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Norrköpings kommun inbjuder till markanvisningstäv-
ling för uppförande av fl erbostadshus inom tomten 
Garvaren intill Industrilandskapet i Norrköping. Med 
tävlingsformens hjälp ska det allra bästa projektet för 
tomten tas fram, avseende arkitektonisk kvalitet.

Tomten Garvaren är den tredje av tre tomter inom 
Industrilandskapet som anvisas för bostäder genom täv-
ling.

Syftet med markanvisningstävlingen är att stärka 
stadslivet i direkt anslutning till Industrilandskapet och 
bredda en redan befi ntlig mångfald av funktioner – med 
boende.  Den nya bebyggelsen på tomten ska berika 
stadsmiljön, både funktionsmässigt och visuellt. 

För att kunna hantera en förändring i en befi ntlig 
miljö krävs ett förhållningssätt som varar över tiden 
utan att försöka låsa fast till exempel enskilda detaljer. 

Inbjudan till 
markanvisningstävling

Stadsbyggnadskontoret arbetar med ledorden ”re-
spekt” och ”fantasi”.  

Respekten för det kulturhistoriska arvet är givet för 
en miljö som industrilandskapet som också har ett for-
mellt skydd. Hela området utgör ett riksintresse för kul-
turmiljövård. 

Fantasin har ingen stor plats i modern arkitektur 
som präglas mer av mode och produktionsanpassning 
än av just fantasi. I mindre projekt är det därför viktigt 
att våga pröva ovanliga lösningar. I ett samhälle som är 
allt mer mångfacetterat och präglat av mångfald kan 
inte arkitekturen binda sig fast vid en estetisk dogm 
eller enbart respekt för det befi ntliga. 
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Norrköpings omvandling och utveckling
Norrköping har ovanligt lång industriell historia med 
Motala ström som centrum för den industriella expan-
sionen. Under den stora första globaliseringsvågen på 
1800-talet växte främst textilindustrin kraftigt. Många 
andra industrigrenar etablerades och utökade, bland 
annat pappersindustrin. Stadens befolkning fördubbla-
des på några årtionden och Norrköping var på 1850-ta-
let den största industristaden i landet.

Stadens nya välstånd manifesterades i magnifi ka fa-
briksbyggnader. Tack vare stadsarkitekten Carl Theodor 
Malm (som själv ritade fl era av fabrikerna) fi ck bebyg-
gelsen längs Strömmen en sammanhängande karaktär. 

Textilindustrin som tidigt drabbades av avindustria-
liseringen i norra Europa lades ner helt 1970 och pap-
persindustrin fl yttade ut från stadscentrum i mitten av 
1980-talet. 

Norrköpings kommun satsade på att slå vakt om 
den enastående miljön. Tillsammans med lokala fastig-
hetsägare sökte man medvetet efter nya användnings-
områden för de gamla fabriksbyggnaderna. Idag kan få 
städer i Europa kan uppvisa en lika välbevarad miljö från 
storindustrins genombrottstid som Norrköping.

Bland de första som steg in i de gamla industriloka-
lerna var Stadsmuseet 981 och Arbetets Museum 1991. 
Arbetets museums placering i byggnaden Strykjärnet 
har en särskild symbolik då byggnaden är en signatur-
byggnad för hela området. 

1989 öppnades Campus Norrköping (Linköpings 
universitet) och Norrköping Science Park. På mitten av 
90-talet byggdes en av Holmens pappersindustribygg-
nader om till ett konsert- och kongresshus som har 
namnet Louis de Geer efter industrialismens fader i Sve-
rige. Huset är hemvist för Norrköpings symfoniorkester.   

Norrköpings möjligheter 
Norrköping är en stad med en stark positiv utveckling. 
De senaste åren har befolkningstillväxten varit omkring 
1500 personer om året. Idag bor strax under 140 000 
personer i kommunen. 

Strukturomvandlingen inom näringslivet innebär att  
tjänstesektorns fi nansiella verksamhet respektive utbild-

ning och forskning idag är större än tillverkning. Största 
sektorn är handel och logistik/kommunikationer.

Norrköpings strategiska läge brukar framhållas som 
en av de viktigare utvecklingsfaktorerna. Kombinatio-
nen av det geografi ska läget och tillgången till fl ygplats, 
hamn, järnväg och transportvägar attraherar logistikfö-
retag och lagerhantering. Norrköping är också en stark 
regional handelsplats med växande externhandel och 
en mycket konkurrenskraftig cityhandel.

Den riktigt stora förändringen av centrala Norrkö-
ping har påbörjats i och med Ostlänken, den första 
delsträckan av höghastighetsjärnväg i Sverige. I staden 
innebär det att ny innerstad ska byggas för cirka 15 000 
boende och också arbetsplatser i stor omfattning. Det 
första projektet i denna genomgripande förändring av 
staden benämns Inre hamnen byggstartar 2018.

I Industrilandskapet har fl era etableringar tillkommit 
och omvandlingar genomförts av det äldre byggnads-
beståndet som speglar den fortsatta strukturomvand-
lingen från industri- till tjänstestad. Campus Norrköping 
har exempelvis förstärkts med en nybyggnad av biblio-
tek och kårhus i renoverad fabriksbyggnad och SVT och 
Sveriges Radio har fl yttat in från ett mer perifi ert läge i 
staden. 

Visualiseringscenter C invigdes 2010 med forskning, 
utställningar och dome, en plats för universitetets och 
kommunens satsning på teknisk visualisering. 2011 
öppnades även Cnema, ett mediapedagogiskt center 
med tre biosalonger vägg i vägg med visualiseringscen-
tret. 

I kanten av industrilandskapet ligger ett mångfacet-
terat kvarter som heter Knäppingsborg med butiker, 
restauranger och marknader, men också kontor, skola 
samt ett mindre antal bostäder. Inspiration hämtades 
från bland annat Hackesche Höfe i Berlin. Knäppings-
borg har gett Norrköping en ny och unik mötesplats.  

Det senaste tillskottet i Industrilandskapet, bostads-
huset Katscha, har fått stor uppmärksamhet. Huset har 
tillkommit genom markanvisningstävling, är ritat av Ing-
rid Reppen och Kai Wartiainen och uppfört av Ivarsson 
byggnads AB. Katscha har utsetts till bästa bostadspro-
jekt på fastighetsmässan MIPIM i Cannes år 2016.
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Bostadsbyggande
De senaste tio årens högkonjunktur har inneburit ett 

välbehövligt byggande även i Norrköping. Dock fanns 
till för några år sedan en ganska hög vakansgrad inom 
framförallt allmännyttan. Vakansgraden är idag mycket 
låg, vilket bidragit till ett ackumulerat behov av nypro-
duktion av i Norrköping. 

Stadsbyggnadskontoret har arbetat och arbetar med 
en mångfald av detaljplaner för förtätning i innersta-
den och i anslutning till innerstaden. Byggprojekt med 
hyres-, bostads- och äganderätter kommer att ska följa 
efter varandra många år framöver då behovet av bostä-
der är stort. Under år 2015 byggstartades cirka 1000 
lägenheter och takten håller i sig även under år 2016. 

I Industrilandskapet har ett fåtal av byggnaderna  

omvandlats till bostäder. De ofta djupa fabriksbyggna-
derna passar är inte alltid ändamålsenliga och det har 
även funnits en viss skepsis till boende i denna del av 
staden som fram till för 25 år sedan var en stängd stads-
del med industristängsel runt. Den vackra miljön lockar 
givetvis till boende. 

Några ombyggnads- och nybyggnadsprojekt har 
genomförts sedan millenieskiftet. De senaste årens 
högkonjunktur har dock inneburit att takten i stadspla-
nering och byggprojekt ökat. Såväl söder som norr om 
industrilandskapet kommer det att under 2016-2020 
att uppföras cirka 800 lägenheter. Därtill omvandlas fa-
briksbyggnader inom kvarteret Kroken till ett ”livsstils-
kvarter” med 150 lägenheter, servicefunktioner, kontor, 
butiker, kafé, restaurang, etcetera.  
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Garvaren

Tomtens förutsättningar

Tomten
Kvarteret Garvaren ligger inom stadsdelen Nordantill i 
anslutning till Industrilandskapet, i hörnet Bredgatan/
Garvaregatan. Bredgatan sluttar ner mot Motala ström 
med Strömparken i fonden på andra sidan vattnet, 
medan Garvaregatan fortsätter ner till Gamlebro, som 
ligger på den plats för passage av strömmen som an-
vändes redan av vikingarna. I den här delen av Indu-
strilandskapet kan man ana den medeltida staden med 
svängda gator och omgivande kvartersformer, som av-
viker från innerstadens rutnät. 

Tomten gränsar åt väster till Mäster Påvels gränd där 
tre mindre kringbyggda gårdsmiljöer påminner om kvar-
terens tidigare bebyggelsekaraktär. Kvarteren bestod av 

en låg, tät bebyggelse med en blandning av bostäder, 
butiker och verkstäder. Liknande byggnader inom täv-
lingstomten revs en bit in på 1970-talet. 

Tävlingstomten är cirka 1400 kvadratmeter stor och 
används för parkering. Tomten ligger i sluttningen ner 
mot Motala ström men är uppfylld och förhållnadevis 
plan.Höjdskillnaden mellan angränsande gator Mäster 
Påvels gränd och Garvaregatan är cirka 3 meter. 

Söder om tomten ligger en äldre mindre fabriksbygg-
nad som idag är tomställd. Fastighetsägaren Gamlebro 
AB utreder för närvarande dess framtida användning. 

Vid sidan av byggnaden och angränsande till täv-
lingstomten kommer det att anläggas en park. Parken 
kommer att anläggas igenom kvarteret Mjölnaren väster 
om Mäster Påvels gränd och ansluta till Holmbrogränd 
och Arbetets museum.  

Tävlingsområdet 
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Tävlingstomten från Mäster Påvels gränd. Markytan till höger i bild kommer att bli park.

Stadsbild och miljö
Tävlingstomten ligger i en stadsmiljö med skiftande ka-
raktär och målsättningen är att återupprätta den kul-
turhistoriskt känsliga miljön. Stadslandskapet  i direkt 
anslutning till tomten präglas av äldre och småskaliga 
gårdsmiljöer. Samtidigt visar sig Industrilandskapets 
täta, högre skala längs Garvaregatan.  

Befi ntlig arkitektur
Den skiftande karaktären i stadsmiljön återspeglas i ar-
kitekturen. Det småskaliga innehåller typiska byggnader 
med fasader i puts eller träpanel (oftast verkstads/för-
rådsbyggnader) med tegellagda sadeltak. Varje bygg-
nad har en egen men återhållsam karaktär. 

Industrilandskapets byggnader är kraftfulla och i hu-
vudsak utförda i gul puts, rött eller gult tegel (fabriks-
byggnaderna i anslutning till tävlingstomten har rött 
tegel). Betong användes tidigt, i stomme men också 
som fasadmaterial. Byggnaderna har till största delen 
öppna fl exibla våningsplan med fyra till fem meters tak-
höjd och stora fönster, med vertikalt proportionerade 
fasader, mer eller mindre utsmyckade med dekorativa 
inslag. Byggnaderna är stora, 3-5 våningars höjd och 30 
–100 meters längd är vanligt. 

Byggnadernas avslut - utformning och artikulering 
är en viktig del av helhetsintrycket. De repetitiva fasa-

derna kompletteras ofta med ”tinnar och torn” – och 
ger ett mångfacetterat taklandskap. 

Områdets mer omfattande, postindustriella om - 
och nybyggnader, så som konserthuset Louis de Geer 
(1994), Visualiseringscentret (2010) och bostadshuset 
Katscha (2015), präglas alla av en lekfull gestaltning 
samt en gemensam respekt för befi ntlig arkitektur.

Gällande detaljplan
Detaljplanen för tävlingstomten vann laga kraft för cirka 
ett år sedan. Det är viktigt att de förslag som inlämnas 
inryms i detaljplanens bestämmelser då Stadsbyggnads-
kontoret har inte för avsikt att starta ett nytt planarbete. 
I detaljplanen redovisas en byggrätt på tävlingstomten 
omfattande fyra våningar mot Mäster Påvels gränd och 
6 våningar mot Bredgatan/Garvaregatan. Översta vå-
ningen ska byggas under tak, eller med andra ord, som 
ett vindsplan. Vind utöver detta får inredas mot Bredga-
tan/Garvaregatan. I det hörnet ska en lokal fi nnas. 

Trafi k och angöring
Kommunen detaljprojekterar för tillfället all allmän 
platsmark i området (Västgötegatan, Tunnbindarega-
tan, Mäster Påvels gränd, Bredgatan, Garvaregatan, 
två torgytor och parkområden) och avser bygga om 
gatorna successivt efter färdigställande av byggnation 
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Garvaregatan med tävlingstomten 
till vänster om gatan.

Arkeologi och markmiljö
Tomten har genomgått arkeologisk slutundersökning.
Fördjupad analys av markmiljön kommer att göras av 
kommunen under våren 2017. Kostnad för analys och 
eventuella efterföljande åtgärder bekostas av kommu-
nen.

Störningar
Tomten är bullerstörd och därför måste så kallad tyst 
eller ljuddämpad sida tillämpas. Det innebär att minst 
hälften av  bostadsrummen ska vändas mot sådan sida. 
Detaljplanen tillåter att avsteg görs för lägenhet i hörnet 
Bredgatan/Garvaregatan. 

Marköverlåtelseavtal

Norrköpings kommun avser att teckna avtal om mar-
köverlåtelse med vinnande företag. Priset är satt till tre 
tusen sex hundra (3 600) svenska kronor per kva-
dratmeter bruttoarea (BTA). Följande villkor kommer 
att ingå i marköverlåtelseavtalet:

• Gatu-, detaljplan- och fastighetsbildningskostnad 
ingår i tomtpriset.

• Kommunen bekostar utredning om och eventuell 
erforderlig sanering av förorenad mark

• Kommunen bekostar fl ytt av transformatorstation 
och tillhörande ledningsfl ytt från kvarteret till intil-
liggande parkmarksområde.

• Alla övriga exploateringsåtgärder, anslutningskost-
nader, tillkommande utredningar, projekterings- 
och ritningskostnader samt all byggnation på kvar-
tersmark för att genomföra projektet bekostas av 
exploatören.

• Exploatören bekostar själv sina lagfarts- och 
bygglovskostnader

• Kommunen kommer att avtala om byggnadsskyl-
dighet om högst två år.

• Bygglovshandlingar ska tas fram i samråd med 
stadsarkitekten och skriftligen godkännas av stads-
arkitekten. Vinnande aktör har ej rätt att byta arki-
tekt eller omforma förslag utan godkännande från 
kommunen.

• Säkerhet och viten för exploatörens fullföljande av 
byggnadsskyldighet och gestaltningsförslag kom-
mer att ställas i marköverlåtelseavtalet. 

• Exploatör ska upplåta servitut för infästning av 
hängande gatubelysning samt inom x-område för 
allmän gångtrafi k enligt detaljplanen.

inom respektive kvartersmarksområde. Västgötegatan 
och Tunnbindaregatan ska utformas som gångfartsom-
råden, Mäster Påvels gränd kommer att vara enkelriktad 
till följd av gatans bredd, Garvaregatan och Bredgatan 
kommer att dubbelriktas mellan Tunnbindaregatan och 
Gamlebro.

Angöring med fordon till innergård kan anordnas 
via Mäster Påvels gränd. Eventuell parkering i garage i 
källare/under gård ska angöras från Garvaregatan. Last-
ning/lossning till verksamheter i suterängplan kan ske 
från gata. 

Parkering ska i första hand lösas genom parkerings-
garage i egen fastighet. I angränsande kvarteret Vård-
tornet pågår uppförande av parkeringshus av kom-
munens parkeringsbolag. Dock kan parkeringsköp inte 
garanteras i dagsläget. Cykelparkering ska anordnas i 
enlighet med kommunens cykelparkeringsnorm (en cpl 
per boende i förråd och på gård).

Geoteknik
Det har inte tagits fram någon geoteknisk utredning in-
för tävlingen. Tidigare utredningar inom angränsande 
kvarter indikerar att det är cirka 5-10 meter ner till berg 
med överfyllnad bestående av friktionsjord. Kommunen 
kan inte garantera grundläggningsförutsättningarna. 
Det åligger exploatören att genomföra erforderliga geo-
tekniska utredningar.    
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Kvarteret Kvarnstenen

Parkeringshus
Byggstart hösten 
2016

Innergård

Bredgatan

G
arvaregatan

Beskrivande bild av tävlingsuppgiften

Framtida park

Lokal i 
bottenplan

Fyra våningar 
varav översta 
är vindsplan

Eventuell parkering 
under mark

Bostäder
Infl yttning 2018

Sex våningar 
varav översta 
är vindsplan

Framtida park

Tävlingsuppgiften

Funktion
Bebyggelsen ska i huvudsak omfatta bostäder med lo-
kal i källar/suterrängplan mot Bredgatan/Garvaregatan.  

Arkitektur
Bebyggelsen bör gestaltas med en väl avläsbar förstå-
else av Mäster Påvels gränds småskaliga karaktär. De 
befi ntliga byggnadernas material, fasadschema, färg-
sättning och volymuppbyggnad är utgångspunkt dock 
förespråkas ett framåtsyftande formspråk - respekt 
och fantasi.

Den nya byggnaden ska tillföra en egen karaktär 
och komplettera den totala stadsbilden i området.

Relation till stadsrummet
Utformningen av byggnadernas möte med och ian-
språktagande av stadsrummet vid det nya torget i hör-
net Västgötegatan/Tunnbindaregatan har stor potential. 
Med inriktningen att bottenvåningen ska innehålla lo-
kaler följer att färdigt golv ska vara i nivå med omgi-
vande marknivå och med tillräcklig rumshöjd som ger 
fl exibilitet för framtida innehåll. 

Gårdsmiljö 
Gårdsmiljön ska vara omsorgsfullt gestaltad med fokus 
på att skapa en rekreativ miljö för boende med hög 
andel grönska, till exempel genom vertikal vegetation 
i form av klätterväxter på fasader, plank, spaljéer, etce-
tera. 

Vid lösning av parkering inom tomten bör detta 
anordnas under gård. Utrymmen för sopor, cykel, med 
mera, ska i första hand anordnas inom byggnaden, inte 
i gårdshus. Utrymme för lek kommer att fi nnas inom till 
intilliggande park. 

Bostadens kvalitet
Hur tomtens unika förutsättningar för ett kvalitativt bo-
ende tas tillvara ska redovisas. Hur bostaden gestaltar 
sig invändigt är inte en primär uppgift ur stadsmiljösyn-
punkt men är ändå viktigt för en helhetsbedömning. 
Det är framförallt i kontakten mellan inne och ute, med 
fönster (sättning och storlek) och balkonger/burspråk 
som ger avtryck i stadsmiljön. Balkong/burspråk över 
gatumark får i mindre omfattning utföras mot Bredga-
tan och Mäster Påvels gränd dock inte mot Garvarega-
tan utan ska i förekommande fall integreras i byggnads-
volymen.  
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Bredgatan med tävlingstomten mitt i bild. Motala ström i fonden på gatan till vänster i bild.

Tävlingstekniska bestämmelser

Arrangör 
Markanvisningstävlingen arrangeras av Norrköpings 
kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen för de team som anmält intresse och 
därefter delgivits inbjudan till att tävla.  

Tidplan för tävling

2016-11-29 Sista datum för inskickande av frågor  
  inför intresseanmälan.

2016-12-08 Sista dag för inlämnan av intresse-
  anmälan.

2016-12-19 Preliminärt datum för beslut om 
  tävlingsdeltagare.

2017-01-09 Preliminärt datum för startmöten för  
  respektive deltagande team. Klockslag  
  bokas senare, därefter är tiden till   
  inlämning cirka 10 veckor.

2017-03-10  Frågor i tävlingsskedet kan ställas fram   
  till detta datum.

2017-03-15 Publicering av svar på kommunens 
  hemsida.

2017-03-22  Sista dag för inlämnande av förslag

april 2017 Beräknad sluttid för juryarbete

maj 2017  Beräknad tid för beslut om vinnare   
  och markanvisning.

Intresseanmälan
Syftet med intresseanmälan är att välja ut tre till fem bygg-
herrar som går vidare till markanvisningstävlingen.

Intresseanmälningarna värderas med utgångspunkt från 
respektive byggherres och arkitekts bedömda förmåga att 
vara med och utveckla Industrilandskapet och dess arkitek-
tur.

Vi söker fullgoda samarbetspartner i avseende på kvali-
tets- och miljöfrågor, ekonomisk stabilitet, långsiktig uthål-
lighet och förmåga att fullfölja ingångna avtal och påbörjade 
projekt. Norrköping kommun eftersöker en sammanhållen 
och effektiv exploateringsprocess.
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Kriterier för bedömning av intresseanmälan
Urvalet kommer att ske utifrån bedömning av: Kompe-
tens, erfarenhet och referenser hos företaget samt hos 
arkitekter och övriga deltagande konsulter. Organisato-
risk och ekonomisk förmåga samt stabilitet hos företag 
är också viktigt.

Vid bedömningen läggs vikt på förmåga att lösa 
komplexa stadsbyggnadssituationer som kräver kreati-
vitet i alla led från skiss till genomförande. Särskild vikt 
i bedömning av detta läggs på åberopade referenspro-
jekt. Intresseanmälan ska innehålla:

• Beskrivning av företaget med angivande av ombud 
och kontaktuppgifter för dessa. 

• Uppgift om medverkande arkitektkontor, ansvariga 
och handläggande arkitekter. 

• Beskrivning i text hur och varför företaget vill ta sig 
an tomten och uppförandet av detta byggprojekt. 
Max en A4-sida

• Material och referenser från två liknande projekt 
från företaget respektive berörda arkitekter. Om-
fattning av projekten och när de genomfördes samt 
företagets roll i projekten anges. 

• Ratingintyg (högst tre månader gammalt) enligt li-
ditetsbedömning eller liknande. 

• Skatteverkets blankett SKV 4820 (ifylld av Skatte-
verket och högst tre månader gammal). 

• Senaste bokslut

Om fl era bolag avser lämna tävlingsbidrag tillsammans 
ska det tydligt framgå vilket bolag som avser teckna 
markanvisningsavtal och komman marköverlåtelseavtal, 
samt vilket/vilka bolag som avser fi nansiera projektet. 
Om nytt bolag avses bildas för kommande marköver-
låtelse ska relationen mellan det nybildade bolaget och 
övriga deltagande bolag framgå tydligt.

Frågor och svar om intresseanmälan
Eventuella frågor ska ställas till tävlingsfunktionär 
Jonas Sivervik skriftligt via e-post marktilldelning@
norrkoping.se. Frågorna ska vara tävlingsfunktionären 
tillhanda senast 2016-11-29. Svar kommer att läggas 
ut på kommunen hemsida www.norrkoping.se/mark-
tilldelning. 

Inlämning av intresseanmälan 
Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast 
den 8 december klockan 12.00. Anbud kan lämnas i 
Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via 
post till:

ATT: Jonas Sivervik
Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Mark och exploatering
601 81 Norrköping

Anbud ska lämnas i förseglat kuvert och märkas med 
“Markanvisningstävling Garvaren”. Öppning av kuvert 
med anbud kommer att ske 12 december.

Startmöte
Startmöte för utvalda deltagare i markanvisningstäv-
lingen äger rum den 9 januari 2017, i förvaltningshuset 
Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Vid startmötet 
redogör Norrköpings kommun för syftet och ambitio-
nen med tävlingen och det fi nns möjlighet att ställa frå-
gor och besöka tomten. 

Jury
En jury bestående av representanter från stadsbygg-
nadskontoret och annan sakkunnig expertis utvärderar 
tävlingsbidragen i samråd med Sveriges Arkitekter. 

Juryn består av:

Martin Heidesjö, planeringsarkitekt FPR/MSA 
tävlingsansvarig, Stadsbyggnadskontoret

Karin Milles Beier, arkitekt SAR/MSA
stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret (SBK)

Tomas Nyström, arkitekt SAR/MSA
planarkitekt, stadsbyggnadskontoret (SBK)

Björn Lunnerdal
mark- och exploateringsansvarig, SBK

Christina Nilsson Collste, arkitekt SAR/MSA
Collste arkitektur och funktion

Juryns sekreterare är Sandra von Rooij Edfelt, arkitekt 
SAR/MSA, Sveriges arkitekter. Juryn kan komma att till-
kalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare.

Tävlingsfunktionär
Jonas Sivervik, SBK

Programhandlingar 
Detta tävlingsprogram samt digitalt lagrade handlingar 
utgör underlag för tävlingen. Handlingarna fi nns sam-
lade på kommunens hemsida under länken www.norr-
koping.se/marktilldelning. 
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Handlingar:

• Tävlingsprogram  

• Gällande detaljplan

• Ortofoto skala 1:500

• Ortofoto, översikt, skala 1:2 500

• Sketch Up-fi l

• DWG-fi ler med grundkarta och förprojekterad 

höjdsättning

• Ritningar på befi ntliga omkringliggande byggnader

• Parkeringsriktlinjer

• Trafi kbullerutredning 

• Fastighetskarta 1:1000 

Redovisning av tävlingsförslag
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga inlämnade 
ritningar och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet 
vara försedda med ett motto. Tävlingsförslag ska vara 
monterat på kartong eller liknande i A1-format (59,4 x 
84,1 cm) och får omfatta högst 2 planscher. All text på 
planscherna ska vara läsbar i halvskala. Samtliga plan-
scher ska även lämnas digitalt i pdf-format på CD eller 
USB-minne. Alla planscher ska ligga i samma fi l. 

OBS! allt inlämnat digitalt material ska vara 
rensat på spårbar information om upphovsman 
mm för att garantera anonymitet. 

Tävlingsförslag ska redovisa följande: 

kortfattad beskrivning inkluderande koncept, kvantifi -
erad information med kvadratmeteruppgifter, material 
och färgsättning, byggnadsteknik och hållbarhetsas-
pekter.

• Situationsplan i skala 1:400

• Planlösningar i skala 1:200

• Fasader inklusive intilliggande befi ntlig 
bebyggelse i skala 1:200

• Sektion(er) i skala 1:200 inklusive gatu- och 
gårdsrum

• Valfritt ögonhöjdsperspektiv  

• 3dcad-modell kompatibel med Sketch Up 
(endast som digital fi l)

Inlämning av tävlingsförslag

Tävlingstiden är preliminärt satt till mellan 2017-
01-09 och 2017-03-22 (slutlig tävlingstid kan komma 
att justeras). Senast denna dag ska tävlingsförslag vara 

inlämnat adresserat till Norrköpings kommun att: jonas 
Sivervik (tävlingsfunktionär), Stadsbyggnadskontoret, 
601 89 Norrköping. Förslaget ska åtföljas av ett kuvert 
märkt med motto innehållande förslagsställarnas namn, 
adress, kontaktpersoner och kontaktuppgifter.

Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande krite-
rier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och 
önskemål som ställts i programmet: 

• Arkitektonisk gestaltning, byggnadernas och 
utemiljöns formgivning samt anpassning till sin 
omgivning – materialitet, kulör, komposition 

• Funktion - disponering av botten/suterängplan - 
transparens.

• Utvecklingsbarhet - generalitet

• Hållbarhet och genomförbarhet - kvalitet. 

Juryns bedömning och utlåtande
Juryn kommer att utse en vinnare samt rangordna öv-
riga inkomna förslag. Juryns utlåtande är en rekom-
mendation inför erbjudande om markanvisning efter 
erforderliga politiska beslut. 
  
Utställning 
Bedömningen beräknas vara avslutad december  2016. 
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att 
ställas ut offentligt genom arrangörens försorg. Plats 
meddelas senare. 

Beslut om markanvisning
Beslut om markanvisning kommer att ske i två steg. Täv-
lingens resultat offentliggörs i samband med att Stads-
planeringsnämnden beslutar att marköverlåtelseavtal 
inför markanvisning kan tecknas. Beslut om markanvis-
ning kommer att kunna ske vid efterföljande nämnd.

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av in-
komna förslag och har även rätt att förkasta samtliga

tävlingsförslag utan ersättningsskyldighet till respek-
tive förslagsställare.

Publicering
Tävlingsjuryns utlåtande publiceras i samband med 

att tävlingens resultat offentliggjorts.
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att pu-

blicera samtliga tävlingsresultat på sina hemsidor samt i 
tidningen Arkitekten.

Norrköping 2016-10-28



Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun planerar för fram-
tiden. En redan tilltalande kommun ska bli ännu mer attraktiv. Dels 
genom att utveckla befi ntliga miljöer. Dels genom att skapa nya 
stadsdelar som möter framtidens krav på livskvalitet och hållbarhet. 
Vi ansvarar också för kommunens lokaler, mark- och exploaterings-
frågor samt geografi ksk information för samhällsplaneringen. Med 
respektoch fantasi skapar vi det nya Norrköping tillsammans med 
våra invånare.

STADSBYGGNADSKONTORET

Adress: Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping

Tel: 011-15 00 00 Fax: 011-15 31 90

www.norrkoping.se

Kåkenhus, universitetet, ÅWL Arkitekter, 2008

Väv, Ed Bygg Sverige AB och Spridd + ETAT Arkitekter, färdigställs 2017.

Kvarteret Bommen, Klövern i samarbete med Hyresbostäder i 
Norrköping AB, byggstart 2016, Utopia arkitekter.

Elveamfi , förslag till bostäder och växthus, pågående detaljplan. Gamlebro AB och Helen & Hard arkitekter A/S.


