ av solskydd.  
 
Biutrymmen (cirka 100 kvm) 
1. Toaletter för besökare. Invändigt vid utställning 2 st, varav 1 st tillgänglighetsanpassad. 
Utvändigt nära servering 3 st varav 1 st tillgänglighetsanpassad. 
2. Personallokaler. Personalstyrkan är beräknad på 5-6 personer i naturum och 2 i serveringen. 
Omklädning med 6 st skåp för naturumpersonal + 2 st skåp för serveringspersonal. Toalett och 
dusch. Pausrum med 6 st sittplatser och pentry. 
3. Apparatrum: Fläktrum, värmecentral, el-central 
4. Städförråd 
5. Förråd för: 
Utställningsmaterial 
Info-material 
Köket 
Samlingssalens stolar 
Gräsklippare, cykel, fågelholkmaterial etc 
 
Utomhusmiljö 
1. Väderskydd, cirka 30 kvm (denna byggnad ska ha väggar, öppningsbara fönster, stängbara 
dörrar samt tak och ska innehålla tillgänglighetsanpassad eldstad med ca 15 sittplatser, el och 
ljuskälla) 
2. Entré till området 
3. Parkeringsplatser; minst 180 platser för personbil (dagens antal) med särskilda anvisade 
platser för 3 bussar/större husbilar. Dessa kan med fördel anläggas i bortre änden av nuvarande 
parkeringsyta, mot tillfartvägen. Cykelparkering för ca 15 cyklar, 
4. Placering av rastbord för cirka 50 personer 
5. Samlingsplats av trappmodell 
6. Miljöstation för både verksamheten och besökare 
 
Knysselnackefilialen, cirka 20 kvm 
En separat byggnad vid Knysselnackebryggan som rymmer ca 10 barn + handledare i samma stil 
som övrig bebyggelse och ska fungera som lokal för vattenskola och laborationer. Ingår ej i 
tävlingen, men ska ev projekteras till naturum Trollskogen men har särskild budget. 
 
Vattenverksbyggnad, ca 30 kvm 
Ingår ej i tävlingen, men ska uppföras på naturumområdet inom projekteringen av naturum 
Trollskogen. 
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Budget 
 
Projektet finansieras helt av Naturvårdsverket och har ett fast kostnadstak på totalt 20 miljoner 
kronor i 2016 års index. Kostnadstak för byggnaderna, fast inredning, installationer, mark och 
landskap är fastställt till högst 14 miljoner kr exkl moms i 2016 års index. Detta kostnadstak 
innefattar entreprenaden, byggnaderna, fasta inredningen, installationer (inte yttre VA-
anläggning), allt tillgänglighetsarbete ute och inne, mark och landskap. Kostnader för lös 
inredning ingår således inte. Tävlingsbidragen ska utformas med beaktande av detta kostnadstak.  
För att de tävlande ska kunna säkra att deras förslag kommer att kunna uppfylla angivet 
kostnadstak, kommer en kalkylator att finnas tillgänglig för de tävlande vid ett tillfälle under 
tävlingstiden (preliminärt under vecka 10 och 11). Tidpunkten för detta överenskommer varje 
tävlande med kalkylatorn, Göran Sandén, SFV, tfn 08-696 70 56. Tävlingsledningen kommer att 
under juryarbetet låta utföra en ekonomisk kalkyl av respektive tävlingsförslag. Förslag som 
avsevärt överstiger kostnadstaket och som juryn bedömer inte kan justeras på sådant sätt att den 
ursprungliga formgivningen behålls samtidigt som kostnadstaket hålls kommer inte att 
godkännas och därmed inte heller att delta i den slutliga bedömningen. Inför 
kalkylatoravstämning under tävlingen behöver följande handlingar vara framtagna:  
Ritningsskisser med skala på plan/er, sektion/er, inplacering av rumsfunktioner och enkel 
beskrivande text om kvalitetsnivå och materialval.  
 
Tävlingstekniska bestämmelser 
 
Tävlingen administreras av Länsstyrelsen Kalmar. Tävlingen är endast öppen för de inbjudna 
arkitektföretag/team som utvalts genom ett öppet prekvalificeringsförfarande.  
 
Tävlingsarrangör 
 
Tävlingsarrangör är Länsstyrelsen Kalmar på uppdrag av Naturvårdsverket. Tävlingen 
arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter. 
 
Tävlingsområdet 
 
Naturum Trollskogen är beläget på Ölands nordöstra udde. Tävlingsområdet utgörs av 
fastigheten Böda Kronopark 2:197 som är markerad på bilagda kartor. Exteriöra arrangemang 
kan föreslås utanför tävlingsområdet, dock får ingen byggnad placeras utanför området. 
 
Tävlingens form 
 
Tävlingen är en inbjuden projekttävling och har föregåtts av en öppen prekvalificering där fyra 
tävlande valts ut. Tävlingen genomförs i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling. 
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Tävlingens språk 
 
Tävlingsförslag ska redovisas på svenska. Eventuella frågor och svar under tävlingen ska vara på 
svenska. 
 
Deltagarrätt 
 
Tävlingen är endast öppen för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande: 
 
 

x Landström Arkitekter AB 

x Marge Arkitekter AB 

x Nyréns Arkitektkontor AB 

x Sweco Architects AB/Reiulf Ramstad Arkitekter AS 

Jury 

Juryn består av: 
 
 
Åsa Johansson, ordf. 

 
 
Tf chef för Naturenheten,  
Länsstyrelsen Kalmar län 
 

Anna Lindberg Huvudman naturum Trollskogen,  
Länsstyrelsen Kalmar län 
 

Bo Lundin Chef för Enheten för markersättning och fastigheter,  
Naturvårdsverket 
 

Mattias Lind, White Arkitekter Arkitekt SAR/MSA 
Utsedd av Sveriges Arkitekter 
 

Natasha Racki, Arkitektstudio 
Widjedal Racki 

Arkitekt SAR/MSA 
Utsedd av Sveriges Arkitekter 
 
 

Göran Sandén, adjungerad,  Kalkylator, Statens Fastighetsverk 
 

 
Lena Myrelid-Knöös, adjungerad,  Fastighetsutvecklare, Statens Fastighetsverk 

(representerande Naturvårdsverket i projektet) 
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Juryns sekreterare är arkitekt SAR/MSA Monika Joelsson Vestlund, Sveriges Arkitekter 
 
Juryn kan komma att tillkalla ytterligare sakkunniga som rådgivare. 
 
Tävlingsfunktionär 
 
Johan Bergelin, jurist 
Länsstyrelsen, Kalmar 
Tel 010-223 84 60 
e-post johan.bergelin@lansstyrelsen.se 
 
Programhandlingar 
 
Programhandlingarna utgörs av detta program samt bilagor.  

1. Fastighetskarta 
2. Folderkarta över reservatet 
3. Nationella riktlinjer för naturum (digitalt) 
4. Programblad 2013 (digitalt) 
5. Utställningsberättelse nya naturum Trollskogen (digitalt) 
6. Varumärkeshandboken (digitalt) 
7. Verksamhetsplan 2014 (digitalt) 
8. Bilder från verksamheten (digitalt) 
9. Flygbilder 2012 (digitalt) 
10. Översiktsbilder naturumområdet (digitalt) 

 
Tillkommer gör en digital karta över fastigheten med samtliga träd och befintliga byggnader 
inmätta samt höjddata. 
 
Tävlingsfrågor 
 
Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingar ska göras 
skriftligen, genom e-post, till tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor ska vara tävlingsfunktionären 
tillhanda senast fredag 7 mars 2014. Tävlingsfrågor samt juryns svar kommer snarast att skickas 
till samtliga tävlande. 
 
Tävlingsförslaget 
 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade handlingar ska i nedre högra hörnet 
vara försedda med ett motto. 
 
Förslaget presenteras på 2 planscher i A1-format och monteras på kartong samt med en kort 
beskrivande text, förslaget ska vara tydligt och fullt läsbart även i A3. Dessutom lämnas 
förslaget digitalt, som pdf-filer på usb-minne, max storlek 20 MB. Observera att allt inlämnat 
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material, både på papper och digitalt ska vara raderat från spårbar information för att garantera 
anonymiteten. 
 
Följande ska redovisas: 

1) Situationsplan över hela tävlingsområdet i skala 1:500 

2) Situationsplan över del av området i skala 1:200 för att belysa väsentlig  
Landskapsutformning 
 

3) Planer i skala 1:100 

4) Fasader i skala 1:100 

5) Erforderligt antal sektioner i skala 1:100 

6) Ett exteriörperspektiv + Ett interiörperspektiv 

7) Kort text med beskrivning av material, översiktlig byggnadskonstruktion och teknik som 
underlag för kostnadsbedömning samt kortfattade motiv till förslagets utformning. 

Inlämning 
 
Tävlingsförslaget ska vara lämnat till post- eller budbefordran senast 2014-04-11, adresserat till 
tävlingsarrangören: 
 
Länsstyrelsen Kalmar län 
Att: Johan Bergelin 
Malmbrogatan 6 
391 86 Kalmar 
 
Tävlande ska på anmodan kunna styrka inlämningsdag. 
 
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel” och 
förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och 
eventuella medarbetare. 
 
 
Tävlingsarvode 
 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta program och som 
godkänns av juryn erhåller ett arvode om 120 000 kronor exkl moms. Arvodet utbetalas mot 
faktura sedan juryn godkänt inkomna förslag. Fakturan ställs till: 
Länsstyrelsen Kalmar län 
FE 206 
833 83 STRÖMSUND med referens: HANNLIN 
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Projekteringskostnad 
 
De tävlande ska tillsammans med sitt förslag lämna timpriser för de kompetenser som behövs för 
fortsatt projektering inom byggnad, inredning och mark. Detta läggs i anonymt kuvert som 
märks med tävlingsförslagets motto och läggs tillsammans med tävlingsförslaget i dess 
försändelse. 
 
Detta kuvert kommer att öppnas efter att juryn har tagit sitt beslut och underlaget kommer att 
användas som utgångspunkt vid förhandling om fortsatt uppdrag. 
 
Bedömning 
 
Ett vinnande förslag kommer att utses. Bedömningen av förslagen kommer att grundas i 
huvudsak på följande kriterier utan inbördes rangordning eller viktning: 
 

x Gestaltning av byggnad(er) och utemiljö, anpassning till omgivningen 

x Funktion, logistik och tillgänglighet 

x Projekt- och förvaltningsekonomi 

x Genomförbarhet - att byggnaden är möjlig att projektera och bygga inom den tidplan och 
den budget som anges i tävlingsprogrammet 

x Miljöanpassning och resurshushållning 

Redovisningen av bidragen ska ha en sådan detaljeringsgrad att kostnaderna för genomförande 
kan bedömas översiktligt. Planer, sektioner och fasader i skala 1:100 bör ge en sådan 
detaljeringsgrad. 
Beställaren kommer at göra kalkyler av samtliga förslag. Denna kalkyl kommer också att 
uppskatta eventuella element som fattas i redovisningen och som bedöms nödvändiga för att 
projektet ska nå den kvalitet och funktion som eftersträvas. Skulle tävlingsförslag vid 
arrangörens bedömning av kostnader inte befinnas rymmas inom den ekonomiska ramen eller 
inte uppfylla målsättningarna i tävlingsprogrammet förbehåller sig juryn rätten att bedöma 
huruvida det är möjligt att bearbeta förslaget med kvarhållande av de kvaliteter juryn ser i 
förslaget - vilket i förlängningen kan innebära att det vinnande förslaget måste omarbetas i 
riktlinje med juryn synpunkter. Juryn kan också välja att lägga förslaget åt sidan. 

 
Utställning/publicering 
 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingens resultat 
offentliggörs. 
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All publicering av tävlingsförslagen efter avslutad tävling ska ske med angivande av 
förslagsställarens namn. Sveriges Arkitekter, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket äger rätt att 
publicera samtliga tävlingsförslag på sina hemsidor. 
 
 
Äganderätt, upphovsrätt och utnyttjanderätt 
 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagställaren. 
 
Preliminär tidplan 
 
2014-04-11 Inlämning av tävlingsförslag 
2014-06-05 Juryn utser vinnare 
2014-10-30 Huvudritningar samordnade med utställningsutformning klara 
2013-01-15 Detaljprojektering för generalentreprenad klar  
Våren 2015 Upphandling 
2015-08-20 Entreprenadarbetena startar 
Våren 2016 Nytt naturum Trollskogen invigs 
 
Uppdrag efter tävlingen 
 
Arrangören avser att tilldela kontrakt för det kommande uppdraget genom förhandlat förfarande 
utan föregående annonsering eftersom kommande uppdrag är ett tjänstekontrakt som följer på en 
projekttävling som anordnats enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 14 kap. Efter att 
en vinnare utsetts inleds förhandlingar om projekteringsuppdraget med denne.  
Projekteringsarbetet ska resultera i sedvanliga handlingar för upphandling av generalentreprenad 
i Sverige. Vinnaren ska minst svara för alla handlingar gällande byggnad, inredning och mark. 
Förhandlingen kommer även att gälla generalkonsultuppdrag där vinnaren svarar för samtliga 
teknikområden.  
ABK 09, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, 
kommer att gälla. 
 
Tävlingsprogrammets godkännande 
 
Detta program är upprättat i enlighet med ”Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”. Programmet är godkänt av juryns ledamöter. 
Från tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt av Sveriges Arkitekters 
tävlingsnämnd 
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