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Inbjudan 
Gotlands kommun inbjuder härmed till projekttävling om utformningen av Stora Torget i 
Visby. 
Tävlingen arrangeras i enlighet med LOU och i samråd med Sveriges Arkitekter. 
 
Syfte 
Tävlingen 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 utveckla möjligheterna för 
arrangemang och bättre integreras med aktiviteter på torget. 

 
- Att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget. 

 
Bakgrund 
Stora Torget anlades troligen under mitten av 1200-talet och då intill Franciskanernas 
klosterkyrka S: ta Katarina.   
Under 1600-1700-talet dominerade hantverkare bland fastighetsägarna runt torget. 
Torget var länge begränsat till endast 1/3 av dagens storlek då flera byggnader upptog 
ytan. Vid mitten av 1800-talet utvidgades torget och fick kullersten och pump. Prägeln 
från denna ombyggnad finns kvar ännu idag. Under slutet av 1800-talet var torghandeln 
livlig och trängseln var stor.  
Torget domineras av Franciskanernas klosterkyrka S:ta Katarina där verksamheten 
påbörjades 1233, och som förutom själva ruinen också har kvar sin västra klosterlänga. 
Byggnaderna i övrigt runt torget uppfördes alltifrån medeltiden fram till 1900-talet. 
Torget omges av flera mindre kvarter som delas av med gränder. 
 
Dagens användning 
Stortorget 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 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. 
Under 2007 skapade Sommardesignkontoret* en idé för framtida Stora Torget och 
Södertorg i Visby innerstad. Deras vision var att omvandla Stora Torget till en flexibel 
arrangemangsplats. Denna idé är delvis ursprunget till att projektet startats. 
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*Ett Sommardesignkontor arbetar med korta idéorienterade uppdrag, främst för mindre 
företag eller kommuner. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts.  
Sommardesignkontoret har funnits sedan 1998, och drivs av SVID (Stiftelsen Svensk 
Industridesign) sedan 2001. Det syftar till att visa uppdragsgivare - från små och 
medelstora företag, till kommuner, länsstyrelser och större företag – hur man kan arbeta 
med designmetodik för att förbättra sin produkt, verksamhet eller idé. 
 
Målsättningar och vision 
Det officiella Målet med projektet är att skapa ett flexibelt torg som snabbt kan ordnas 
för olika typer av verksamhet såsom parkering, torghandel eller arrangemang. Det ingår en 
upprustning av markbeläggningen samt förvaringsutrymme för den utrustning som behövs 
för olika sammanhang.  
  
Den officiella Visionen är en mötesplats året om för en mängd tänkbara scenarier; de små 
mötena på tu man hand, den större samlingsplatsen, uppslutning kring offentliga 
filmvisningar och konserter, ”krögarnas dag” och vimlet kring uteserveringarna mm. Det är 
en intressant och användbar yta att skapa olika arrangemang på. Ruinen S:ta Katarina 
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.  
 
Torget inbjuder till användande i betydligt större grad än idag, både genom att förenkla 
för evenemang men även att överbrygga den "barriär" som upplevs mellan 
uteserveringarnas liv och stoj och själva torget. 
 
 
Förutsättningar 
Detaljplaner 
Hela området ingår i Världsarvet Visby (Kulturvärldsarv) Beslutat av World Heritage 
Committee 1995 www.unesco.org
Hela Visby innerstad är av riksintresse. Detaljplanesituationen, är att området omfattas av 
“ålder bestående detaljplan” 1879. 
Planen reglerar endast förhållandet mellan kvartersmark och allmän platsmark och saknar 
byggnadsreglerande bestämmelser. Bebyggelsen i Stora Torgets närhet, förutom 
S:ta Katarina, håller högsta skyddsklass. S:ta Katarina skyddas som kulturminne. 
Arbete pågår med att upprätta en modern detaljplan för bevarandet och utvecklingen av 
innerstaden. 
 
Se den bifogade Förstudierapporten för fler detaljerade förutsättningar.  
 
Tävlingsuppgiften 
Tävlingsuppgiften är att föreslå en ny utformning i enlighet med detta program och 
bifogad förstudierapport av Stora Torget i Visby.  
I tävlingsuppgiften ingår även att ge förslag till hur S:ta Katarina kyrkoruin med 
klosterlängan ska utveckla möjligheterna för arrangemang och bättre integreras med 
aktiviteter på torget. Tillgängligheten ska beaktas. 
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Den bifogade förstudierapporten redovisar Gotlands kommuns långsiktiga ambitioner och 
mål. Dessa ska ses som rekommendationer och inte specifika krav i denna tävling. 
 
Tävlingsområdet 
Området omfattar Stora Torget i Visby inklusive S:ta Katarina kyrkoruin och 
Klosterlängan. 
Se detaljerad fysisk omfattning i förstudierapporten.  
 
Tävlingstekniska bestämmelser 
Gotlands kommun bjuder in till projekttävling för utformning av Stora Torget i Visby i 
enlighet med LOU och i samråd med Sveriges Arkitekter. 
 
Gotlands kommun har genom ett öppet kvalificeringsförfarande bjudit in följande tre 
arkitektkontor att delta i tävlingen: 
 

• Sweco Landskapsarkitektur m.fl., Stockholm 
• Exners Tegnestue A/S & Schönherr Landskab, Danmark 
• Sydväst Arkitektur och Landskap & Malmström Edström m.fl., Malmö, Göteborg 

 
Tävlingen är öppen endast för dessa inbjudna team. 
 
Arrangör 
Tävlingen arrangeras av Gotlands kommun i samråd med Sveriges Arkitekter. 
 
Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden projekttävling. 
 
Deltagarrätt  
Öppen endast för inbjudna team. 
 
Tävlingsspråk 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 
 
Jury 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 
 

• Ann-Sofi Lindskog, Gatu/mark, Tekniska förvaltningen 
• Carin Johanson, Stadsarkitektkontoret 
• Petter Engström, Ledningskontoret 
• Jörgen Renström, Gotlands museum 
• Jenny Mathiasson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
• Björn Malmström, Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
 

Ordförande för juryn är Ann-Sofi Lindskog 
 
Tävlingssekreterare är Claes Larsson, Arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter 
 
Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare. 
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Tävlingsfunktionär 
Jenny Stålhammar 
Projektledare/Bygg 
Gotlands Kommun 
Tekniska Förvaltningen, Bygg- och projektavd. 
Tfn 0498-26 92 81 
Mob. 070-447 70 15 
Fax 0498-20 35 70 
epost: jenny.stalhammar@gotland.se  
 
Programhandlingar 

• Detta program 
• Grundkarta över tävlingsområdet, inkl. ledningsnät, skala 1:400 
• Flygbild över området 
• Underlag för perspektiv (foto) 
• Förstudierapport 

 
Ovanstående handlingar levereras i digital form till de tävlande inför startmötet. 
 
Startmöte och tävlingsfrågor 
Samtliga tävlande inbjuds till startmöte för visning av tävlingsområdet och genomgång av 
tävlingsförutsättningar. 
Startmötet äger rum 2009-06-18.  
 
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2009-08-14. Märk all 
korrespondens med ”Stora Torget i Visby”. 
Juryns svar på frågorna kommer att sändas till de tävlande senast 2009-08-28. 
 
Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar 
skall i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
 
Tävlingsförslag skall vara monterat på kartong eller liknande i A1-format (59,4 x 84,1 cm) 
och får omfatta högst 4 planscher. Därutöver skall en omgång av dessa planscher, 
förminskade till A3-format, lämnas. All text på planscherna skall vara läsbar på A3-
kopiorna. 
 
Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i pdf-format på CD – alla planscher ska ligga i 
samma fil.  
 
OBS ! de digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 20 MB. 
Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. Modell tas 
ej emot.  
 
OBS! allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om 
upphovsman mm för att garantera anonymitet. 
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Tävlingsförslag skall redovisa följande: 
A. Situationsplan, skala 1:400 
B. Flygbildsperspektiv  
C. 2 obligatoriska perspektiv från angivna fotopunkter 
D. Tvär- och längdsektioner genom tävlingsområdet, skala 1:400 
E. Valfria perspektiv 
F. Beskrivning om bärande idéer och materialval 
 
Inlämning 
Tävlingstiden slutar 2009-09-30. Senast denna dag skall tävlingsförslag vara inlämnat 
till allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären, eller lämnat direkt till 
tävlingsfunktionären. Förslag som lämnats till allmän befordran senast denna dag, men 
som ankommer tävlingsfunktionären mer än 5 dagar senare, tas ej upp till bedömning. 
 
Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnsedel" och 
förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och 
ev. medarbetare samt adress. 
 
OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran skall kvitto utvisande 
inlämningsdag samt förslagets motto samtidigt översändas separat till 
tävlingsfunktionären. På detta kvitto skall även anges ett telefonnummer där kontakt kan 
nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet i fall att tävlingsförslaget inte 
kommit fram. 
(För förslag som lämnas direkt till tävlingsarrangören skall denne lämna kvitto som 
bekräftar att förslaget lämnats inom utsatt tid.) 
 
Prissummor 
Varje förslag som inkommit i rätt tid och inlämnat i enlighet med detta program ersätts 
med 125 000 SEK exkl. moms. 
 
Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programhandlingarna: 

 Arkitektonisk gestaltning 
 Funktion 
 Utvecklingsbarhet 
 Genomförbarhet 

 
Bedömning/utställning  
Bedömningen beräknas vara avslutad i november 2009. 
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas ut offentligt genom 
arrangörens försorg. Plats meddelas senare. 
 
Publicering 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter 
det att tävlingens resultat offentliggjorts. 
 
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
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sina hemsidor samt i tidningen Arkitekten. 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn. 
 
Ägande- och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag.  
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren. 
 
Returnering av förslag 
Förslagen kommer inte att returneras. 
 
Uppdrag efter tävling 
Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget 
att projektera/ta fram fullständiga projekthandlingar för Stora Torget i Visby. 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. 
 
Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till projekteringsuppdrag för vinnaren 
tillkommer det denne en ytterligare ersättning motsvarande tävlingens arvodessumma. 
 
Tävlingsprogrammets godkännande. 
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma "Tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 
1998”. Reglerna gäller om inte programmet anger annat. 
 
Program och bilagor är godkända av juryn ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de 
tävlande av Sveriges Arkitekter. 
 
Visby 2009-06-11 

 
 
Ann-Sofi Lindskog Jörgen Renström 

 
 
Carin Johanson Jenny Mathiasson 

 
 
Petter Engström Björn Malmström 
 
 
 
 
 
 
För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd, Claes Larsson 
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