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1. INBJUDAN
Statens fastighetsverk i samverkan med övriga intressenter inbjuder till arkitekttävling gällande 
utformning av ett naturum vid Läckö slott. Tävlingen genomförs som en inbjuden tävling enligt 
LOU. Efter ett prekvalificeringsförfarande har följande arkitektkontor inbjudits att deltaga:

Hidemark & Stintzing Arkitekter AB

Johan Celsing Arkitektkontor AB

White arkitekter AB

Wikerstål Arkitekter AB

Wingårdhs Arkitektkontor AB

Statens fastighetsverk, fastighetsområde Syd - Väst, står som arrangör för tävlingen som genomförs 
i samråd med Sveriges Arkitekter.

2. BAKGRUND OCh SyFTe
Som en gåva till H.K.H. Kronprinsessan Victoria, tillika hertiginna av Västergötland, på hennes 
30-årsdag 2007 överlämnade Statens fastighetsverk tillsammans med övriga intressenter ett löfte 
om det så kallade Victoriahuset – ett naturum med restaurang vid Läckö slott.

Motivet för ett naturum på Läckö
Läckö är strategiskt beläget i anslutning till det centrala skärgårdsområdet i Vänern. Ett flertal 
skyddade områden med mycket höga natur- och kulturvärden finns inom räckhåll för dagsutflyk-
ter. Flera av skärgårdarna har stor betydelse friluftslivet, t.ex. Stora Eken, Lurö och Djurö. Den 
gamla pilgrimsleden till Trondheim över Läckö, Lurö och Värmlandsnäs bidrar till det kulturhisto-
riska värdet. Läckö är ett av de viktigaste besöksmålen för turismen i Västra Götaland, och slottet 
med omgivning har årligen ca 300 000 besökare. Kållandsö med Läckö utgör en viktig del i biosfär-
kandidatområdet Vänerskärgårdarna med Kinnekulle.

Naturen på Kållandsö och i vänerskärgården
Den vackra och upplevelserika naturmiljön kring Läckö och i vänerskärgården är idag inte tillvara-
tagen tillräckligt av besöksnäringen. Genom utställningar, nya vandringsstigar, informativ skylt-
ning, utökad guidningsverksamhet m.m. kan ett besök på Läckö omfatta både kultur- och natur-
miljö på ett bättre sätt än idag. Läckö befinner sig nära Vänerns geografiska mitt. 

Djurö nationalpark
Djurö är Vänerns enda nationalpark och en av få nationalparker i Mellansverige. Djurö kan pre-
senteras i en utställning och locka till besök genom båttransport från Läckö.

Tillgänglighet
Utställningarna på slottet är inte fullt tillgängliga för rörelsehindrade besökare. Utställningar i en 
nybyggd utställningslokal kan göras tillgängliga fullt ut för denna besökskategori som därmed får 
ett betydligt större utbyte av ett besök på Läckö.
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Biosfärkandidatområdet
Vänerskärgården med Kinnekulle har goda möjligheter att bli ett av Unescos utvalda biosfärom-
råden. Kållandsö och Läckö ligger mitt i detta biosfärkandidatområde. Biosfärområden har en ut-
vecklande och stödjande funktion och naturum Vänern kan vara ett nav i det blivande biosfärom-
rådet, en mötesplats för föreningar, organisationer, företag och andra som på olika sätt är delaktiga 
i biosfärarbetet. 

Tillfälliga utställningar
Naturumet kan även medge utrymme för tillfälliga vandringsutställningar och temautställningar.

Längre säsong
Idag har slottet med dess basutställningar öppet 5 månader om året. De årliga sommarutställning-
arna visas under ca 2,5 månader. En bemannad informationsbyggnad kan bidra till att säsongen 
förlängs vilket skulle förbättra ekonomin för verksamheterna på och omkring Läckö. Det skulle 
även ge möjlighet till ett större utbud av aktiviteter.

Samverkan med Vänermuseet
På Vänermuseet i Lidköping finns en stor kompetens när det gäller Vänerns natur- och kultur-
miljö.  Ett naturum på Läckö kan utgöra ett komplement till Vänermuseet som har betydligt större 
resurser än vad som kan tillskapas på Läckö. Vänermuseet kan medverka i utveckling av naturum 
Vänern.

Syftet med arkitekttävlingen 
Syftet med tävlingen är dels att få fram ett högklassigt och realistiskt förslag till utformning av den 
planerade anläggningen som kan ligga till grund för fortsatt projektering och genomförande, dels 
att genom tävlingsförfarandet handla upp arkitekttjänster för projektering av den nya byggnaden. 

Projektets syfte är att etablera ett attraktivt informationscentrum för Vänern och dess skärgårdar. 
Anläggningen ska locka nya besökare till skärgården men framförallt ge besökarna en högkvalita-
tiv information om Vänern med bland annat Djurö nationalpark. Anläggningen ska även innehålla 
en restaurang för läcköbesökarna och ett café.

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften består i att gestalta den nya naturumsbyggnaden. Gestaltningen skall ta sin ut-
gångspunkt i de förutsättningar som beskrivs i detta tävlingsprogram och i synnerhet de speciella 
hänsyn till platsens dignitet som beskrivs närmare i kapitel 6.

Preliminär tidplan
Avsikten är att ett vinnande tävlingsförslag skall kunna utses i juli/augusti 2008. Därefter påbörjas 
omgående projekteringsarbetet, som förväntas pågå till mars 2009. Uppförandet av naturumet 
påbörjas efter semestern 2009 och byggnaden beräknas stå färdig för invigning sommaren 2010.
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3. NATURUM
Naturum är ett inregistrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket. Naturum är ett centrum för 
besökare till ett naturområde. Det beskriver, förklarar och ger förståelse för områdets värden och 
ska inspirera till vistelse och naturkontakt där.

Naturum ska visa vägen in i naturen. Besökarna ska på ett lustfyllt sätt få kunskap om naturen, för-
ståelse och känsla för alla dess värden samt inspireras att bege sig dit, vistas där och få en fördjupad 
naturkontakt som utbyte av sitt besök. Ett naturum ska därmed fungera som en port till naturen i 
allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet.

Verksamheten i naturum ska fokusera på att kommunicera naturvetenskapliga, natur- och kul-
turhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden. Framställningen i utställningar, program-
verksamhet och naturvägledning i fält ska vara objektiv och saklig, samtidigt som den ska vara 
lustfylld, inspirerande förmedla en positiv känsla för naturen. Naturum ska vara bemannade större 
delen av året med kunnig personal och öppettiderna i naturum ska vara generösa så att de kan 
möta efterfrågan från olika besökarkategorier. Inträde till statliga naturum ska vara avgiftsfritt. 

I naturum ska finnas permanenta och tillfälliga utställningar, programverksamhet som filmvisning, 
föredrag och guidningar i naturum och i den omgivande naturen. Barnen är viktiga besökare.

Ytterligare information om naturum kan erhållas på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvards-
verket.se samt i skriften Naturum i Sverige som ingår i programhandlingarna.

4. NATURUM VÄNeRN
Naturum Vänern skall vara entré till det centrala skärgårdsområdet i Vänern, med tyngdpunkt på 
Djurö, Lurö, och Kållandsö med skärgårdar. Via naturumet ska besökarna på ett lustfyllt sätt få 
kunskap om Vänern och dess skärgårdar samt få förståelse och känsla för dess olika värden. Besö-
karna ska inspireras att bege sig ut i området, vistas där och få en fördjupad kontakt med natur och 
kultur. Naturumet ska vara ett centrum för information om natur, kultur och friluftsliv i Vänern. 
Syftet skall uppnås genom utställningar - permanenta som tillfälliga - filmer, bildspel, föredrag, 
naturvägledning, programverksamhet m.m.  Naturumet ska också visa hur ett hållbart nyttjande 
av en naturresurs, t.ex. i form av yrkes- och fritidsfiske, kan ske. En lokal medverkan i uppförande 
och drift av naturumet ska prägla projektet. 

På naturumet skall finnas utbildad personal med särskild kunskap om Vänerns natur- och kultur-
miljö. Stiftelsen Läckö Slott har redan en omfattande verksamhet på Läckö med bland annat kul-
turhistoriskt välutbildade guider. En eller flera av stiftelsens sommarpersonal bör vara stationerad 
på naturumet för att kunna svara på frågor och kanske leda guidade turer med utgångspunkt från 
naturumet. 

En ny restaurang bör ha generösa öppettider. Det är sannolikt att restaurangen har öppet dagligen 
under perioden maj-september och ett begränsat öppethållande under resten av året.

Under lågsäsong kan bemanningen av naturumet (utom restaurangen) inskränka sig till helger el-
ler till bokade gruppbesök.

Benämningen naturum Vänern utgör ett arbetsnamn och kan ändras under projektets fortsatta 
hantering.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är beskyddare av naturum Vänern – Victoriahuset.



NATURUM VÄNeRN - VICTORIAhUSeT - PROGRAM FÖR INBJUDeN ARKITeKTTÄVLING �

Hammarö
skärgård

Lurö skärgård
Mariestads  
skärgård

M il lesviks
skärgård

Ekens skärgård

Djurö 
nat ionalpark

Vänersnäs

Hindens
rev

Tösse 
skärgård

Kr ist inehamns 
skärgård



NATURUM VÄNeRN - VICTORIAhUSeT - PROGRAM FÖR INBJUDeN ARKITeKTTÄVLING10

5. PLATSeN
Naturum Vänern skall placeras vid Läckö slott, ca 200 meter från slottsbyggnaden, väster om 
Kungshamnen. Läckö slott är statligt byggnadsminne sedan 1935 och tillhör det nationella kul-
turarvet. Miljön kring slottet är redovisad i det vårdprogram för slottets omgivningar som ingår i 
programhandlingarna. Mer information om Läckö kan erhållas i skriften Läckö – livet och män-
niskorna som likaså ingår i programhandlingarna samt på statens fastighetsverks hemsida www.
sfv.se eller på Stiftelsen Läckö Slotts hemsida www.lackoslott.se.

Uppförandet av det planerade naturumet blir det största byggnadsprojekt som genomförts på 
Läckö sedan Magnus Gabriel de la Gardies ombyggnad av slottet vid mitten av 1600-talet. En av 
tävlingens huvuduppgifter är att utforma den nya byggnaden med hänsyn till platsens dignitet och 
närheten till slottsbyggnaden.
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6. DAGeNS OCh MORGONDAGeNS 
 VeRKSAMheTeR I NATURUMeTS 
 OMGIVNINGAR

Dagens verksamhet
Läcköområdet beräknas ha ca 300 000 besökare om året. Av dessa betalar 120 000 entré till slot-
tet och dess utställningar och 25 000 går på opera på borggården eller konserter på slottsbacken. 
Återstoden besöker Läckö utan att ta del av några av de avgiftsbelagda aktiviteterna.  Det finns två 
restauranger i området: restaurang Fataburen i slottet och restaurang Stallet i en av flygelbyggna-
derna. Slottskyrkan nyttjas ofta för vigslar. I Kungshamnen finns uthyrning av kajaker och cyklar 
samt tillgång till guidade kajakturer i skärgården. M/S Magnus Gabriel har matservering ombord 
och kör turer i Ekens skärgård och till fiskeläget Spiken. 

I skogen väster om Kungshamnen är en skogscamping med ca 30 uppställningsplatser för husvagn 
eller tält i skogsmiljö. Parkeringen har plats för ca 350 bilar. I Kungshamnens yttre del är en gäst-
hamn med ett 50-tal båtplatser.

Stiftelsen Läckö Slott är huvudentreprenör på Läckö och arrenderar slottet av Statens fastighets-
verk. Flertalet av de övriga aktörerna på Läckö är underentreprenörer till Stiftelsen Läckö Slott.

Planerade verksamheter
Avsikten är att det nya naturumet skall bidra med nya verksamheter i området i form av vand-
ringar med natur- och kulturguider, guidade båt- och kajakturer och förhoppningsvis turtrafik till 
Djurö nationalpark och till Lurö. Med den nya samlingssalen kan man erbjuda bokade evenemang 
med skolklasser, företag, föreningar etc. Mindre konferenser kan genomföras. Bristen på övernatt-
ningsplatser i närområdet utgör dock för närvarande en begränsning när det gäller konferensverk-
samhet.

Bemanning
Under lågsäsong kan bemanningen av naturumet (utom restaurangen) inskränka sig till helger el-
ler till bokade gruppbesök. Bemanningen kan se ut enligt nedan:

Juli, augusti
dagligen
1 naturrumsvärd
2 natur- och kulturguider
Restaurangen sköter kaffeservering

Maj, juni, september
dagligen
1 naturumsvärd 
1 natur- och kulturguide
Restaurangen sköter kaffeservering

April, oktober
Dagligen utom måndagar
1 person sköter information och kaffe-
servering

November-mars
Endast helger samt efter förhandsbokning
1 person sköter information och kaffes-
ervering
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7. TÄVLINGSOMRåDeT
Tävlingsområde och tävlingstomt
Tävlingsområdet är beläget väster om Läckö slott, på Kungshamnens västra sida. Tävlingstomten, 
inom vilken den nya byggnaden skall placeras, mäter ca 30 x 140 meter. Uteservering eller andra 
markanläggningar kan ligga utanför tävlingstomten. Tävlingsområdet är något större än det om-
råde som i 2002 års detaljplan är reserverat för en informationsbyggnad med restaurang.

Terräng och vegetation
Området består till stor del av hällmark eller berg med endast ett tunt jordlager. I den västra delen 
finns låglänta partier med mer torv och jord, men djupet till berg är inte stort.  Området är bevux-
et med tallar, varav några sannolikt är ett par hundra år gamla. 

Nivåerna inom tävlingsområdet varierar mellan ca +46,0 och +ca 50,0. Vänerns normalvattenstånd 
ligger omkring +44,4.  Högsta uppmätta vattenstånd sedan 1807 är +45,76 (1927). 

Tävlingstomten sedd från söder.
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Byggnadens relation till tävlingstomten
Tävlingstomtens bergryggar och stora tallar har ett stort miljövärde. I ett långt tidsperspektiv bör 
det vara möjligt att ta bort naturumsbyggnaden utan att lämna irreversibla sår i naturen i form av 
stora, exponerade bergschakter. 

Lägsta golvnivå i den nya byggnaden får inte understiga +47,4 med tanke på en eventuellt höjd 
högsta högvattennivå i Vänern i framtiden.

Vy över tävlingstomten från slottet.
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Tävlingsområdets närmaste omgivningar
Öster om tävlingsområdet är Läckö slott, som med sin storlek och sin placering på slottsklippan 
dominerar området.

Söder om tävlingsområdet har Lidköpings kommun ett vattenverk.  Vattenverket besöks någon 
gång i veckan av teknisk personal som kör fram med ett mindre servicefordon.

I skogen väster om tävlingsområdet är en nyanlagd camping i skogsterräng. Den nya byggnaden 
bör inte vara alltför framträdande sedd från campingen. Det är möjligt att en ny stig kommer att 
dras för att förbinda campingen med naturumet och restaurangen.

Norr om tävlingsområdet är en flytbrygga som är en del av gästhamnen. Bryggan har plats för ett 
15-tal fritidsbåtar och kan flyttas till annan plats i viken om så är önskvärt.
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I strandkanten öster om tävlingsområdet är några mindre bryggor för privata småbåtar. Dessa 
bryggor kan avlägsnas.

Strax norr om småbryggorna går en stenbarriär tvärs över Kungshamnen, belägen ca 0,5 -1 meter 
under sjöns normalvattennivå (se karta). Barriären är skyddad som fornlämning. Större båtar kan 
inte passera barriären.

Mellan tävlingsområdet och vattnet går idag en körbar gångväg. Detta kommer troligen även 
framgent vara den huvudsakliga förbindelsen till gästhamnsbryggan och till stigen som leder ut 
mot Roparudden norr om tävlingsområdet. Vägen kan om så önskas användas som angöring till 
den nya byggnaden.

Söder om tävlingsområdet är två toalettbyggnader och ett växthus. Dessa byggnader kommer att 
rivas. 

Ytterligare något söderut är ett väderskydd för att äta medhavd matsäck vid dåligt väder. Väder-
skyddet skall bevaras.

Tävlingstomten sedd från sjön.
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8. LOKALPROGRAM
Lokalprogrammet redovisar aktuell bedömning av verksamhetens innehåll och behov. Denna kan 
komma att justeras under projektets fortsatta genomförande och nya behov kan kräva omdispo-
neringar. De angivna ytorna (LOA) är mycket ungefärliga och är endast redovisade som en väg-
ledning för de tävlande. Olika funktioner kan ytmässigt överlappa varandra vilket påverkar fördel-
ningen av arealer mellan olika funktioner. 

Naturum och restaurang skall vara fullt tillgängliga för rörelsehindrade besökare.

1. Reception
Verksamhet
• Muntlig information om natur,  kultur och friluftsliv på Läckö, Kålland och i vänerskärgården.

• Information om guidningar, båtturer, kajakuthyrning etc.

• Försäljning av böcker och andra produkter med anknytning till naturumets tema

• Möjlighet för besökare att själva söka turistinformation på nätet

• Eventuellt förläggs kaffeserveringen hit under lågsäsong när restaurangen är stängd.

Ytbehov
Ca 100 kvm.

2. Utställningslokal
Verksamhet
• Basutställning om Vänern och vänerskärgårdarna. En sådan utställning kan bli ett smakprov på 

vad som i större skala erbjud s på Vänermuseet i Lidköping.

• Fördjupad information om natur, kultur och friluftsliv i de mest närbelägna skärgårdsområdena 
såsom Ekens skärgård, Hindens rev, Lurö skärgård, Mariestads skärgård, Millesviks skärgård och 
Djurö nationalpark. 

• Information om biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

• Utställning om landskap och natur- och kulturmiljö kring Läckö slott och på Kållandsö. 

• Vandringsutställningar.

• Tillfälliga temautställningar med anknytning till natur, kultur och friluftsliv i vänerskärgårdarna.

• Guidningar i utställningen samt utgångspunkt för guidningar i naturumets närområde och i det 
centrala skärgårdsområdet.

Höjden i utställningslokalen bör inte understiga 3,6 meter.

Ytbehov
Ca 180 kvm. 
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3. Samlingssal/hörsal
Verksamhet
• Filmvisning etc  i anslutning till utställningar - samlingslokalen kan användas för att visa filmer, 

stillbilder e.d. i anslutning till utställningar i naturumet. Lokalen bör vara ljudisolerad.

• Programverksamheten vid naturumet. Möten och föredrag kan äga rum i samlingssalen.

• Kurser och konferenser - med en välfungerande samlingslokal finns möjlighet att ordna mindre 
kurser och konferenser.

• Artistframträdanden - en samlingslokal kan nyttjas för artistframträdanden som vänder sig till 
en mindre publik, såsom kammarmusik, solistframträdanden etc.

Kapacitet 
Samlingslokalen bör kunna ta emot minst 100 personer.

Säsong 
Samlingslokalen kan användas under den tid då utställningslokalen är öppen. Övriga tider bör den 
kunna bokas genom Stiftelsen Läckö Slott.

Ytbehov
Ca 120 kvm. 

4. Arbetslokaler m.m.
Verksamhet
• Det skall finnas 4-5 arbetsplatser i naturumet för naturumets och Stiftelsen Läckö Slotts personal. 

Det kan finnas fler arbetsplatser i samma rum. 

• Personalen behöver toaletter, personalrum och förråd.

• Det bör finnas möjlighet att bedriva en enklare forsknings- eller undersökningsverksamhet i an-
slutning till naturumet. Man kan tänka sig att t.ex. en limnolog eller marinarkeolog under som-
maren genomför mindre undersökningar med naturumet som bas. För detta ändamål behövs ett 
enkelt arbetsutrymme med arbetsbänk, plats för mikroskop och ett tvättställ.

• Ett mötesrum för ca 10-15 personer för både internt och externt bruk bör ingå i naturumet.

Ytbehov
Ca 100 kvm.

5. Restaurang och café
Verksamhet
• Restaurangen i anslutning till naturumet skall ersätta den nuvarande restaurangen Fataburen i 

slottet. Restaurangen bör ha såväl enklare rätter som en mer exklusiv meny i samband med t.ex.
operaföreställningar, bröllop etc. Serveringen i restaurang Stallet finns troligen kvar som ett enk-
lare alternativ likt idag. Matförsäljningen från bodarna på ängen avses att avvecklas.

• I anslutning till restaurangen skall finnas toaletter och omklädningsrum för personalen.

• En arbetsplats skall finnas för restaurangens administration.

• Toaletter för restauranggäster kan eventuellt samordnas med toaletter för naturumet.
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Kapacitet 
Restaurangen bör kunna ta emot minst 100 gäster inomhus vid normalt öppethållande. I sam-
band med bokningar bör restaurangen kunna ta emot ca 120 gäster inomhus. Det är en fördel om 
restaurangen vid särskilda tillfällen kan expandera in i naturumet för att kunna ta emot ytterligare 
gäster.

Förutom platserna inomhus bör restaurangen ha ett 50-tal platser utomhus, varav en del under tak.

Fataburen i slottet kan även framgent användas som matsal för ett 60-tal personer, varvid maten 
levereras från det nya restaurangköket. 

Säsong 
Det är önskvärt att restaurangen har verksamhet under hela året. Under lågsäsong är verksamheten 
troligen begränsad till helger och till bokningar.

Placering
Det är en fördel om restaurangen kan lokaliseras så att naturumet delvis kan nyttjas för serverings-
ändamål vid speciella tillfällen. Det är likaså positivt om restaurangpesonalen under högsäsong 
kan servera kaffe till naturumets besökare. 

Ytbehov
Ca 220 kvm.

Total area 
Summan av ovanstående ungefärliga ytor uppgår till 720 kvm (LOA). Total area (BTA, inklusive 
ytterväggar m.m.) för naturumet inklusive restaurang bör ligga omkring 800 - 850 kvm. 
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9. UTeMILJÖ
Angöring till området för leveransfordon kan ske genom att nyttja befintlig tillfartsväg till Lidkö-
pings kommuns vattenverk strax söder om tävlingsområdet. Det är tänkbart att flytta en transfor-
matorstation belägen vid vattenverkets nordvästra hörn om så erfordras.

Besökare till naturum och restaurang samt anläggningens personal förutsätts använda den stora 
parkeringen ca 150 meter söder om tävlingsområdet. Här finns även platser för hkp-fordon. 
Besökare med nedsatt rörelseförmåga skall dock kunna bli avsläppta från taxi e.d. nära entrén till 
restaurang och naturum. 

Det är önskvärt att det finns plats för ett 50-tal restauranggäster på en uteservering i anslutning till 
restaurangen. Antalet platser får anpassas till platsens förutsättningar.

En brygga för mindre motorbåtar etc som gör guidade naturturer i Ekens skärgård bör anläggas i 
anslutning till naturumet. Bryggan kan eventuellt även användas för en turbåt till Djurö och Lurö.
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10. ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
En av tävlingens huvuduppgifter är att utforma den nya byggnaden så att den upplevs som ett till-
skott i den kulturhistoriska miljön på Läckö och inte som ett intrång. 

Naturum skall vara föredömliga när det gäller hållbart byggande i vid bemärkelse. Byggnaden skall 
ha en ekologisk profil, både vad gäller materialval, energiförbrukning och energikälla.

Arkitekttävlingen omfattar inte utformning av utställningen i byggnaden. 

När tävlingen är avgjord är avsikten att vinnande arkitekt och en av beställaren utsedd utställnings-
arkitekt gemensamt arbetar fram ett utställningsförslag.  

El, vatten, avlopp finns i nära anslutning till tävlingstomten.

Entreprenadkostnaden för naturumsbyggnaden och restaurangen är uppskattad till ca 25 mkr.
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11. TÄVLINGSTeKNISKA BeSTÄMMeLSeR
Tävlingsarrangör
Statens fastighetsverk är tävlingsarrangör. Tävlingen genomförs i nära samverkan med Stiftelsen 
Läckö Slott, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen i Värmlands län, Naturvårdsverket, 
Lidköpings kommun, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Västra Götalandsregionen och Sveriges 
Arkitekter.

Tävlingsform
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling i ett steg och genomförs i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling.

Tävlingsspråk
Tävlingsförslagen skall vara på svenska.

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen endast för följande arkitektföretag, utvalda genom ett öppet kvalificerings-
förfarande:

Hidemark & Stintzing Arkitekter AB

Johan Celsing Arkitektkontor AB

White arkitekter AB

Wikerstål Arkitekter AB

Wingårdhs Arkitektkontor AB

Jury
Juryn har följande sammansättning:

Göte Bernhardsson (ordf.), ordf. Stiftelsen Läckö Slott

Anders Bergqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland och Naturvårdsverket

Ulrika Bergström, arkitekt SAR/MSA, Statens fastighetsverk

Christine Larsson, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt Lidköpings kommun Magnus Lönnroth, VD, 
Stiftelsen Läckö Slott

Lars Nordström, regionråd, Västra Götalandsregionen

Gillis Åström, förvaltare, Statens fastighetsverk

Mikael Sonnsjö, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Sabina Richter, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

H.K.H. Kronprinsessan Victoria kommer som Victoriahusets beskyddare att löpande följa juryns 
arbete.

Sakkunniga
Juryn rådgör med sakkunniga i den omfattning juryn finner lämpligt.
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Juryns sekreterare
Juryns sekreterare är landskapsarkitekt LAR/MSA Kolbjörn Wærn, WÆRN Landskap.

Tävlingsfunktionär
Tävlingsfunktionär är 

Heléne Ekstrand 
Statens Fastighetsverk 
403 40  GÖTEBORG

Telefon: 031-13 75 87

Mobil: 0703-38 90 63

Fax: 031-80 66 18

E-post: helene.ekstrand@sfv.se

Startmöte
Samtliga tävlanden inbjuds till ett gemensamt startmöte på Läckö för visning av platsen m.m. den 
29 februari 2008. Samling på Stiftelsen Läckö Slotts kansli (västra flygeln) klockan 11.00. Mötet 
förväntas pågå till klockan 15.00. Reseersättning utgår till 1 deltagare per tävlande kontor.

Programhandlingar
Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor. Om det finns motstridiga 
uppgifter mellan bilagorna och tävlingsprogrammet gäller tävlingsprogrammet före bilagorna.

Bilaga 1:  Naturum i Sverige, nationella riktlinjer, Naturvårdsverkets rapport 5376 (pdf-fil)

Bilaga 2:  Läckö slott – livet och människorna

Bilaga 3: Läckö - Vårdprogram för landskapet

Bilaga 4: Detaljplan för Läckö slott med omgivning (pdf-fil, obs, ej helt överensstämmande med 
detta program)

Bilaga 5:  Översiktskarta, Läcköområdet, skala 1:500 (pdf-fil)

Bilaga 6:  Grundkarta över det tilltänkta naturumets närmaste omgivningar (dwg-fil)

Bilaga 7: Grundkarta över tävlingstomten (dwg-fil)

Bilaga 8:  6 st foton som underlag för perspektiv (jpeg-filer)

Bilaga 9: Modellplatta, skala 1:400

Tävlingsfrågor
Begäran om klarläggande eller kompletterande uppgifter ska göras skriftligen, genom brev eller e-
post till tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2008-
03-31. Tävlingsfrågor och juryns svar kommer därefter att skickas till samtliga tävlande.
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Tävlingsförslaget
Tävlingsförslaget skall vara anonymt. Förslag som bryter anonymiteten utesluts från bedömning. 
Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar skall i nedre högra hörnet vara försedda med 
ett motto.

Tävlingsförslaget får omfatta högst fyra planscher i stående A1-format, monterade på styvt under-
lag, samt modell i skala 1:400. Modellplatta tillhandahålls av tävlingsarrangören. Därutöver skall 
överlämnas en omgång av dessa planscher, förminskade till A3-format, samt hela förslaget i PDF-
format på CD. På CD-skivan får inte finnas någon information som kan röja förslagsställarens 
identitet.

Eventuella handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning.

Tävlingsförslaget skall minst redovisa följande:

• Situationsplan i skala 1:400, norr uppåt

• Planer, fasader och sektioner i skala 1:200

• Modell i skala 1:400, redovisad på den tillhandahållna modellplattan

• Minst tre exteriör- och ett interiörperspektiv. Tre av exteriörperspektiven skall utgå från de foton 
som finns i bilaga 8.

• Beskrivning, med totalarea, konstruktion och material.

Inlämning
Tävlingstiden slutar 2008-05-13. Senast denna dag skall tävlingsförslagen vara tävlingsfunktionä-
ren tillhanda på den ovan angivna adressen. Förslag som inkommer efter detta datum kommer 
ej att tas upp till bedömning. Inlämning av förslag via e-post till tävlingsfunktionären accepteras 
också under förutsättning att det i e-postmeddelandet verifieras att planscherna lämnats till allmän 
befordran. E-postmeddelandet får ej röja förslagsställarens identitet.

Tävlingsförslaget skall åtföljas av ett förseglat, ogenomsynligt kuvert, märkt ”Namnsedel” och för-
slagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och ev. medar-
betare, samt adress och telefonnummer som den tävlande kan nås på.

Tävlingsförslaget skall även åtföljas av ett förseglat kuvert märkt ”Adressedel” och förslagets motto. 
Detta kuvert skall innehålla kontaktuppgifter varigenom kontakt kan tas med förslagsställaren utan 
att förslagsställarens identitet röjes.

I ett separat, förseglat och ogenomsynligt kuvert med förslagets motto skall de tävlande ange de 
timarvoden som avses att tillämpas om kontoret erhåller i uppdrag att projektera naturumet.  
Timarvodena skall preciseras för de olika personalkategorier som kommer att engageras i projekte-
ringen.

Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran, ska kvitto utvisande inlämningsdag samt 
förslagets motto samtidigt översändas till tävlingsfunktionären. På detta kvitto ska även anges ett 
telefonnummer, där kontakt kan nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet i fall täv-
lingsförslaget inte kommer fram.

Tävlingsarvode
125 000 kr. Arvodet utbetalas när juryn bedömt att tävlingsförslaget uppfyller de ovan uppställda 
inlämningskraven.
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Bedömning
Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen (utan inbördes rangordning)

• Byggnadens funktionalitet i relation till de planerade verksamheterna

• Byggnadens relation till slottet och till tomten

• Byggnadens övriga arkitektoniska/estetiska kvaliteter 

• Förslagets och byggnadens utvecklingsbarhet 

• Förslagets genomförbarhet (tävlingsarrangören gör en bedömning av förslagens investerings- 
och driftskostnad).

Bedömningen av tävlingsförslagen beräknas vara avslutad i juli månad 2008. 

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kommer att ställas ut genom arrangörens försorg. Tid och plats meddelas senare. 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter det att täv-
lingens resultat offentliggjorts. All publicering av tävlingsförslagen kommer att ske med angivande 
av förslagsställarens namn. Tävlingsarrangören och Sveriges Arkitekter äger fri rätt att publicera 
samtliga tävlingsförslag.

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar 
upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller i 
väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren. 

Uppdrag efter tävlingen
Avsikten är att vinnande arkitektkontor skall ges i uppdrag att färdigprojektera byggnaden. Sedan 
juryn rangordnat förslagen och utsett en vinnare bryter tävlingsarrangören det kuvert där det vin-
nande kontoret angett sina timarvoden. Förhandling med det vinnande kontoret kommer att ske 
som en ”Förhandlad upphandling utan föregående annonsering”. Om överenskommelse inte kan 
nås med vinnande kontor har arrangören rätt att ta upp förhandlingar med det kontor som upprät-
tat det förslag som juryn i andra hand (därefter i tredje hand o.s.v.) rekommenderat till utförande. 
Samråd kommer då att ske med Sveriges Arkitekter.

Om förhandlingen om villkoren för det avsedda projekteringsuppdraget för byggnaden ännu efter 
två år inte tagits upp med den vinnande förslagsställaren erhåller denne en extra ersättning mot-
svarande tävlingsarvodet (125 000 kr). Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendationer 
skall samråd ske med Sveriges Arkitekter.
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Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med ”Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, in-
genjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”, 1998. Reglerna gäller om inte programmet anger 
annat.

Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens genomförande. 
Ur tävlingsteknisk synvinkel är programmet granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges Ar-
kitekters tävlingsnämnd.

Lidköping/Göteborg/Stockholm i februari 2008






