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1. TÄVLINGEN 

Vänersborgs Kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för 
”Kulturaxeln” i Vänersborg.  Prekvalificeringen är öppen för team bestående av 
arkitekt/landskapsarkitekt och konstnär. 
Tävlingen arrangeras i samråd med Sveriges Arkitekter. 

1.1 Arrangör
Arrangör är Vänersborgs Kommun 

1.2 Fattade beslut och övrig beslutsprocess
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att arrangera en inbjuden ”Idétävling för 
Kulturaxeln” för team bestående av arkitekt/landskapsarkitekt och konstnär. 

1.3 Syfte med projekttävlingen
Projekttävlingen har följande syften: 
•   Att få fram en högkvalitativ och väl fungerande helhetslösning för 
Kulturaxeln som en viktig sekvens och mötesplats i Vänersborgs centrum. 
•   Att utifrån Kulturaxelns unika karaktär skapa en förnyelse för ett trivsamt och 
spännande stadsrum för framtiden. 
•   Att upphandla tjänster av team bestående av arkitekt/landskapsarkitekt och 
konstnär tillsammans för det fortsatta uppdraget. 

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

1.5 Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften är en idétävling, där kommunens ambition är att genomföra 
helhet eller delar av vinnande förslag. För mark och byggnader tillhörande 
Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan finns inga klart uttalade ambitioner 
om ett genomförande. 

Tävlingsuppgiften är att utifrån Kulturaxelns unika karaktär utarbeta en 
sammanhållen gestaltning och helhetslösning för hela Kulturaxeln och för de 
olika ingående delarna. 

Tävlingsuppgiften kommer att preciseras i programmet. 

1.6 Tävlingsarvode och tävlingspriser
De deltagare som kvalificerat sig för fortsatt tävling ersätts med vardera 150.000 
kronor efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag. 

1.7 Uppdrag efter tävlingen
Under förutsättning att erforderliga beslut om genomförande fattas avser 
arrangören att, efter tävlingen och i enlighet med juryns utslag, förhandla utan 
föregående annonsering med den vinnande förslagsställaren om 
gestaltningsuppdraget.
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1.8 Tävlingsprogrammet
Tävlingsprogrammet är under framtagande och kommer att distribueras till de 
tävlande vid tävlingens start. 

1.9 Tävlingsjury
Sveriges Arkitekter och Konstnärernas riksorganisation utser var sin 
juryledamot. I övrigt utses juryn av Vänersborgs Kommun.  
Juryns sammansättning kommer att meddelas efter prekvalificeringen. 

2. OBJEKTET 

2.1 Objektet
Kulturaxeln i Vänersborg 
Se bifogad karta.

2.2 Om Vänersborg och Kulturaxeln
Vänersborgs ligger vid Vänerns sydspets. Staden har ca 22000 invånare och hela 
kommunen ca 37000 invånare. 
Historik
Vänersborgs stadskärna är präglad av stadsbyggnadsideal på 1600- och 1800-
talet. Kulturaxeln tillkom efter en förödande stadsbrand 1834 och skapades som 
en kombination av brandgata och paradstråk. På 1960-talet förändrades 
Kulturaxeln genom gatubreddningar och då den gamla läroverksbyggnaden revs 
och ersattes av en modernistisk skola benämnd Huvudnässkolan.  
Nuläge
Huvudnässkolan har lagts ned. Skolgården har tillfälligt upplåtits för 
bilparkering. Ett förutvarande busshållplatsområde på Torget har tillfälligt 
upplåtits för bilparkering. Nya busshållplatser har byggts längs gatorna mitt för 
Plantaget. 
Tyngdpunkten för centrumhandeln har förskjutits till området söder om 
Kulturaxeln. Kulturaxeln har fått minskad betydelse som mötesplats. Den 
upplevs istället ofta som en barriär. 

3. PREKVALIFICERING 

3.1 Intresseanmälan
Intresseanmälan ska vara arrangören tillhanda senast 2010-05-17 

Intresseanmälan lämnas i slutet neutralt kuvert och märkes: 
Diarienummer: KS 2010/53
”KULTURAXELN – projekttävling, prekvalificering” 

Intresseanmälan ska sändas till: 
Tävlingsfunktionären:
Charlotte Senneby Batt 
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Vänersborgs kommun
Byggnadsförvaltningen
462 85 VÄNERSBORG 
e-post: charlotte.senneby@vanersborg.se 

3.2 Erforderliga handlingar i intresseanmälan
Intresseanmälan ska lämnas på svenska med undantag av dokument i form av 
publikationer, tidningsartiklar, juryutslag och likvärdigt som får vara på annat 
nordiskt språk eller engelska. 

Intresseanmälan ska innehålla samtliga uppgifter enligt nedan: 

•   Förteckning över inlämnat material. 

•   Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-post, webbadress. Om flera    
företag samverkar skall var och en lämna dessa uppgifter. 

•   Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller liknande. Om 
flera företag samverkar skall var och en lämna intyg. 

•   Intyg att föreskrivna skatter och avgifter betalts. Använd SKV blankett 4820 
eller motsvarande. Om flera företag samverkar skall var och en lämna intyg. 

•   Intyg från affärs- och kreditupplysningsföretag eller motsvarande med 
uppgifter om ekonomisk ställning 

•   Tre referensobjekt tillsammans eller två till fyra referensobjekt från var och 
en i teamet, som förslagsställarna anser vara relevanta för tävlingsuppgiften. 
Referenspersoner till vart och ett referensobjekt ska anges med namn, adress, 
telefon och e-post. 

•    Redovisning av projekteringsorganisation för eventuellt fortsatt uppdrag, 
inklusive CV för nyckelpersoner, som kommer att engageras. 

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 och intygade. 
•   Ekonomisk och finansiell ställning enligt upplysningscentralen eller likvärdig 
skall vara minst riskklass 3 - normal. 
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Steg 2 
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att 
bygga på en sammantagen bedömning utifrån lämnat material av: 

•   arkitektonisk och konstnärlig gestaltningsförmåga 
•   kompetens 
•   erfarenhet och resurser 

Val av tävlingsdeltagare kommer att ske av kommunchef Guy Mahlviker, 
alternativt av tillträdande kommundirektör Ove Thörnkvist.

Förslag kommer att läggas av en utvärderingsgrupp bestående av: 
Kajsa Frostensson, konsthallsansvarig Vänersborgs Kommun 
Leif Löf, stadsarkitekt Trollhättans Stad  
Göran Vogel-Rödin, projektledare Fyrbodals Kommunalförbund 
Magnus Wångblad, stadsarkitekt Vänersborgs Kommun

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 datum
•   Annons – 2010-04-07 
•   Sista tidpunkten för inlämning av intresseanmälan – 2010-05-17 
•   Meddelande om resultatet av prekvalificeringen – v. 23 
•   Utskick av tävlingsprogram – v. 24
•   Startmöte – 2010-06-21 
•   Slutdatum för tävlingsfrågor – 2010-09-15 
•   Inlämning av tävlingsförslag – 2010-10-15 
•   Juryns beslut – prisutdelning – 2010-12-01 

Eventuella frågor under prekvalificeringstiden kan ställas skriftligen till 
tävlingsfunktionären Charlotte Senneby Batt, e-post: 
charlotte.senneby@vanersborg.se

Vänersborgs Kommun

Guy Mahlviker 
Kommunchef
            



Till Trollhättan

Till Karlstad

Till Uddevalla

Vänersborg med omnejd

Vänersborgs centrala delar
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