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KULTURENS HUS I LULEÅ 
Program för inbjuden arkitekttävling 2003-2004 
 
 
1 Inbjudan/syfte 
 
Luleå kommun inbjuder följande arkitektföretag/arkitekter till en projekttävling om 
utformningen av Kulturens Hus i Luleå: 
 
A  
B  
C 
D  
E  
F   
G 
H   
I   
 
Syftet med tävlingen är primärt att få fram ett förslag till utformning av Kulturens Hus på 
kvarteret Uttern innehållande bland annat konserthall, bibliotek och konsthall inklusive 
parkeringsanläggning. Sekundärt är syftet att få förslag på ett parkeringsdäck på kvarteret 
Trekanten och därutöver en mer generell vision för de närmast omkringliggande kvarteren. 
Avsikten är att det vinnande arkitektföretaget ska anlitas för den fortsatta bearbetningen och 
projekteringen av Kulturens Hus. Projektör avseende parkeringsdäck på kvarteret Trekanten 
väljs separat. 
 
Tävlingen genomförs i samråd med Sveriges Arkitekter. 
 
2 Bakgrund avseende Kulturens Hus i Luleå 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ett Kulturens Hus innehållande konserthall, bibliotek och 
konsthall ska byggas i centrala Luleå.  
Konserthall, bibliotek och konsthall utgör kärnverksamheten, därutöver ska Kulturens Hus 
vara mångfunktionellt och därigenom ge möjlighet till andra verksamheter som exempelvis 
konferenser och kongresser. 
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3 Staden Luleå 
 
Luleå grundades 1648 och är belägen på en halvö i Luleälvens utlopp. Den ursprungliga 
trästaden har eldhärjats vid flera tillfällen. Dagens gatubredder och kvartersgränser härrör från 
den stadsplan som upprättades efter den stora stadsbranden 1887. Under årens lopp har stora 
förändringar av bebyggelsen i Luleå skett. Byggnaderna har blivit högre, längre, och bredare, 
tomterna större osv. Bebyggelsen är mycket blandad från olika perioder i stadens expansion. 
Ett antal mycket fina exempel på 1950-talets arkitektur finns att beskåda, till exempel 
Shopping, Stadshuset och Pontusbadet.  
 
Handel och sjöfart har under lång tid varit betydelsefulla näringar i Luleå. De ursprungliga 
hamnarna var Norra hamnen och Södra hamnen. Den kraftiga landhöjningen har medfört att 
hamnverksamheterna successivt flyttat allt längre ut mot havet. De ursprungliga hamnarna har 
blivit platser för fritidsbåtar och turisttrafik till skärgården. Hamnområdena har omvandlats 
och bebyggts med bostäder, kulturella och andra verksamheter. 
 
Centrumhalvön är fortfarande kommunens och länets centrum och en knutpunkt för handel, 
administration, kultur, nöjen, kyrklig verksamhet, utbildning mm. Ett campus för all 
gymnasieutbildning i kommunen är under uppförande i centrum vilket innebär att upp till  
3 000 elever per år kommer att få sin gymnasieutbildning där och utgöra ett viktigt inslag i 
den framtida stadsbilden.  
  
Centrala Luleå är även kommunens största arbetsplatsområde med ca 14 000 arbetsplatser. 
Dessutom har ca 9 000 invånare sin fasta bostad där. Bostäder finns i stort sett alla kvarter.  
 
Luleå centrum kommer även i framtiden att vara en levande blandning av arbetsplatser, 
handel, bostäder, nöjen, kultur mm. Rutnätsstaden med sina gatubredder ska bevaras. Staden 
ska i högre utsträckning öppnas mot vattnet och stränderna ska göras tillgängliga för 
allmänheten. Trafikens barriäreffekter ska successivt åtgärdas. Storgatans betydelse för 
handeln i Luleå är mycket viktig. Behovet av ytor för evenemang mm ska beaktas. 
 
Luleås exponerade läge gör stadsbildsfrågorna särskilt viktiga. Domkyrkan är idag ett tydligt 
landmärke oavsett om man nalkas staden från de större infarterna eller från havet eller 
Luleälv. Det är mycket viktigt att bibehålla utblickarna mot vattnet. 
 
Kvarteret Uttern där Kulturens Hus ska uppföras är en av stadens mest spektakulära tomter, 
belägen intill en av huvudinfarterna till Luleå, ett stenkast från Storgatan och kommersens 
hjärtpunkt. Dessutom ligger Norrbottensteatern och det nyligen byggnadsminnesförklarade 
Pontusbadet från 50-talet inom synhåll.  
 
Med sitt exponerade läge, som ett fönster mot norr, blir byggnaden, med sitt innehåll, en 
viktig symbol för ett Luleå i framtiden. Byggnaden ska vara en signal om framtidstro och en 
tro på människan, vilket är en viktig förutsättning för hela Luleås utveckling, inte bara 
kulturlivets. 
 
3.1  Klimat och ljus 
 
Luleå är en rutnätsstad som ligger nära polcirkeln och nära havet. Det gör staden särskilt 
utsatt för vindar under alla tider på året. Vindar från ett kyligt hav kan ibland förta den värme 
som solen ger sommartid. Kalla nordliga vindar vintertid ökar i styrka när de passerar den täta 
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staden och stadens högsta byggnader. Skillnaderna mellan sol och skugga, mellan vindutsatta 
lägen och lä är ofta stora hela året.   
 
Vattenspeglarna runt staden sommartid och den snötäckta isen vintertid ger staden ett speciellt 
ljus. Under vintern och vårvintern reflekterar de snöklädda isarna solljuset och månljuset på 
ett sätt som annars endast kan upplevas på kalfjället. Den förhållandevis rikliga snön vintertid 
ger ljus i vintermörkret.  Snö täcker staden från mitten av december till början av april. 
Snödjupet är normalt cirka 60 cm men kan också nå upp till 110 cm. 
 
Solståndet är generellt sett lågt hela året. Skuggorna blir därför förhållandevis långa. Under 
sommaren är det ljust hela dygnet. Solen går nästan ett helt varv på himlen mellan uppgång 
och nedgång. Väst- och nordvästlägen med kvälls- och nattsol sommartid upplevs som en 
unik tillgång såväl inomhus som utomhus. Detta är också utmärkande för tävlingsområdet. 
Kvällarna kan däremot upplevas kyliga fram till dess att havet värmts upp på sensommaren. 
Luleå är en av de orter i Sverige som har flest soltimmar sommartid, nästan midnattssol.  
 
Under vintern, när det är som mörkast, når solen knappt över horisonten och temperaturen kan 
ibland nå ner till -35 C. Medeltemperaturen är -11 C från december till mars.  
 
 
4 Tävlingsområdet och dess närmaste omgivningar 
 
Norra hamnen med de två obebyggda kvarteren Uttern och Trekanten är en av stadens mest 
spektakulära platser. Sommartid är Norra hamnen en relativt folkrik idyll med sin strand-
promenad bort mot kajen vid Norrbottensteatern. I hamnen lägger fiskebåtar till på kvällarna, 
föreställningar ges på den lilla utescenen vid teatern och kvällssolen speglar sig i vattnet. 
 
Vintertid är norra hamnens is en mötesplats för människor på långfärdsskridskor och isjakter 
och senare då snön fallit, syns ofta motionärer på skidor och skoteråkare ute på de snötäckta 
isarna. 
 
Kommunen önskar att hela tävlingsområdet i en framtid ska få en sammanhållen och 
stadsmässig karaktär samt att stadens centrala delar binds samman med stranden och vattnet. 
 
Tävlingsområdets begränsning framgår av bilagd stadskarta. 
 
4.1 Kvarteret Uttern och Trekanten 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att Kulturens Hus ska placeras på kvarteret Uttern och att 
kvarteret Trekantens parkering eventuellt ska utvecklas.  
 
Kvarteren Uttern och Trekanten är idag stora parkeringsplatser som nyttjas främst av 
biltrafikanter norrifrån. Kvarteret Trekanten har använts för olika evenemang sommartid och 
en flexibel användning av denna tomt är önskvärd. En hög byggnad på kvarteret Trekanten är 
inte möjlig. 
 
4.2  Omgivande kvarter 
 
Kvarteret Strutsen (fastighetsägare Norrporten) 
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Här finns en större galleria (STRAND) med entré från såväl Trekanten som – i övre våning – 
Storgatan. Gallerian innehåller bland annat restaurang vars utsikt mot Norra hamnen inte får 
begränsas. De två högdelarna i byggnaden innehåller bostadslägenheter. Varutransporterna till 
gallerian i Strutsen sker via varuintaget mot Trekanten. 
 
Kvarteret Hunden (fastighetsägare Norrporten) 
Norra delen fungerar som parkeringsplats. I sydöstra hörnet finns en av stadens äldre 
samlingslokaler, den före detta Ebeneserkyrkan, och i direkt anslutning finns också en av 
stadens äldsta affärsfastigheter. I kvarterets västra del vid Smedjegatan finns en kontors- och 
affärsfastighet. 
 
Kvarteret Katten 6 (fastighetsägare Folkets Hus föreningen) 
På flygfoto A syns den Folkets Hus-byggnad i trä, som tyvärr brann ned våren 2003. 
 
Kvarteret Mården (fastighetsägare Tornet) 
Vattenfalls stora kontorsbyggnad dominerar kvarteret. Kvarterets bilparkeringar är byggda 
med in- och utfart mot Skomakargatan. 
 
Kvarteret Bävern (fastighetsägare Luleå kommun) 
Från söder räknat är kvarteret bebyggt med Räddningstjänstens byggnad (brandstationen), 
sporthallen och det byggnadsminnesförklarade Pontusbadet. 
 
4.3 Bil- och busstrafik  
 
Bodenvägen är Luleås huvudinfart där all trafik från norr och Luleå älvdal inklusive Boden, 
leds in till centrum via Bodenvägen. Trafiken uppgår till drygt 24 000 fordon per dygn. I 
korsningen Namnlösa gatan – Magasinsgatan – Smedjegatan fördelas trafiken som kommer in 
till staden. Denna korsning har därför en stor betydelse från både trafik- och 
stadsbildssynpunkt. Huvuddelen av trafiken och genomfartstrafiken väljer Namnlösa gatan 
och Skeppsbrogatan. Smedjegatan är nyligen ombyggd till bil- och bussgata med tillhörande 
huvudhållplats för lokaltrafiken. Framkomligheten för bilar på Smedjegatan är delvis 
begränsad. Vilket innebär att antingen Namnlösa gatan eller Skeppsbrogatan i sin helhet 
väster om Smedjegatan måste klara biltrafik. En eller flera länkar för trafik måste finnas 
mellan Bodenvägen och Bergnäsbron.  
 
Den aktuella trafikbelastningen kring kvarteren Uttern och Trekanten samt 
utryckningsvägarna från brandstationen framgår av bilagor 6-8. 
 
Sammanfattningsvis är trafikbelastningen runt kvarteret Uttern minst på Skomakargatan. Om 
in- och utfarter till huset läggs där är en ombyggnad av Skomakargatan möjlig, varvid hänsyn 
till kvarteret Mårdens marknivåer och in- och utfarter måste tas. Den fria körbanans bredd får 
inte understiga 6,5 meter. 
 
4.4 Gång- och cykeltrafik 
 
Längs Bodenvägens västra sida finns idag en gång- och cykelbana som fortsätter in på 
Smedjegatans västra sida och den planeras i framtiden bli utbyggd ned till södra hamnen.  
Väster om kvarteret Uttern finns idag en gång- och cykelbana. Funktionen skall finnas kvar. 
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5 Tävlingsuppgiften 
 
Tävlingsuppgiften är primärt att utforma byggnaden Kulturens Hus i kvarteret Uttern med 
höga funktionella, estetiska och ekonomiska kvaliteter, samt visa hur huset förhåller sig till 
omgivande kvarter, till staden, till stråk och platser. I tävlingsuppgiften ingår också att 
gestalta en parkeringsanläggning på kvarteret Trekanten samt ge en vision av hur de 
omgivande kvarteren  på sikt kan utvecklas för att tillsammans med Kulturens Hus bilda en 
stadsbildsmässig helhet.  
 
Stor vikt ska läggas på Kulturens Hus gestaltning som symbolbyggnad och som en del av 
stadens siluett och landskapsrummet kring Norra hamnen. 
 
Med utgångspunkt från tävlingsresultatet kommer en ny detaljplan för området att göras. 
 
Kulturens Hus ska välkomna alla och vara en tillgång för Luleås befolkning, samt utgöra 
kulturellt nav för regionen. Kulturens Hus ska ge Luleå en centralt belägen professionell  
arena för dialog och upplevelser genom konserter, kongresser, konstutställningar etc.  
 
I Kulturens Hus ska konserthus, bibliotek och konsthall föras samman. Dessa är särskilda 
verksamheter, men i möjligaste mån ska allmänna funktioner som t ex entré, foajé, 
restaurang/café, inlastning och vissa personalfunktioner nyttjas gemensamt. Avsikten med att 
föra samman de tre funktionerna är att skapa ett hus som är öppet och levande dygnet runt och 
året runt. De tre delarna attraherar ofta olika publikkategorier och har olika öppettider och ska 
både kunna fungera var för sig och tillsammans. Både planerade och spontana möten ska 
kunna ske i huset.  
 
Användningsmöjligheterna ska vara flexibla både för att ge många olika upplevelser men 
också för att personalen ska kunna arbeta effektivt och för att huset ska vara ekonomiskt 
bärkraftigt.  
 
Det är önskvärt att skapa ett uterum som bland annat kan användas av Konsthallen för 
utställningar och restaurangen/caféet. 
 
Det ingår inte i tävlingsuppgiften att lösa alla detaljer utan det är idéerna och huvudlösningen 
som ska prövas. 
 
5.1 Konserthallen 
 
Konserthallen ska erbjuda ett allsidigt och varierat högkvalitativt musikutbud. Naturligtvis ska 
symfonisk musik kunna uppföras, men också allsköns annan musik. Klassisk musik och 
konstmusik ska kunna samsas med jazz, pop, underhållning, visa och världsmusik. Tradition 
med regional förankring ska kunna möta förnyelse, experiment och gränsöverskridande 
kulturella uttrycksformer. Internationella och nationella gästspel ska kunna komplettera det 
lokalt förankrade musikutbudet. 
 
Konserthallens flexibla lösningar ska borga för att den akustiska miljön kan anpassas till varje 
genre. Musiken ska kunna samsas med scenframträdanden, barn- och ungdomsföreställningar, 
dans, konferenser, debatter och information. 
 

 



 2003-12-22 Sidan 6(11) 

Konserthallen bör även vara attraktivt för större kongress- och konferensändamål för att svara 
på behov hos många lokala aktörer.  
 
Konserthallen ska maximalt kunna ta emot en publik på 1 000 personer varav cirka 800 fasta 
platser och övriga platser åstadkoms genom variabelt nyttjande av scenutrymmet.  
 
5.2 Biblioteket 
 
Biblioteket ska sätta besökaren i centrum och fungera som en mötesplats som stärker Luleås 
profil som kunskaps- och universitetsstad. 
 
Biblioteket ska kännas öppet, ljust och överblickbart. Det ska finnas gott om läs- och 
studieplatser, både avskilt och i grupp. Det ska finnas både traditionella läsplatser och 
dataplatser. Biblioteket ska ha en arena för berättare och poeter och för mindre scenprogram. 
Det ska finnas ytor för mindre utställningar. Biblioteket ska vara tillgängligt för alla. 
 
Biblioteket ska vara så flexibelt att det vid behov ska kunna omdisponeras för olika 
verksamheter.  
 
5.3 Konsthallen 
 
Konsthallen ska ha en generös och inbjudande entré från vilken man snabbt kan orientera sig 
och förstå rummens organisation och samband. Vid entrén ska det finnas en plats på vilken 
man kan samla små grupper för genomgångar och kortare program/arrangemang. 
Konsthallens största rum ska ha dubbel rumshöjd. Hallens utställningsrum ska ligga i 
anslutning till varandra så att möjlighet finns att visa en stor utställning eller flera mindre. Det 
minsta men mest slutna rummet ska kunna användas för teknikkrävande utställningar. Ateljén 
ska användas av barnen, deras föräldrar och andra vuxna. 
 
5.4 Parkering  
 
Ett mål är att besökarna till centrum ska kunna parkera vid huvudinfarterna. Besöksparkering 
prioriteras och är av stor betydelse för handelns utveckling. De avrivna tomterna på kvarteren 
Hunden, Uttern och Trekanten fyller från den synpunkten viktiga funktioner idag som måste 
ersättas.  
 
På kvarteret Uttern finns f n ca 230 parkeringsplatser och 250-280 parkeringsplatser skall 
redovisas i den nya parkeringsanläggningen under Kulturens Hus. På kvarteret Trekanten 
finns idag ca 160 parkeringsplatser, och in- och utfarterna är placerade på södra sidan mot 
kvarteret Strutsen. En framtida parkeringsanläggning i kvarteret Trekanten ska ha ungefär 
dubbelt så många parkeringsplatser. 
 
5.5 Framtida utbyggnad 
 
De tävlande ska också redovisa hur byggnaden kan utvecklas och byggas ut i framtiden. 
Det finns redan idag önskemål om att husera ytterligare en funktion i huset. I 
tävlingsuppgiften ingår att lösa detta önskemål som i lokalprogrammet kallas  
expansionsarea 1. Dessa lokaler ska dock placeras på ett sådant sätt att de kan byggas, i detta 
eller i ett senare projekt, utan att projekteringen för grundverksamheterna i huset behöver 
påverkas. 
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5.6 Ekonomiska förutsättningar 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att Kulturens Hus bruttoarea ska vara max 12 700 m2 
exklusive parkeringsanläggningen om max 6 500 m2 under huset. 
 
Budgeten för produktionskostnaden för Kulturens Hus är 205 miljoner kronor i nuvarande 
penningvärde exklusive mervärdesskatt, lös inredning och restaurangkökets fasta inredning 
och utrustning. 
 
Budgeten för produktionskostnaden för parkeringsanläggningen i Kulturens Hus är 45 
miljoner kronor. 
 
Budgeten för Norrbottensmusikens lokaler, expansionsarea 1, är 19 miljoner kronor. 
Budgeten för parkeringsanläggningen i kvarteret Trekanten är 18 miljoner kronor. 
 
Vid utformningen av Kulturens Hus är det synnerligen viktigt att bruttoarean och 
kostnadsramarna inte överskrids. 
 
5.7  Bedömning 
 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas för sin helhetslösning av: 

- arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga kvaliteter 
- lösningar av lokal- och verksamhetsmässiga synergieffekter genom flexibilitet, 

kommunikation och samverkan mellan verksamheterna samt  
- genomförbarhet, produktions- och driftskostnader. 
- Framtida utbyggnadsmöjligheter 

 
   
6 Tävlingstekniska bestämmelser 
 
6.1 Tävlingsarrangör 
 
Luleå kommun 
 
6.2 Tävlingens form 
 
Tävlingen år en inbjuden projekttävling i ett steg och genomförs som en formgivningstävling 
enligt LOU. 
 
6.3 Tävlingens språk 
 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 
 
6.4 Deltagarrätt 
 
Endast inbjudna företag/arkitekter, utvalda genom prekvalificering, har rätt att delta i 
tävlingen. 
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6.5  Jury 
 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en tävlingsjury bestående av: 
Roland Eriksson, ordförande, teknik- och fastighetschef Luleå kommun 
Åke Broström, kulturchef, Luleå kommun 
Britt-Inger Rönnqvist, bibliotekschef, Luleå kommun 
Arkitekt SAR/MSA Svenolof Halvares, chef Konstens Hus, Luleå kommun 
Arkitekt SAR/MSA Bo Larsson, stadsarkitekt, Luleå kommun 
Arkitekt SAR/MSA Gunilla Selin, planchef, Luleå kommun 
Arkitekt SAR/MSA Roger Spetz Sveriges Arkitekter 
Arkitekt SAR/MSA Ulla Antonsson Sveriges Arkitekter 
 
Juryn sekreterare är arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekters tävlingsservice 
 
6.6 Tävlingsfunktionär  
 
Willy Sundling 
Luleå kommuns Tekniska förvaltning 
Luleå kommun 
971 85 Luleå 
Telefon +46 920 29 30 00 
Fax +46 920 294 160 
E-post willy.sundling@skol.lulea.se 
 
6.7 Tävlingshandlingar 
 
1. Detta program 
2. Adresskarta Luleå 
3. Lokalprogram  
4. Tre flygfoton 
5. Foton över omgivningar, varav ett är utgångspunkt för exteriört perspektiv 
6. Trafikbelastningen kring kvarteret Uttern 
7. Utryckningsväg för räddningstjänsten 
8. Bussrörelser förbi kvarteret Uttern 
9. Grundkarta kvarteret Uttern och Trekanten skala 1:1000 och 1:400   
10. Fasadritningar på omgivande byggnader, skala 1:200 
11. CD Rom med allt material utom fasadritningarna  
 
6.8 Tävlingsfrågor 
 
Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna ska göras 
skriftligen, genom brev eller e-post. Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 
den 2004-01-15. Skriftligt svar utsänds till samtliga tävlande inom en vecka. Vid samma 
tillfälle förbehåller sig arrangören rätten att komplettera tävlingsuppgiften. 
 
6.9 Tävlingsförslaget 
 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar ska i nedre högra hörnet 
vara försedda med ett motto. 
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Tävlingsförslaget får omfatta: 
-  högst fyra (4) liggande planscher i A1-format, monterade på styvt underlag.  
-  en omgång av planscherna ska vara nedkopierade till A3-format. 
-  10 CD skivor med kopior på planscherna. Planscherna ska ha filformatet PDF och ska 

kunna användas för publicering, i såväl tryckt form som digitalt. 
-  För arrangörens beräkning av BTA och BTV ska på CD skivorna finnas samtliga planer 

och sektioner av Kulturens Hus i dwg-format. 
     
Handlingar eller material utöver detta kommer att tas undan från bedömning. 
 
Tävlingsförslaget ska redovisa följande:   
-  Situationsplan inklusive vision av utformning av angränsade kvarter, skala 1:1000 
-  Samtliga våningsplan kvarteret Uttern, skala 1:400 
-  Representativa fasader och sektioner kvarteret Uttern,  skala 1:400 
-  Fasadstudie av Kulturens Hus där material och färg framgår 
-  Idéstudier av parkeringsanläggningen i kvarteret Trekanten (plan, sektion och fasad) 

skala 1:400 
-  Ett exteriört perspektiv från fotopunkt A 
-  Två representativa interiörperspektiv av Kulturens Hus 
-  Enkel volymskiss (axonometri)  
-  Kortfattad teknisk beskrivning 
 
6.10 Inlämning 
 
Tävlingsförslaget ska vara inlämnat till post- eller budbefordran senast 2004-02-20 adresserat 
till tävlingsfunktionären. Förslagen ska vara märkta ”Anbud” 
 
För att tidplanen för bedömning ska kunna hållas ska de tävlande skicka sina tävlingsförslag 
på ett sådant sätt att de är tävlingsfunktionären tillhanda senast den 2004-02-23. 
 
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt ”Namnsedel” och 
förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och 
eventuella medarbetare samt adress till vilken eventuellt icke godkänt förslag ska återsändas. 
 
OBS! I separat kuvert, märkt med förslagets motto och adresserat till tävlingsfunktionären, 
ska samtidigt översändas kvitto som visar vilken dag förslaget lämnats till befordran. På detta 
kvitto ska även anges ett telefonnummer där kontakt kan nås med förslagsställaren under 
bevarad anonymitet, t ex i de fall tävlingsförslaget inte kommit fram. 
 
Insänt godkänt material  ägs av arrangören. 
 
6.11 Tävlingsarvode 
 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta program erhåller ett 
arvode om 200 000: - SEK exklusive moms. Arvodet utbetalas mot faktura när juryn godkänt 
inkomna förslag 30 dagar netto. Dessutom får vinnaren ett extra tävlingsarvode om 100 000:- 
SEK exklusive moms. 
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6.12 Publicering 
 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter det 
att tävlingens resultat offentliggjorts. 
 
All publicering av tävlingsförslagen efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn. 
 
Sveriges Arkitekter äger rätt att använda tävlingsförslagen för dokumentation av tävlingen i 
medlemstidningen och på hemsida. 
 
6.13 Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt 
 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagens planscher. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan först ske efter avtal med 
förslagsställaren. 
 
6.14  Uppdrag efter tävlingen 
 
Vinnande förslag skall utgöra grund för utarbetande av ett fördjupat funktions- och 
lokalprogram samt eventuellt därpå följande projektering av kvarteret Uttern. 
Juryn skall förutom vinnaren utse såväl andra- som tredjepristagare. Tekniska förvaltningen 
upptar förhandlingar med vinnaren beträffande den fortsatta projekteringens omfattning och 
ekonomi. Om överenskommelse inte kan nås och kontrakt därför inte kan upprättas upptas 
förhandlingar med det företag som rangordnats som nummer två. Om kontrakt inte heller kan 
upprättas med det företaget upptas förhandlingar med det som rangordnats som nummer tre.  
 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. 
 
Om förhandling inte upptagits med vinnaren inom två år efter tävlingens avslut erhåller 
vinnaren en extra ersättning motsvarande tävlingsarvodet. 
 
6.15 Tävlingsprogrammets godkännande 
 
Detta program är upprättat i enlighet med ”Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” 1998. Reglerna gäller om inte programmet 
anger annat. 
 
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka ansvarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de 
tävlande av Sveriges Arkitekter. 
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Luleå december 2003  
 
 
 
Roland Eriksson    Åke Broström 
Ordförande    
 
 
 
Britt-Inger Rönnqvist   Arkitekt SAR/MSA Svenolof Halvares
   
 
 
Arkitekt SAR/MSA Bo Larsson  Arkitekt SAR/MSA Gunilla Selin 
 
 
 
Arkitekt SAR/MSA Roger Spetz   Arkitekt SAR/MSA Ulla Antonsson 
utsedd av Sveriges Arkitekter   utsedd av Sveriges Arkitekter 
 
 
 
 
 
För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd  
 
 
 
Arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson 
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