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1. TÄVLINGEN 
Burlövs kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling. 
Tävlingsuppgiften är att ta fram en illustrationsskiss för utvecklingen av området 
runt Kronetorps gård i Arlövs nya stadsdel Kronetorp samt förslag till 100 bostäder 
för äldre. De möjligheter och kvaliteter för ett gott liv som kan åstadkommas genom 
att utveckla gården till ett centrum i boendet både för äldre och andra kategorier ska 
utvecklas. Illustrationsskissen kommer att användas som underlag för 



detaljplanearbetet.  Tävlingen syftar till att handla upp arkitekt för projektering av 
detaljplan och bostäder för äldre. 
 

1.1 Arrangör 
Arrangör är Burlövs kommun i samarbete med markägaren, Kronetorp Park AB. 
 
 

1.2 Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Burlöv beslutade den 7 februari 2011 att ansöka om bidrag från 
regeringsprogrammet ”Bo bra på äldre dar”, vilket hanteras av Hjälpmedelsinstitutet. 
Regeringsuppdraget ”Bo bra på äldre dar” syftar till att stimulera till kreativitet, 
nytänkande och utveckling vad gäller bostäder och boendemiljö för äldre. 
Hjälpmedelsinstitutet har den 11 juli 2011 meddelat att stöd till arkitekttävling är 
beviljat. 
 
Arkitekttävlingen syftar till att ta fram ett boende med så kallat pluskoncept som 
bland annat vänder sig till äldre vid Kronetorps gård på Kronetorpsområdet. Med 
pluskoncept menar vi ett koncept som erbjuder service, sociala och estetiska 
kvaliteter utöver det normala. Kommunen önskar att området planeras med högt 
ställda krav på miljö ur alla aspekter. 
 
Kronetorpsområdet, inom vilket Kronetorps gård ligger, omfattar ca 80 ha och är den 
största kvarvarande markresursen i kommunen. Området ligger mycket strategiskt 
till centralt i kommunen och mellan Malmö och Lund. Tågstationen, Burlövs station 
ska byggas ut till en så kallad pendlarstation med direkttåg till Köpenhamn. 
Tillgängligheten från det överordnade motorvägnätet är mycket god. Den 
kommersiella servicen i köpcentret Burlövs Center vänder sig både till 
kommuninvånarna och utifrån kommande kunder. Kronetorpsområdet har 
förutsättningar att bli ett regionalt centrum, attraktivt för boende och arbetande i 
hela Öresundsregionen. 
 
Under en längre tid har Burlövs kommun haft planer på att utveckla 
Kronetorpsområdet. I området planeras för bostäder för ca 6000 nya invånare, 
arbetsplatser, fritidsområde, inklusive ett nytt badhus, kultur mm. En strukturskiss 
är framtagen. Denna avses få en arkitektonisk gestaltning under vintern. Området 
ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Kommunen har ifrågasatt riksintresset i 
denna del. Om ifrågasättandet inte accepteras förväntas ett bevarande av 
riksintresset ändå inte utgöra något hinder för utveckling.  
 

1.3 Syfte med projekttävlingen 
Projekttävlingen har följande syften: 
• att få fram förslag till nya bostäder och boendemiljöer för äldre med de aktiviteter 
som kan rymmas i Kronetorps gård och park som centrum i bebyggelsen. 
• att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget. Det fortsatta uppdraget 
innebär framtagande av detaljplan samt projektering av 100 lägenheter av varierad 
storlek. 
 

1.4 Antal tävlande 
Tre stycken lag/företag kommer att väljas ut genom prekvalificering. Enbart dessa tre 
lag/företag har rätt att inkomma med tävlingsförslag i den kommande tävlingen. 
 



1.5 Tävlingsuppgiften 
Tävlingsuppgiften gäller bostadsutformning för äldre, men också att låta detta 
boende göra avtryck i stadsdelen Kronetorpsområdet vad det gäller utemiljö, service 
och fritids- och kulturutbud, Tävlingsuppgiften ska ta ett helhetsgrepp på de äldres 
livssituation. Förslagen ska belysa aspekter som rör placering och utformning av 
mötesplatser och den yttre miljön inom området. Vad det gäller bostäderna så ska 
förslag lämnas på vilken/vilka slags bebyggelse de ska ingå i och hur de ska integreras 
med övrig bebyggelse och hur Kronetorps gård kan utgöra navet i bebyggelsen. 
 
Tävlingsförslagen ska ha sin utgångspunkt i den strukturskiss (dock är 
strukturskissen under utveckling, varför den kan ifrågasättas) och det utkast till 
kvalitetsprogram som kommunen har tagit fram. Bilagt. 
 
Den unika miljön i anslutning till Kronetorps gård och park ska tas tillvara för att 
åstadkomma en socialt och estetiskt intressant miljö. Ett nytt bad (badets placering 
är ännu inte avgjord), fritidsanläggning och nya skolor inom området kan ge 
plusvärden även för de äldre, 
 
De utmaningar, som bullersituationen i området ger, måste bemästras. 
 
En åldersintegrerad stadsdel där den äldre delen av befolkningen ska omslutas av 
barn, ungdomar och andra vuxna eftersträvas. Förslagen måste ta hänsyn till att ca 
26 % av kommunens invånare är födda utanför Sverige och de eventuella behov som 
detta kan medföra. 
 
1.6 Tävlingsarvode och tävlingspriser 
De deltagare som kvalificerar sig för fortsatt tävling ersätts med vardera 300 000 
kronor exklusive moms efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag enligt 
tidplanen. 
 
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 arkitektuppdraget 
som består i att ta fram detaljplan samt projektering av 100 lägenheter av varierad 
storlek, Markägaren Kronetorp Park AB har genom avtal med Burlövs kommun 
förbundit sig att förhandla med den vinnande förslagsställaren om fortsatt uppdrag 
gällande programarbete och projektering. 
 

1.8 Tävlingsprogrammet          
Tävlingsprogrammet är under framtagande och kommer att distribueras till de 
tävlande vid tävlingens start. 

 

1.9 Utvärderingsgrupp 
Utvärderingsgruppen som skall utse de tre företagen som skall tävla vidare består av 
sex personer och är utsedda av Burlövs kommun och Kronetorp Park AB. 
Ulf Lyddby, VD Kronetorp Park AB 
Frode S Hagen, Kronetorp Park AB 
Maud Jörwall, socialchef 
Gertrud Richter, planchef 



Mona Svensson, stadsarkitekt 
 
1.10 Tävlingsjury 
Juryn som skall utvärdera de tre inkomna tävlingsförslagen består av följande tio 
personer: 
Katja Larsson, kommunalråd   S  
Lars Johnsson, kommunalråd   M 
Ulf Lyddby, VD Kronetorp Park AB 
Frode S Hagen, Kronetorp Park AB 
Per-Olof Eiman, samhällsbyggnadschef 
Maud Jörwall, socialchef 
Gertrud Richter, planchef 
Mona Svensson, stadsarkitekt 
En arkitekt utsedd av Sveriges arkitekter 
En arkitekt utsedd av Hjälpmedelsinstitutet 
 
Utvärderingsgruppen förbehåller sig rätt att anlita 
ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare. 

 
Tävlingssekreterare är Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter. 
 

2. PREKVALIFICERING 

2.1 Intresseanmälan 
Intresseanmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2011-11-21. 
Intresseanmälan skall lämnas i ett slutet, neutralt kuvert och märkas: 
”Bo bättre på äldre dar- projekttävling, prekvalificering” 
Intresseanmälan skall sändas till: 
Planeringsavdelningen 
Burlövs kommun 
Box 53, 232 21 Arlöv  
Besöksadress: Kärleksgatan 6, Arlöv.  
Öppettider: Måndag 8.00-12.00, 13.00-17.30 Tisdag - torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.30 Fredag 8.00-
12.00, 13.00-15.00 
 

2.2 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 andra språk. 
 
Observera att intresseanmälan kan komma att förkastas om inte alla 
uppgifter har lämnats. Komplettering godkänns inte. 
 
Intresseanmälan skall innehålla samtliga uppgifter enligt nedan: 
1. Förteckning över inlämnat material. 
2. Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-post, webbadress. Om flera 
arkitektföretag samverkar ska var och en lämna dessa uppgifter. 
3. Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller liknande. Om flera 
arkitektföretag samverkar ska var och en lämna intyg. 
4. Redovisning av projekteringsorganisation för eventuellt fortsatt uppdrag, inklusive 
CV för nyckelpersoner, som kommer att engageras. 
Hur stor procent nyckelpersonerna avser arbeta själva i projektet, ska anges. 



5. Högst fem referensprojekt som förslagsställaren anser vara relevanta för 
tävlingsuppgiften där minst två av dessa ska vara genomförda. 
Lämnat material kan bestå av planer, illustrationer, mindre publikationer eller 
planscher. Ovanstående får inte lämnas på cd-skiva, usb- minne eller liknande utan 
ska lämnas i tryckt form. 
Materialet kan dock kompletteras med digitala modeller som får lämnas på cdskiva 
eller usb-minne. Mejl accepteras inte. 
Nyckelpersoners roll i åberopade referensprojekt ska anges. 
Projektorganisationen ska ha erfarenhet och kunskap att genomföra projekt i enlighet 
med svenska normer och krav. 
Referenspersoner till vart och ett av referensprojekten ska anges med namn, adress, 
telefon, e-mail. Referenspersoner ska vara vidtalade om att referenstagning kommer 
att ske. 
 
6. Arrangören kommer att inhämta följande uppgifter om svenska företag: 
* Intyg att föreskrivna skatter och avgifter har betalts (SKV blankett 4820). 
   Om flera företag samverkar inhämtas intyg från var och en. 
* Intyg från affärs- och kreditupplysningsföretag innehållande uppgifter 
   om ekonomiska nyckeltal och riskklassificering.  
   Om flera företag samverkar inhämtas intyg från var och en. 
Utländska företag ombeds lämna in motsvarande intyg. 
 

2.3 Urvalskriterier för deltagare 
Urvalet kommer att göras i två steg. Steg 1 är utvärdering av samtliga skallkrav. 
Om något av skallkraven inte är uppfyllda går företaget/laget inte vidare till 
utvärderingens steg 2. 
Steg 1 
• Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och vara på svenska. 
Samtliga erforderliga handlingar i intresseanmälan ska ha inkommit. 
Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller liknande ska vara giltigt. 
Ekonomisk och finansiell ställning enligt upplysningscentralen eller likvärdig ska 
vara minst 3 eller motsvarande. 
 
Steg 2 
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att bygga 
på en sammantagen bedömning utifrån lämnat material av: 
• Arkitektonisk förmåga 
• Förmåga till nytänkande 
• Hög kompetens inom miljöområdet. 
• Kompetens vad det gäller äldres behov. 
• Erforderlig erfarenhet och resurser 
 
2.4 Projektspråk 
Tävlingsspråk och projektspråk är svenska. 
 

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

2.6 Tävlingens tidplan 
• Annons – 2011-09-30 
• Sista tidpunkten för inlämning av intresseanmälan – 2011-11-21 



• Meddelande om resultatet av prekvalificeringen – 2011-12-05 
• Utskick av tävlingsprogram – 2011-12-05 
• Startmöte – 2011-12-14 
• Slutdatum för tävlingsfrågor – 2012-02-14 
• Inlämning av tävlingsförslag – 2012-04-17 
• Juryns beslut – prisutdelning – 2012-05-30 
 

2.7 Frågor 
Eventuella frågor under prekvalificeringstiden kan ställas till 
stadsarkitekt Mona Svensson, mona.svensson@burlov.se  
tel 040-43 91 56 
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