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1.  INBJUDAN 
 
Statens fastighetsverk (SFV) inbjuder till en arkitekttävling gällande anpassning av lokaler på 
Varbergs fästning för Länsmuseet Varberg. Tävlingen genomförs som en inbjuden 
formgivningstävling enl. LOU. Tävlingen har annonserats i Official Journal. Efter 
intresseanmälan har följande arkitekter inbjudits att delta: 

• Erik Wikerstål  Wikerstål arkitekter 
• Ulla Antonsson White arkitekter 
• Micael Ekberg ABAKO arkitekter 

Endast ovanstående personer/företag äger rätt att delta i tävlingen. 
SFV fastighetsdistrikt 3 står som arrangör för tävlingen och som beställare vid fortsatt 
uppdrag. 
 
2.  TÄVLINGENS MÅL OCH SYFTE 
Projektets övergripande mål är att förbättra tillgänglighet, arbetsmiljö och ekonomiska 
förutsättningar för museets verksamhet och därmed för fästningens levandegörande, utan att 
arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter går till spillo.  

Tävlingen ingår i ett programskede där det gäller att få fram och illustrera visioner och idéer 
om hur lokalerna utnyttjas bäst och på vilka punkter strategiska förändringar kan/bör göras – 
omflyttning, ombyggnader och ev. tillbyggnader. Exempel på strategiska frågor är var 
museets entré skall ligga och hiss(ar) placeras. Tävlingen gäller alltså inte att lösa museets 
lokaler i detalj. Det är SFV:s avsikt att upphovsmannen till vinnande förslag enligt juryns 
rekommendation, efter tävlingen ska ges i uppdrag att tillsammans med museet och SFV 
utarbeta ett åtgärdsprogram för förbättringar, som troligen måste genomföras etappvis.  

Tävlingens syfte är också att fästa uppmärksamhet på museet och fästningen och att engagera 
politiker, allmänhet och potentiella medfinansiärer i planerna för ”det nya museet”. 
Tävlingsförslagen kommer att ställas ut på museet. 
 
3.  TÄVLINGSUPPGIFTEN 
3.1 Bakgrund 
Varbergs slott och fästning har en historia som sträcker sig bakåt till medeltiden. 
Anläggningen tillhör vårt nationella kulturarv, dvs byggnader och monument som utgör en 
väsentlig del av den svenska historien. Fästningen avfördes1822 från rikets fasta försvar, och 
nyttjades därefter som fängelse. Den tillhörde försvarsmakten fram till 1993 då förvaltningen 
övergick till SFV.  

SFV skall långsiktigt garantera fastighetens underhåll och bevarande av kulturhistoriska 
värden, men också tillgodose behoven av utveckling för användning i vår tid samt ge 
information om och väcka allmänhetens intresse för anläggningen och dess historia.  
Härvid är hyresgästerna, främst Länsmuseet Varberg, av avgörande betydelse.  
I bilaga 1 finns en sammanfattande beskrivning av fästningens unika värden. Ett flertal 
artiklar om fästningens historia finns i bilaga 2, särtryck ur museets årsbok 1995. 

3.2 Verksamheten 
3.2.1 Museet 
Huvudman för Länsmuseet Varberg är Ideella föreningen Länsmuseet Varberg, vars 
styrelse består av 3 företrädare för Varbergs kommun och en vardera för Föreningen 
Varbergs Museum och den halländska hembygdsrörelsen. Länsmuseet Varberg är en 
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del av Stiftelsen Hallands länsmuseer  och har som ansvarsområde att dokumentera, samla 
och visa länets kulturhistoria och folkliv. Museet har huvuddelen av sin publika verksamhet 
samt administration på fästningen, men magasinslokaler i kv Bolmen och Kulturarvs-IT i 
Varbergs kommun lokaler. Som en del av museet fungerar även Folkrörelsernas Arkiv i Norra 
Halland. Se vidare museets hemsida (www.lansmuseet.varberg.se) och museets 
Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan (bilaga 3) 
 
3.2.2  Mål för förbättringar 
1. Förbättrad tillgänglighet  
Lokalerna har en mängd nivåskillnader, nästan inga lokaler ligger i markplan. Hissar 
saknas såväl i slottet som i stallet och varken publika eller interna lokaler är tillgängliga 
för rörelsehindrade. En nyckelfråga för en ny lokaldisposition är att finna lägen för 
hiss(ar), som kan accepteras med hänsyn till kulturmiljön och är optimala med avseende 
på tillgänglighet för funktionshindrade och arbetsmiljö (punkt 5). 
2. Förbättrad publik service.  
Museets tillvaro präglas av den mycket ojämna publiktillströmningen.   
Av 100-150.000 besökare/år kommer en stor del under 3 sommarmånader. Då har man 
500-1000 besökare/dag, vintertid kanske 30. Under våren kommer 10-15 
skolklasser/dag, vintertid max 1-2, då vid särskilda skolsatsningar. Vid vissa evenemang 
(julmarknad, Medeltidsdag) kan man ha 4000 besökare på fästningen. 
Idag råder brist på toaletter och kapprum, entré och butik är mycket trånga under 
högsäsong (och för grupper även andra tider), vil-/sjukrum f publik saknas, ingen 
servering för museibesökare finns vintertid. 
3. Förnyelse av utställningar och annan publik verksamhet med användande av bl.a ny 
teknik. Syftet är att nå delvis nya besökargrupper och fler besökare under lågsäsong. 
Aktivitetsrum för skolklasser och andra grupper saknas idag, liksom hörsal och filmsal. 
Arkiv och bibliotek är svårutnyttjade för allmänheten.  
4. Bättre utnyttjande av fästningsmiljön och läget i utställningsrum mm. Fästningen är, 
med sin miljö och sin historiska betydelse för Varberg och Halland museets kanske 
främsta ”utställningsföremål” och museet har en avgörande betydelse för att fästningen 
levandegörs. I dagens utställningsrum är fästningsmiljön (och utsikten) dock delvis 
”bortbyggd”. Fler delar i källare och vindsplan skulle ev kunna göras tillgängliga för 
publik.   
5. Förbättrad arbetsmiljö. Komplicerade kommunikationer och inlastningsförhållanden 
med många nivåskillnader gör lokalerna tungarbetade, inte minst för utställnings- och 
verkstadspersonal samt för lokalvården.  
6. Förutsättningar för bättre lokalutnyttjande/lokalekonomi.  Den ojämna publiktill-
strömningen innebär att lokaler ibland är alldeles för trånga, andra tider står tomma. 
Flexibla rumsfunktioner och bättre utnyttjande vintertid eftersträvas, liksom bättre 
möjligheter till extern finansiering genom uthyrning till t.ex. konferenser. Även här 
kommer behovet av hörsal och servering in.   
7. Förutsättningar för bättre personalekonomi. Splittrade entréer och utställningar på 
flera håll fordrar mycket personal. Även på denna punkt eftersträvas en flexibilitet, så 
att en mindre personalstyrka under lågsäsong kan ha överblick och sköta flera 
funktioner, medan plats finns för större personal under högsäsong. Personalstyrkan är 
idag ca 25 personer vintertid och det dubbla sommartid. 
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3.2.3 Restaurangen. 
Restaurang Borggården drivs som en egen rörelse men i nära samarbete med museet. Den är 
belägen i samma lokaler som på sin tid militärrestaurangen, med köket i källarvåningen. I 
matsalen ryms idag ca 100 platser, men man vill gärna ha fler (140-200). Restaurangen har 
samma problem med ojämn publiktillströmning som museet: av 12 000 besökare/år kommer 
ca 9000 på sommarmånaderna och 2000 i december för julbord. Vintertid har man endast 
öppet för bokade sällskap. Museet önskar en servering, åtminstone café, som är öppen året 
om. Restaurangen är viktig inte bara som en service till museibesökarna utan som en del av 
levandegörandet av fästningen vid evenemang, konferenser och gästvåningsverksamhet, som 
kan bidra till extern finansiering. ( www.borggarden.nu )        

3.3  Tävlingsområdet.  
 

3.3.1 Befintliga lokaler  
Tävlingen omfattar museets befintliga lokaler i slottet (byggnad 1) och i Karl XI:s stall 
(byggnad 7) samt disponibla lokaler i Mellersta Valvet (byggnad 15). I slottets västra och 
norra länga (”Kungshuset”, 36 ovan, resp. ”Garnisonskyrkan”, 33 ovan) finns utställningar 
och andra publika lokaler med entré från mellanborgen i norr. I östra längan finns idag 
museets administration och bibliotek/arkiv i den norra och mittersta delen (”Kommendants-
huset” 34), verkstad och ateljéer i den södra delen. Den södra längan (”Eskils salshuset”, 30) 
upptas av mötesrummen Rikssalen och Eskils källare.  
I Karl XI:s stall, som byggdes om totalt 1995, finns Folkrörelsearkivet (i södra delen) och 
Cykelmuseet. Museet har planerat att flytta dit sin faktaavdelning (arkiv och bibliotek).  
Restaurang Borggården har sina lokaler i västra längans södra del.  

Total lokalarea är för Slottet ca 3940 kvm, Stallet ca 690 kvm och Mellersta valvet  
ca 390 kvm. Relationsritningar, se bilaga 4. Tabell över befintlig lokaldisposition och areor 
bifogas som orientering, bilaga 5.  
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3.3.2 Yttre miljö.  
Den på 1990-talet upprustade Borggården används flitigt av museet och restaurangen och 
måste ingå vid studier av ändrade entréförhållanden, liksom Mellanborgen (området mellan 
slottet och Mellersta valvet). Örtagården (f.d. fängelsegården i sydöstra hörnet), skulle ev. 
kunna göras mer lättillgänglig för publik. För den yttre anläggningen finns ett vårdprogram, 
som behandlar markytor och de utvändiga delarna av befästningsverken (bilaga 6). 
 

3.4 Kulturmiljö och arkitektur  
Varbergs fästning är byggnadsminne sedan 1935. I Vårdprogrammet för den yttre 
anläggningen ges en historisk överblick av dess tillkomst och förändringshistoria. 
Byggnadernas bakgrund beskrivs också i värdebeskrivningen bilaga 1. 

Fästningens byggnadshistoria har sedan 1200-talet styrts av krig och funktionsförändringar. 
Tillägg och förändringar från vår tid ska göras med hänsyn till historien och gärna så att 
denna förtydligas. Av de tävlande begärs dock inte att de i detta skede ska sätta sig in i 
byggnadernas historia i detalj, utan de har stor frihet att efter eget omdöme komma med 
förslag till tillägg och förändringar som är värdiga tillskott från vår tid till fästningens brokiga 
historia. I det fortsatta uppdraget kommer förmodligen både ytterligare inventeringar och 
omprövning av lösningar att krävas. Tävlingen kan i det stycket liknas vid en idétävling.   
De kulturhistoriska förutsättningarna kommer att vidareutvecklas vid startmötet den 24 
februari. 
 
3.5 Tillgänglighet 
Varbergs fästning uppfördes för att vara otillgänglig men är nu ett viktigt besöksmål, som 
vänder sig till alla. Tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade är ett krav som 
tillkommit i vår tid och som vi kan vara stolta över. Se även SFV:s tillgänglighetspolicy, 
bilaga 7. Museets engagemang i Kulturarvs-IT, ett projekt som gäller arbete för personer med 
funktionshinder, framför allt i arkiv och föremålsregistrering, förstärker ytterligare motivet för 
förbättrad tillgänglighet. 
 
3.6 Tekniska krav  
Tekniskt program kommer att tas fram i senare skede. I tävlingsskedet förväntas arkitekterna 
använda egna erfarenheter av utrymmesbehov för fläktrum, schakt, elcentraler, 
hissmaskinrum mm. Alla installationer kommer att behöva ses över och i stor utsträckning 
förnyas i berörda lokaler. Den tunga byggnadsstommen bidrar till långsamma variationer och 
känsliga föremål förvaras i montrar, vid behov med lokal klimatisering. Därutöver ställs bara 
normala komfortkrav på rumsklimat.  
 
3.7 Miljö 
I ”Vårdprogram för den yttre anläggningen” framhålls vissa miljömål för Varbergs fästning, 
t.ex. att besökare och hyresgäster inom området ska ges möjlighet till källsortering och att 
transporter och bullerskapande aktiviteter ska minimeras och undvikas helt där de inte är 
nödvändiga för verksamheten.  
Miljökraven för projektet kommer att preciseras och ytterligare inventeringar kan bli aktuella 
i  senare skede. Se även SFV:s Miljöpolicy, bilaga 8. 
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3.8 Övriga programförutsättningar 
Något lokalprogram med areakrav bifogas ej. Det ”nya” museets behov i förhållande till 
nuläget - ifråga om rum och rumssamband - framgår dels av museets verksamhetsplan (bilaga 
3), dels av problembeskrivningarna i pkt 3.2.2. Frågan kommer också att tas upp vid 
startmötet. Det gäller även museets krav på säkerhet.  

 
3.8 Programhandlingar 
Programhandlingarna utgörs av detta program och bilagor enligt förteckning på sid.2. Dessa 
överlämnas vid startmötet. Foton enligt önskemål kommer att tas av museets fotograf vid 
rundvandring den 24 februari och sedan delges de tävlande digitalt (bilaga 10). 
 
4.  TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 
 
4.1 Jury, jurysekreterare 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 
 
Gillis Åström, ordförande förvaltare, SFV FD3 
Agneta Boqvist museichef, Länsmuseet Varberg 
Anders Ottensten kommundirektör, Varbergs kommun 
Lena Simonsson kulturarvschef SFV, arkitekt SAR/MSA 
Myr Ullhammar projektledare, SFV, arkitekt SAR/MSA   
Margareta Källström arkitekt MSA, representant för Sveriges Arkitekter 
 
Juryns ordförande har utslagsröst. 
Kenneth von Kartaschew, SFV:s specialist på Militär byggnadsvård, kommer att anlitas som 
sakkunnig i juryn, som också har rätt att vid behov inkalla andra sakkunniga. 
Juryns sekreterare är Cajsa Rydén, utredningsarkitekt, SFV, arkitekt SAR/MSA 
   
4.2 Tävlingsfunktionär 
Camilla Berg, SFV Byggenheten 
Postadress: Box 2263, 103 16 STOCKHOLM  
Tel.: 08-696 70 41, fax: 08-696 70 87 
e-post: camilla.berg@sfv.se                 
 
4.3 Tävlingstider. Startmöte 
Tävlingen startar med ett gemensamt startmöte 2004-02-24 på Länsmuseet Varberg.  
Tävlingsbidragen ska vara inlämnade 2004-04-21, se pkt 4.6. 
Dagordning presenteras på startmötet. De tävlande kommer då att få träffa juryn, se alla 
berörda lokaler och den yttre miljön på fästningen, få en presentation av Länsmuseet Varberg 
och ha tillfälle att ställa frågor om tävlingsuppgiften mm.  
  
4.4 Tävlingsfrågor 
Efter startmötet ska tävlingen genomföras i anonymitet. Frågor rörande tävlingsuppgiften och 
programhandlingarna får då endast ställas skriftligen till tävlingsfunktionären. Juryns svar på 
sådana frågor kommer att delges alla tävlande i samlad form. Frågor ska vara 
tävlingsfunktionären tillhanda senast 2004-03-19. Senare framställd fråga besvaras ej. 
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4.5 Tävlingshandlingar 
Tävlingsförslag ska vara helt anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar 
ska vara försedda med motto i nedre högra hörnet.  

Tävlingsförslaget ska redovisa följande:  

1. Kortfattad beskrivning av förslaget med motivering till strategiska förändringar   
2.  Situationsplan i skala 1:800  
3. Samtliga planer i berörda byggnader i skala 1:200 resp.1:300 (gäller slottet), där 

museets lokaldisposition i stora drag framgår (detaljerad lösning krävs ej). 
4. Delplaner, sektioner och/eller fasadutsnitt på strategiska punkter (t ex vid föreslagen ny 

hiss) i skala 1:100, i en omfattning som avgörs av den tävlande, dock högst 1 A1-
plansch. 

5. Minst 2 interiör och/eller exteriörperspektiv, alternativt fotomontage  

Handlingar utöver dessa tas ej upp till bedömning, ej heller modeller. Modeller av förslagen 
kommer däremot, om det visar sig lämpligt och önskvärt, att byggas av museet till den 
planerade utställningen. Redovisningen av förslagen ska vara tillräcklig tydlig för att 
möjliggöra detta. 

All text på handlingarna ska vara avfattad på svenska. Grafisk skala ska finnas till alla 
ritningar/figurer med bestämd skala. Hänsyn bör tas till att förslagen, liksom övrig  
dokumentation av tävlingen, kommer att presenteras även digitalt, på SFV:s hemsida.  

Tävlingsförslag ska vara monterad på kartong i liggande A1-format och får omfatta högst 4 
planscher. Hängningsordning ska framgå av orienteringsfigur på varje kartong. Beskrivning 
kan ingå i planscherna eller bifogas separat på högst 2 A4-blad 

Därutöver ska en omgång av planscherna förminskade till A3-format och 1 omgång av 
beskrivningstexten i A4-format (oförminskad) lämnas in.  
Namnsedel. Tävlingsförslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert på vilket 
anges ”Namnsedel” och förslagets motto. Kuvertet ska innehålla ifyllt namnsedelsformulär 
enligt bilaga 9. Uppgifterna ska skrivas så som man önskar dem skrivna vid offentliggörande 
av resultatet och senare publicering. 
 
4.6 Inlämning 
Tävlingsförslag ska vara poststämplat senast 2004-04-21 (eller inlämnat på plats senast kl 16 
samma dag) och arrangören tillhanda senast 2004-04-28.   
A1-planscherna skickas i emballage endast märkt ”Tävling” till museet under adress  
   Registrator 
   Länsmuseet Varberg 
   Fästningen  
   432 44 Varberg  

Samtidigt skickas 1)de förminskade A3-ritningarna, 2)de separata beskrivningsbladen,  
3) namnsedelskuvertet och 4) kopia på kvitto utvisande inlämningsdag enl ovan  
till tävlingsfunktionären: 
   Camilla Berg 
   Statens fastighetsverk 
   Box 2263 
   103 16 STOCKHOLM 

Ytterkuvert /emballage får ej  bryta anonymiteten.   
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4.7 Bedömning 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas utifrån förutsättningarna för museets funktion och för 
upplevelsen av fästningen när det gäller museets huvuddisposition och utifrån gestaltning och 
effekt i förhållande till de uppställda målen när det gäller förslag till ändring eller tillägg på 
strategiska punkter. Förutsättningar för genomförande kommer att bedömas i tredje hand.  
Juryn ska rekommendera en vinnare till fortsatt uppdrag och kan också föreslå att SFV 
förhandlar om inköp av idéer från de andra förslagen.  

Om flera av förslagen bedöms som lämpliga för fortsatt uppdrag kommer juryn att göra en 
prioriteringsordning mellan dessa innan namnsedlarna bryts. Om överenskommelse rörande 
villkoren för fortsatt projektering inte kan nås med upphovsmannen till i första hand 
rekommenderat förslag har arrangören rätt att ta upp förhandlingar med de övriga som av 
juryn rekommenderats som lämpliga för genomförande, i prioriteringsordning.  Samråd 
kommer i detta läge att ske med Sveriges Arkitekter.  Ersättning för eventuellt uteblivet 
uppdrag enligt punkt 4.11 utgår i detta fall ej till det i första hand rekommenderade förslaget 
utan till den förslagsställare med vilken överenskommelse om fortsatt uppdrag görs.  
 
Bedömningen beräknas vara avslutad 2004-05-28. 
Resultatet kommer att meddelas de tävlande personligen före offentliggörande. Juryns 
utlåtande kommer att översändas till de tävlande inom en vecka efter offentliggörandet.  
  
4.8 Tävlingsarvoden 
Varje tävlande får ett arvode om 90 000 kr exkl moms för inlämnat programenligt 
tävlingsförslag. För deltagande i startmötet utgår därutöver ett arvode om 6000 kr och 
ersättning för reskostnader för en person per inbjuden tävlande. 
    
4.9 Offentliggörande 
Tävlingsförslagen kommer att ställas ut genom Länsmuseets försorg. Tid och plats för 
offentliggörande (presskonferens) och utställning meddelas senare. Förslagen och resultatet 
av tävlingen kommer också att presenteras på SFV:s hemsida, www.sfv.se, och delges 
Sveriges Arkitekter för publicering på deras hemsida.  
 
4.10 Ägande-, nyttjande- och upphovsrätt 
Förslagen blir arrangörens egendom och står till arrangörens förfogande för publicering i 
tryckt form och på datanätet samt för utställning utan annan ersättning än tävlingsarvodet. 

Nyttjanderätten behålls av respektive förslagsställare. Arrangören har dock rätt att i projektet 
dra nytta av det samlade tävlingsresultatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt att 
det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt.  
  
4.11 Fortsatt uppdrag 
Avsikten är att den av juryn rekommenderade vinnare ska få i uppdrag att utarbeta ett 
åtgärdsprogram för Länsmuseets lokaler på fästningen. Om arrangören finner skäl att frångå 
juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges Arkitekter. Om det fortsatta uppdraget 
av någon anledning inte kommer till stånd eller om den rekommenderade förslagsställaren av 
annan anledning inte fått uppdraget inom två år efter tävlingens avgörande, kommer denne att 
erhålla ytterligare ersättning om 90 000 kr. 
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4.12 Programmets godkännande 
Detta program är utarbetat i överensstämmelse med Tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält. Programmet och bilagorna 
ska godkännas av juryns samtliga ledamöter, vilka ansvarar för tävlingens genomförande. 

 
 
 
 
 
…………………………………………………  
Gillis Åström  Ordförande 
 
 
 
 
……………………………………………… ……………………………………………… 
Agneta Boqvist   Anders Ottensten  
 
 
 
……………………………………………… ……………………………………………… 
Lena Simonsson   Myr Ullhammar 
 
 
 
 
 
………………………………………………  
Margareta Källström 


