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1. TÄVLINGEN 
 

Stenungsundshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för 
Solgårdsterrassen i Stenungsund. 

 
1.1 Arrangör 

Arrangör Stenungsundshem. 
 
1.2 Fattade beslut och övrig beslutsprocess 

Stenungsundshems styrelse fattade den 16 december 2009 beslut att 
genomföra en arkitekttävling enligt bifogat dokument. 

 
1.3 Syfte med projekttävlingen 

Projekttävlingen har följande syften:  
• Att få fram ett högkvalitativt förslag till bostadsbebyggelse vid 

Solgårdsterrassen, Stenungsund.  
• Att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget. 
 

1.4 Antal tävlande 
5 tävlande kommer att väljas ut att delta i tävlingen. Enbart dessa har rätt 
att inkomma med tävlingsförslag. 

 
1.5 Tävlingsuppgiften 

Tävlingsuppgiften är att utforma ett bostadsområde med minst 150 
bostäder.  Området har en starkt kuperad terräng och bebyggelsen ska i 
hög grad anpassas till befintlig natur. Höga hus är intressant. 

 Bostäderna ska utformas som ett bekvämt boende för en 50+ målgrupp där 
närmiljö, tillgänglighet och utsikt ska prioriteras. 

 
 Tävlingsuppgiften är att utforma en ny och spännande bostadsbebyggelse 

på denna unika vildvuxna bergssluttning nära centrum. Området har en 
starkt kuperad terräng och bebyggelsen skall anpassas efter den 
dramatiska och vackra naturen. 

 
 Bostäderna skall utformas som ett bekvämt boende som stimulerar folkliv 

och umgänge samtidigt som det mesta av utsikten över vattnet tas tillvara. 
Området skall ges en tilltalande arkitektur som blir en vägvisare mot 
framtidens bostadsbyggande i Stenungsund. 

    
1.6 Tävlingsarvode och tävlingspriser 

De deltagare som kvalificerar sig för fortsatt tävling ersätts med vardera 
200 000 SEK exkl. moms efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt 
förslag.  

 
1.7 Uppdrag efter tävlingen 

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. Uppdraget kommer att innebära ett samarbete mellan 
vinnande förslagsställare, Stenungsundshem och Stenungsunds kommun 
och omfatta delaktighet i detaljplanearbete samt projektering av området 
inklusive bostäder. 
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1.8 Tävlingsprogrammet 

Tävlingsprogrammet är under framtagande och kommer att distribueras till 
de tävlande vid tävlingens start.  

   
1.9 Tävlingsjury 

Juryn kommer att utses av Stenungsundshem och kommer att bestå av 
representanter från arrangör, Stenungsunds kommun och arkitekter 
utsedda av Sveriges Arkitekter. 
 
Ordförande för juryn är Thomas Löfgren, VD Stenungsundshem AB 
Tävlingssekreterare är Claes Larsson, Sveriges Arkitekter 

 
 
2. OBJEKTET 
 
2.1 Objektet 

Solgårdsterrassen består av fastigheterna Stenung 2:41, Stenung 3:60 och 
Stenung 2:163 och är den sista obebyggda delen i Stenungsunds tätort. 
Området består av en skogbevuxen bergssluttning med mycket fina 
utsiktsmöjligheter över centrum, Stenungsön och Hakefjorden. 
Området ligger mellan Nytorpsbacke och Solgårdsdalen och avgränsas av 
Bohusbanan. 
Centrum och kollektivtrafik ligger inom gångavstånd. 
Upplåtelseformen kommer att vara blandad mellan hyresrätter och 
ägarlägenheter. 
Målgrupp för området är vuxna i medelåldern och uppåt. 

 
 
3. PREKVALIFICERING 
 
3.1 Intresseanmälan 

Intresseanmälan skall vara arrangören tillhanda senast 1 april 2010.  
 
Intresseanmälan lämnas i ett slutet neutralt kuvert och märkas: 
Solgårdsterrassen - projekttävling, prekvalificering”  
 

 Intresseanmälan skall sändas till: 
Stenungsundshem AB 
Caisa Vacklid 
Box 44 
444 21  STENUNGSUND 

 
 

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

 



 

  4(5) 

 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 företag 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 företag 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 Stenungsund. 

 
• Redovisning av företagets kvalitets- och miljöledningssystem. 
 

  
3.3 Urvalskriterier 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. 
 
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. 
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Steg 2 
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer 
att bygga på en sammantagen bedömning utifrån lämnat material av:  
• arkitektonisk förmåga utifrån inlämnade referensobjekt. 
• kompetens  
• erfarenhet och resurser  
 
Utvärderingsgruppen består av Thomas Löfgren, Stenungsundshem, 
Robert Bengtsson, Stenungsundshem samt Jan Shuman, Stenungsunds 
kommun. 
 

3.4 Projektspråk 
 Tävlingsspråk och projektspråk är svenska. 

 
3.5 Återsändning av inlämnat material 
 Material som utgör intresseanmälan kommer inte att returneras. 
 
3.6 Preliminära datum 

• Annons – 2009-12-18 
• Sista tidpunkten för inlämning av intresseanmälan – 2010-04-01 
• Meddelande om resultatet av prekvalificeringen – 2010-05-03 
• Utskick av tävlingsprogram – 2010-05-10 
• Startmöte – 2010-05-15 
• Slutdatum för tävlingsfrågor – 2010-06-23 
• Inlämning av tävlingsförslag – 2010-09-03 
• Juryns beslut – prisutdelning – november 2010 

 
 
Eventuella frågor under prekvalificeringstiden kan ställas till   
 
Stenungsundshem AB 
Caisa Vacklid 
Box 44 
444 21  STENUNGSUND 
 
caisa.vacklid@stenungsundshem.se 
 
0303- 68 603 
 
 
 
 

  
 


