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1. TÄVLINGEN 
 

Gotlands kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för Stora 
Torget i Visby. 

 
1.1 UArrangörU 

Arrangör är Gotlands kommun. 
 
1.2 UFattade beslut och övrig beslutsprocessU 

Kommunstyrelsen fattade beslut 2007-02-22 §49 att Världsarvet Visby får en 
budget från Omställningsmedlen för upprustning och förnyelse av gator och torg 
i stadskärnan 6,4 milj kr, samt för skyltning och åtgärder för förbättrad 
tillgänglighet 5,4 milj.kr. I dessa medel ingår Stora Torget som ett av projekten 
omfattande totalt1,8 milj. kr.  
Kommunstyrelsen fattade beslut 2008-04-24 §101 att Stora Torget och 
Världsarvet ges en budget ur Tillväxtprogrammet om totalt 5 milj. kr. Tekniska 
Nämnden beslöt 2008-04-22, §79, att 3 750 000 kr ska användas till projektet för 
Stora Torget. 

 
1.3 USyfte med projekttävlingen 

Projekttävlingen har följande syften:  
• Att få fram förslag till ny utformning av Stora Torget i Visby samt att ge 

förslag till hur S:ta Katarina kyrkoruin med klosterlängan ska kunna ges en 
ny användning. 

• Att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget. 
 

1.4 UAntal tävlandeU 

3 st. team kommer att väljas ut att delta i tävlingen. Enbart dessa har rätt att 
inkomma med tävlingsförslag. 

 
1.5 UTävlingsuppgiften 
 Tävlingsuppgiften är att föreslå en ny utformning av Stora Torget i Visby.  

I tävlingsuppgiften ingår även att ge förslag till en ny användning av S:ta 
Katarina kyrkoruin med klosterlängan i samklang med torgets 
gestaltning/funktion.  

 
1.6 UTävlingsarvode och tävlingspriser 

De deltagare som kvalificerar sig för fortsatt tävling ersätts med vardera 125 000 
kronor efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag.  

 
1.7 UUppdrag efter tävlingenU 

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.  

 
1.8 UTävlingsprogrammetU 

Tävlingsprogrammet är under framtagande och kommer att distribueras till de 
tävlande vid tävlingens start, preliminärt i juni 2009. 

   
1.9 UTävlingsjury 
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Juryn består av 6 personer och är utsedd av Gotlands kommun i samråd med 
Sveriges Arkitekter och består av följande personer:  
AnnSofi Lindskog, Tekniska förvaltningen 
Carin Johanson, Stadsarkitektkontoret 
Petter Engström, Ledningskontoret 
Jörgen Renström, Gotlands museum 
2 st. arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter 
 
Ordförande för juryn är AnnSofi Lindskog 
Tävlingssekreterare är Claes Larsson, Sveriges Arkitekter 

 
2. OBJEKTET 
 
2.1 UObjektet 

Stora Torget utgör en central punkt i Visbys innerstad med restauranger, 
nattklubbar, butiker, torghandel, fotgängare, cyklister och biltrafik med 
parkering.  
Sommartid finns flera uteserveringar längs fasaderna kring torget. Ungefär halva 
centrala torget är reserverad för torghandel av marknadskaraktär och halva 
utgör parkering. Vintertid används det centrala torget primärt till parkering.  
Vid olika tillfällen spärras Stora Torget av för olika typer av arrangemang, t.ex. 
julmarknad.  
Ruinen S:ta Katarinas fasad utgör södra sidan av torget. I ruinen anordnas ibland 
olika arrangemang såsom konserter mm. Klosterlängan, som är sammanlänkad 
med ruinen, är idag huvudsakligen stängd för besökare.  
 
Visionen är att Stora Torget i framtiden är en intressant och användbar yta att 
skapa olika arrangemang på. Ruinen S:ta Katarina med klosterlängan nyttjas 
mer och har en framträdande gestaltning på torget. Det är en trygg och säker 
plats att vistas på. Stora Torget är den naturliga knutpunkten i Visby.  
Målet med projektet är att skapa ett flexiblare torg som snabbt kan ordnas för 
olika typer av verksamhet såsom parkering, torghandel eller arrangemang. Det 
bör inrättas ett system för hur torget kan hyras ut och vilka aktiviteter som är 
tänkbara.  
Det ingår en upprustning av markbeläggningen och utbyte av vissa ledningar i 
mark. Tillgängligheten för funktionshindrade är viktig. Belysningen på Stora 
Torget och S:ta Katarina bör ses över och förbättras. Offentliga toaletter ska 
anläggas. Klosterlängan ska göras tillgänglig för arrangemang med ny 
utrymningsväg och toaletter.  

 
3. PREKVALIFICERING 
 
3.1 UIntresseanmälan 

Intresseanmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2009-05-11.  
 
Intresseanmälan skall lämnas i ett slutet neutralt kuvert och märkas: 
”Stora Torget Visby- projekttävling, prekvalificering”  
 

 Intresseanmälan skall sändas till: 
Gotlands Kommun, Tekniska Förvaltningen 

621 81 VISBY 
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Besöksadress: Bremergränd 1, VISBY. 
 
3.2 UErforderliga handlingar i intresseanmälanU 

Intresseanmälan skall lämnas på svenska med undantag av dokument i form av 
publikationer, tidningsartiklar, juryutslag och likvärdigt som får vara på 
engelska.  

 
 Intresseanmälan skall innehålla samtliga uppgifter enligt nedan: 
 

• Förteckning över inlämnat material. 
 

• Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-mail, webbadress. Om flera 
arkitektföretag samverkar ska var och en lämna dessa uppgifter. 

 
• Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller liknande. Om 

flera arkitektföretag samverkar ska var och en lämna intyg. 
  
• Intyg att föreskrivna skatter och avgifter har betalts. Använd SKV blankett 

4820 eller motsvarande. Om flera arkitektföretag samverkar ska var och en 
lämna intyg 

 
• Intyg från affärs- och kreditupplysningsföretag, innehållande uppgifter om 

ekonomiska nyckeltal och riskklassificering (högst 3 månader gammalt). Om 
flera arkitektföretag samverkar ska var och en lämna intyg.  

 
• Fem referensprojekt som förslagsställaren anser vara relevanta för 

tävlingsuppgiften där minst två av dessa ska vara genomförda 
Referenspersoner till vart och ett referensprojekt ska anges med namn, 
adress, telefon, e-mail.  

 
• Redovisning av projekteringsorganisation för eventuellt fortsatt uppdrag, 

inklusive CV för nyckelpersoner, som kommer att engageras. 
Nyckelpersoners roll i åberopade referensprojekt ska anges. 
Projektorganisationen ska ha erfarenhet och kunskap att genomföra projekt i 
enlighet med svenska normer och krav. 
 

• Beskrivning av hur man avser att tillgodose krav på kapacitet och 
tillgänglighet i Visby. 

 
• Redovisning av företagets/företagens kvalitets- och miljöledningssystem. 

Företaget / företagen skall ha ett kvalitets- och miljöledningssystem som är 
uppbyggt enligt ISO 9001 och 14001 eller motsvarande. Kvalitets- och 
miljöledningssystemet kan ersättas med hänvisning till allmänt vedertaget - 
eller annat branschgemensamt system alternativt kortfattad beskrivning och i 
övrigt hänvisning till tidigare inlämnade handlingar i samband med 
anbudsgivning för annat projekt. 

  
3.3 UUrvalskriterier 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. 
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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  
• Kvalitets- och miljöledningssystem skall finnas och vara redovisat. 

 
Steg 2 
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att 
bygga på en sammantagen bedömning utifrån lämnat material av:  
• arkitektonisk förmåga 
• kompetens  
• erfarenhet och resurser  
 
Utvärderingsgruppen består av: 
Jenny Stålhammar, Tekniska Förvaltningen 
Ann-Sofi Lindskog, Tekniska Förvaltningen  
Carin Johanson, Stadsarkitektkontoret 
Sonia Landin, Stadsarkitektkontoret 

 
3.4 UProjektspråkU 

 Tävlingsspråk och projektspråk är svenska. 
 

3.5 UÅtersändning av inlämnat materialU 

 Material som utgör intresseanmälan kommer inte att returneras. 
 
3.6 UPreliminära datumU 

• Annons – 2009-03-27 
• Sista tidpunkten för inlämning av intresseanmälan – 2009-05-11 
• Meddelande om resultatet av prekvalificeringen – 2009-06-11 
• Utskick av tävlingsprogram – 2009-06-15 
• Startmöte – 2009-06-23 
• Slutdatum för tävlingsfrågor – 2009-08-14 
• Inlämning av tävlingsförslag – 2009-09-30 
• Juryns beslut – prisutdelning – november 2009 

 
Eventuella frågor under prekvalificeringstiden kan ställas till Jenny Stålhammar 
epost: jenny.stalhammar@tf.gotland.se 
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