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Bakgrund 
Täby växer i hög takt. Täby centrum 
– Arninge är utpekad som regional 
stadskärna i Regional Utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, vilket innebär 
att Täby i framtiden ska fungera som en 
nod för nordostkommunerna i regionen 
och avlasta Stockholms centrala delar vad 
gäller tillgång till arbetstillfällen, service, 
skolor, bostäder med mera. Dessutom har 
Täby genom Sverigeförhandlingen åtagit sig 
att uppföra 16 200 bostäder fram till 2035 
för att medfinansiera en förlängning av 
Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan. 
Utöver detta finns ett politiskt mål om 
att tillskapa 20 000 arbetstillfällen fram 
till 2040 samt ett uppdrag om att utreda 
förutsättningarna för ett Science Park i 
Täby.  
 
För centrala Täby pågår arbetet med en 
fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 
2050, vilken har varit på samråd under 
hösten 2017. Planen skapar förutsättningar 
för 17 000 bostäder och pekar ut nya gator, 
parker, cykelstråk, platser för skolor, mm. 
Dessa förutsättningar innebär att Täby står 
inför en stor omvandling från förort till 
stad med många utmaningar och många 
spännande projekt i startgroparna. 
 
Mitt i stadskärnan, sydväst om Täby 
centrum, ligger den så kallade Tibble-
Åvatriangeln som avgränsas av de två 

linjerna på Roslagsbanan. I detta område 
ligger Åva gymnasium, Tibble gymnasium, 
Tibble ishall, Täby sportcenter och Tibble 
kyrka. I direkt angränsning ligger en 
grundskola, Näsbydalsskolan. Skolorna 
och sportcentret har stora behov av 
reinvesteringar för att kunna möta den 
växande befolkningens behov. Dessutom 
svarar de dåligt mot de visioner om 
stadsmässighet och hållbarhet som pekas ut 
i den fördjupade översiktsplanen för Täby 
stadskärna 2050. Sambanden inom området 
och till omgivande stadsdelar är otydliga 
och i vissa fall otrygga. Utnyttjandet av 
marken är ineffektivt och diskussioner har 
pågått länge inom kommunen om hur detta 
område skulle kunna användas på ett mer 
effektivt sätt.  
 
Området har i den fördjupade 
översiktsplanen pekats ut som lämpligt 
för Täby Science Park, ett entreprenörs- 
och verksamhetskluster. Bostäder i detta 
attraktiva läge har också efterfrågats.  

Arrangör  

Täby kommun anordnar en inbjuden arkitekttävling för 
upprättandet av en strukturplan för Tibble-Åvatriangeln. Efter 
prekvalificeringsprocessen kommer fyra team att väljas ut som 
får delta i arkitekttävlingen. I arbetet har kommunen anlitat 
Sveriges Arkitekter som processtöd. I bedömningsarbetet 
kommer kommunen att konsultera externa experter.  

Kommunstyrelsens utskott för 
stadsbyggnad och miljö beslutade 
2017-11-28 att en inbjuden 
arkitekttävling ska genomföras för 
området. 
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Syfte med tävlingen 
Täby kommuns syfte med tävlingen är att 
få en innovativ, strategisk och långsiktigt 
hållbar strukturplan för denna viktiga 
stadsdel, vilken sedan kan ligga till 
grund för efterföljande planprogram och 
detaljplaner.  
 
Tävlingen syftar även till att handla upp ett 
arkitektteam för det fortsatta uppdraget att 
upprätta ett planprogram med tillhörande 
handlingar och utredningar.  

Vision
Kommunens övergripande vision är:  
Täby utvecklas med frihet och trygghet mot 
en hållbar framtid.
 
För tävlingen har kommunen tagit fram 
följande projektspecifika vision:  

En värdegivande stadsdel 
Med utgångspunkt i människors behov 
och välbefinnande skapas en stadsdel som 
ger värde för Täby, Stockholm och Sverige. 
Stadsdelen ska fungera som hjärtat i den 
växande regionala stadskärnan och vara en 
plats som Täbyborna känner stolthet över. 
En stadsdel där verksamheter, människor, 
byggnader och offentliga rum bidrar till ett 
inkluderande stadsliv som skapar värde för 
alla och som ger ett internationellt avtryck.  

En värdegivande stadsdel är: 

Gränsöverskridande 
Här skapas en plats för mångfald, 
interaktion och utbyte. Med inbjudande 
offentliga rum och byggnader bildas en 
dynamisk, urban, och trygg stadsmiljö 
där människor vill mötas och verka. Här 
känner sig alla välkomna. Området bildar 
stadskärnans nav som länkar samman 
omgivande områden och blir en naturlig 
målpunkt för besökande, verksamma och 
boende. Gränserna mellan verksamheter 
suddas ut vilket skapar förutsättningar för 
synergier och innovation.

Kunskapsintensiv 
Här kan ny kunskap födas på ett nytt 
sätt. Genom en mångfald av kreativa 
kunskapsmiljöer och samverkan mellan 
skolor, näringsliv, forskning, kultur och 
idrott skapas förutsättningar för lärande. 
Idéer föds, utvecklas och förädlas. Här 
öppnas dörrar till framtiden. 

Smart
Här används morgondagens smarta 
lösningar för mobilitet, byggteknik, 
informationsteknologi och annan 
hållbarhet. Tekniken blir ett medel som 
understödjer människor. Stadsdelens 
byggnader och struktur utnyttjar 
digitaliseringens möjligheter. Genom 
samutnyttjande ges förutsättningar för en 
resurseffektiv stadsdel där generella flexibla 
lösningar kan möta framtida behov och 
bidra till en dynamisk miljö. Här är det lätt 
att göra rätt.  
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Mål
Med utgångpunkt i visionen syftar 
utvecklingen av Tibble-Åvatriangeln till att 
uppnå följande mål:  
 
• En karaktärsfull och väl gestaltad del av 

Täby stadskärna där märkesbyggnader 
och offentliga rum av högsta 
arkitektoniska klass bidrar till att ge 
området en stark identitet. 

• En hållbar, yteffektiv och innovativ 
blandstad som innehåller arbetsplatser, 
skolor, kulturverksamheter, 
sportfunktioner, bostäder och attraktiva 
offentliga rum. Ett näringslivskluster 
ska utformas som en integrerad del av 
den nya stadsdelen.   

• En stadsdel som knyter samman 
omgivande stadsdelar med väl 
gestaltade stråk där det är lätt att 
gå, cykla och åka kollektivt genom 
satsningar på hållbar mobilitet. 
Trafiklösningarn är väl anpassade för 
området så att hög tillgänglighet och 
framkomlighet råder. 

Kontext

Tre stationer på Roslagsbanan ligger i direkt 
anslutning: Roslags Näsby station, Täby cen-
trum station samt Tibble station. 

I Roslags Näsby, som fram till 1970-talet var 
Täbys centrum planeras för en ny stadsdel 
med 1400 bostäder.  I nordost ligger Täby 
Centrum, vilket är ett av Stockholms största 
och mest välbesökta inomhuscentrum. Här 
har det under 2010-talet uppförts nya bo-
stadskvarter och ett nytt kommunhus i en tät 
rutnätsplan. I väster ligger Pentavägsområ-
det, ett verksamhetsområde där planering 
påbörjats för en omvandling till blandstad. I 
sydost ligger de stora karaktäristiska bo-

Tävlingsuppgiften
Upprätta en strukturplan för hela 
tävlingsområdet med utgångspunkt i 
kommunens vision samt tävlingens specifika 
vision och mål. Strukturplanen ska 
innehålla följande: 

Offentlig service 
• Lokaler för högre utbildning  
• Gymnasieskolor med utökad kapacitet  
• Utökad grundskola 
• Nya förskolor 
• Idrottsfunktioner inomhus och utomhus 
• Kultur-, förenings och 

ungdomsverksamhet 

Näringsliv 
• Ett nytt näringslivskluster med nya 

arbetsplatser 

Bostäder 
• Bostäder med hållbarhetsprägel 

Offentliga rum 
• Stadsdelspark, gröna aktivitetsstråk 

samt gator för bilar, kollektivtrafik, gång 
och cykel 

• Mobilitet   
Hållbara trafiksystem och smarta 
logistiklösningar 

Tekniska system 
• Innovativ teknisk infrastruktur

stadsområdena Grindtorp och Näsbydal 
vilka uppfördes under 1950- och 1960-talet. 
I närheten finns även villafastigheter varav 
några sammanhängande områden kommer 
att omvandlas till tätare stadsbebyggelse 
med förskolor och flerfamiljshus.  
 
Kopplingarna till omgivningen är i dagsläget 
otydliga där Roslagsbanans spår utgör en 
barriär som försvårar rörelser för gångtrafi-
kanter och cyklister och transporter med bil 
och kollektivtrafik. Roslagsbanans stationer 
är viktiga målpunkter och entréer vars funk-
tion behöver tydliggöras och tillgängliggöras 
i den växande stadskärnan.
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Tävlingsområdet
Tävlingsområdet är ca 30 hektar stort. 
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Prekvalificering
Kvalificerings- och urvalsprocess
Urvalet kommer att genomföras i två steg. 
Om något av kraven i Steg 1 inte uppfylls 
kommer intressenten inte att gå vidare till 
steg 2.  
 
Steg 1: 
• Intresseanmälan och erforderliga 

handlingar ska ha inkommit i tid och på 
svenska, danska, norska eller engelska.  

• Det ska inte finnas någon grund för 
uteslutning (se Uteslutningsgrunder) 

• Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda 
för tävlingsdeltagaren 

 
Steg 2: 
Urvalet av tävlingsdeltagare bland 
inkomna intresseanmälningar kommer 
att bygga på en sammantagen bedömning 
av programförklaring, referensprojekt 
och hur deltagande team väljer att sätta 
samman sin uppdragsorganisation. En 
helhetsbedömning kommer att göras utifrån 
de kriterier - utan inbördes ordning - som 
anges under rubriken Urvalskriterier. 

Erforderliga handlingar

Följande dokument ska inlämnas (pdf-format):

• Ifyllt formulär kallad ”Intresseanmälan 
projekttävling Tibble-Åvatriangeln”

• Programförklaring. En redogörelse som 
beskriver hur tävlingsdeltagaren avser 
lösa tävlingsuppgiften (max en A4-sida)

• Redovisning av referensprojekt  
(max två A4-sidor per projekt)

• Redovisning av uppdragsorganisation 
för tävling samt eventuellt fortsatt 
uppdrag (max en A4-sida)

• Redovisning av intressentens kvalitets- 
och miljöledningssystem  
(max en A4-sida) 

Följande dokument kan även lämnas in (pdf-format):
• Åtagandeförklaring (se ”Åberopande av 

annans kapacitet”)  
• Ifyllt formulär, ”Egen försäkran (ESPD)”   

(frivillig att använda)

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälan och erforderliga handlingar kan lämnas på svenska, danska, norska 
och engelska. Anmälan ska senast 26 mars vara arrangören tillhanda via TendSign.

TendSign är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna 
projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna 
intresseanmälan. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning.  
Se www.tendsign.com. 

Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns funktion för frågor och svar. 
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Uteslutningsgrunder
Tävlingsdeltagaren kommer att uteslutas 
från deltagande i denna upphandling om 
kommunen får kännedom om att någon av 
uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 § LOU 
föreligger. 

Tävlingsdeltagaren kommer att uteslutas 
från deltagande i denna upphandling om 
kommunen får kännedom om att grund för 
uteslutning enligt 13 kap. 2 § första stycket 
LOU föreligger. 

Tävlingsdeltagaren kan komma att uteslutas 
från deltagande i denna upphandling om 
kommunen på annat sätt får kännedom 
om och kan visa att omständigheter enligt 
13 kap. 2 § andra stycket och 3 § LOU 
föreligger. 

Kommun kontrollerar i samarbete med 
Skatteverket att inga hinder enligt 13 
kap. 2 § LOU föreligger. För det fall 
kommunen inte kan utföra kontrollen kan 
tävlingsdeltagaren komma att beredas 
tillfälle att inkomma med förtydligande 
bevis för att inga sådana hinder föreligger. 

Kvalifikationskrav

Tävlingsdeltagaren måste uppfylla följande 
kvalificeringskrav för att bli föremål för 
utvärdering i upphandlingen: 

a. Behörighet att utöva yrkesverksamhet   
Tävlingsdeltagaren ska uppfylla i 
Sverige, eller i hemlandet, lagreglerade 
krav avseende registrering. Arrangören 
kommer att kontrollera detta via 
Creditsafe AB. För det fall att arrangören 
inte kan utföra kontrollen kan 
tävlingsdeltagaren komma att beredas 
tillfälle att inkomma med förtydligande 
bevis för att kravet är uppfyllt. 

b. Ekonomisk och finansiell ställning  
Tävlingsdeltagaren ska ha god 
ekonomisk ställning. För att visa på god 
ekonomisk ställning kommer kommunen 
kontrollera att tävlingsdeltagaren minst 
innehar rating ”kreditvärdig” hos 
kreditupplysningsföretaget Creditsafe AB. 
För det fall kommunen inte kan utföra 
kontrollen kan tävlingsdeltagaren komma 
att beredas tillfälle att inkomma med 
förtydligande bevis för att kravet på god 
ekonomisk ställning är uppfyllt.

c. Kvalitets- och miljöledningssystem  
Tävlingsdeltagaren ska tillämpa 
dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner 
och miljöarbete som säkerställer 
att uppdrag sker på ett sådant sätt 
att överenskommen omfattning och 
kvalitet uppnås och upprätthålls. 
Tävlingsdeltagaren ska redogöra för sina 
kvalitets- och miljösäkringssystem enligt 
”Intresseanmälan”. 

d. Teknisk- och yrkesmässig kapacitet

Kompetenser
Tävlingsdeltagaren ska i föreslagen 
uppdragsorganisation för tävlingen och 
efterföljande uppdrag ha angivit följande 
kompetenser: 

• Husarkitektur 
• Landskapsarkitektur
• Planeringsarkitektur 

 
Mer information om meriterande 
kompetenser, se rubriken Meriterande 
kompetenser i uppdragsorganisation 
 
Fler kompetenser innebär inte 
nödvändigtvis större chans till urval.
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Referensprojekt
Tävlingsdeltagaren ska redovisa tre stycken 
referensprojekt varav ett ska vara byggt. 
Referensprojekten får vara högst tio år 
gamla. Tid räknat från sista dagen för 
intresseanmälan för denna tävling. 
 
Enligt 15 kap. LOU får beskrivning av 
tjänster (i detta fall referensprojekt) som är 
högst tre år begäras in. För att säkerställa 
en effektiv konkurrens får beställaren dock 
begära in tidigare exempel på utförda 
tjänster. Det är i denna prekvalificering 
inte sannolikt att intressenterna har 
genomfört tillräckligt många relevanta 
projekt inom en treårig tidsrymd. Därför 
får referenser som är max tio år gamla 
lämnas i denna intresseanmälan.  
 
Följande typer av referensprojekt är 
relevanta för tävlingen  
• Komplexa strukturplaner/program/

FÖP:ar 
• Näringslivsetableringar  

(även tidiga skeden är relevanta)
• Kluster för skolor/sport/kultur/

näringsliv/bostäder/mm  
(även tidiga skeden är relevanta)

• Andra typer av komplexa projekt 
med samlad bebyggelse som visar 
på innovativa och flexibla lösningar 
för exempelvis samutnyttjande eller 
mobilitet. 

 
För varje referensprojekt ska  
följande anges:
• Objekts- och projektbeskrivning  
• Tävlingsdeltagarens uppdrag och varför 

projektet anses relevant som referens
• Vilken roll personer i projektteamet har 

haft i referensprojektet
• Tidpunkt för referensprojekt 

Meriterande kompetenser i 
uppdragsorganisation
• Näringslivsutveckling
• Trafikplanering
• Fastighetsutveckling
• Lärandemiljöer
• Idrottsutveckling

Även andra kompetenser kan vara 
meriterande.
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Egen försäkran (ESPD)
Tävlingsdeltagare har möjlighet att 
lämna in en egen försäkran enligt 15 kap. 
1 § LOU. En sådan försäkran lämnas 
i ett standardformulär (European 
Single Procurement Document, ESPD). 
Tävlingsdeltagarens får lämna egen 
försäkran om:
• att det inte finns grund för att utesluta 

tävlingsdeltagaren från att delta i upphandlingen 
enligt  ”Uteslutningsgrunder”  

• att tävlingsdeltagaren uppfyller lagkrav avseende 
registrering enligt ”Kvalifikationskrav, punkt A”    

•  att tävlingsdeltagaren uppfyller kraven om 
ekonomisk stabilitet enligt ” Kvalifikationskrav, 
punkt B” 

• samt teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt 
avsnitt ” Kvalifikationskrav, punkt C”.      

Tävlingsdeltagaren kan som alternativ 
visa på uppfyllnad av kvalificeringskraven 
genom att besvara frågor i intresseanmälan. 
Standardformulär behöver då inte 
bifogas anbudet. Frågor besvarade 
i intresseanmälan gäller före ifyllt 
standardformulär. 

Om tävlingsdeltagaren avser att utnyttja 
andra företags kapacitet och lämnar in 
en egen försäkran ska tävlingsdeltagaren 
också lämna in särskild försäkran i ett 
standardformulär för vart och ett av de 
åberopade företagen. Arrangören godtar ett 
ifyllt standardformulär som ett preliminärt 
bevis på att förutsättningarna enligt 
punkterna ovan är uppfyllda.   

Arrangören får när som helst under 
upphandlingen begära att tävlingsdeltagare, 
som har lämnat in ett ifyllt 
standardformulär, ska komplettera detta 
och lämna in alla eller en del av de intyg 
som omfattas av standardformuläret för 
att kunna genomföra upphandlingen på ett 
korrekt sätt. 

Åberopande av annans kapacitet
En tävlingsdeltagare får åberopa andra 
företags kapacitet för att uppfylla krav som 
avser ekonomisk- och finansiell ställning 
eller teknisk- och yrkesmässig kapacitet. 
Med annat företag avses fysiska och/eller 
juridiska personer till exempel dotterbolag 
eller systerbolag inom en koncern eller en 
samarbetspartner. 

Tävlingsdeltagare som vill utnyttja denna 
rättighet ska i intresseanmälan redovisa 
vilken funktion som detta företag ska 
fylla samt ange företagets namn och 
organisationsnummer (eller motsvarande för 
utländska företag). 

Tävlingsdeltagare ska genom att 
tillhandahålla ett åtagande från företaget 
i fråga, eller på annat sätt visa, att 
tävlingsdeltagaren kommer att förfoga över 
nödvändiga resurser när kontraktet fullgörs. 

Av åtagandeförklaringen ska minst följande 
framgå: 

• Namn och organisationsnummer på 
tävlingsdeltagaren

• Namn och organisationsnummer på 
företaget vars kapacitet åberopas

• Vilka funktioner och resurser som ställs 
till förfogande 

• Att aktuella funktioner och resurser 
ställs till fritt förfogande för uppdrag 
enligt rubricerad upphandling och senare 
tecknat avtal 

Kommunen kommer att kontrollera att även 
detta företag/samarbetspartner uppfyller 
ställda krav enligt avsnitt Kvalifikationskrav 
A och B i samband med anbudsprövningen. 
Om angivet företag inte uppfyller ställda krav 
kan detta medföra att anbudet inte upptas 
till vidare prövning.
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Urval
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna 
intresseanmälningar kommer att bygga på 
en sammantagen bedömning av:  

• Programförklaring
• Referensprojekt
• Uppdragsorganisation 

En helhetsbedömning kommer att göras 
utifrån de kriterier - utan inbördes ordning 
- som anges under rubriken Urvalskriterier. 
 
De fyra tävlande teamen kommer att väljas 
så att arrangören har möjlighet att få en 
så bred och varierad genomlysning av 
tävlingsuppgiften som möjligt.  

Urvalsgrupp 
Urvalsgruppen kommer att 
bestå av en grupp tjänstemän på 
Samhällsutvecklingskontoret på Täby 
kommun. 

 
Sveriges Arkitekter kommer att bistå med 
stöd i urvalsprocessen

Urvalskriterier
• Förmåga att förstå komplexa 

stadsbyggnadssammanhang och göra 
balanserade avvägningar mellan olika 
intressen.  

• Förmåga att med hög arkitektonisk 
kvalitet gestalta strukturplaner som är 
funktionella och genomförbara.  

• Förmåga att med hög arkitektonisk 
kvalitet gestalta offentliga rum som är 
funktionella och genomförbara. 

• Förmåga att med hög arkitektonisk 
kvalitet gestalta byggnadsverk på 
schematisk nivå som är funktionella, 
flexibla och genomförbara och som 
tillgodoser ställda krav.  

• Förmåga att lösa komplexa trafikfrågor 
och gestalta funktionella och innovativa 
mobilitetslösningar. 

• Förmåga att skapa 
stadsbyggnadslösningar med hög grad 
av genomförbarhet avseende ekonomi 
och tekniska förutsättningar.

STARTMÖTEN

Separata startmöten med tillhörande 
platsbesök kommer att hållas med varje 
deltagande team datumen 2 och 4 maj på 
Täby kommunhus, Esplanaden 3. 

Intressenter i prekvalificeringen 
uppmärksammas på att de måste kunna 
vara tillgängliga dessa datum. 
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Om tävlingen
Tävlingens form och antal tävlande
Tävlingen genomförs som en 
projekttävling enligt 18 kap. i lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU). Projekttävlingen föregås av en 
öppen prekvalificering där fyra stycken 
tävlingsdeltagare väljs ut. Efter avslutad 
tävling avser arrangören att förhandla, utan 
föregående annonsering, med vinnande 
förslagsställare om fortsatt uppdrag. .

Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns 
gemensamma tävlingsregler för svenska 
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas 
och konstnärernas verksamhetsfält” från 
2016. 

Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arki-
tekters rekommendation kring sekretess 
vid arkitekttävlingar och sekretess enligt 19 
kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) (OSL).

För tävlingen gäller absolut sekretess till 
dess att beslut om vinnande bidrag har fat-
tats. Därefter blir uppgifter normalt offent-
liga.
 
Arrangören önskar därför uppmärksamma 
samtliga tävlingsdeltagare att inte röja någ-
ra uppgifter under tävlingens gång för att 
upprätthålla lagens syfte samt sund konkur-
rens, anonymitet och likabehandling.

Uppgifter i intresseanmälningar och täv-
lingsbidrag kan dock omfattas av förlängd 
affärssekretess enligt 31 kap. 16 § OSL om 
det av särskild anledning kan antas att täv-
lande lider skada om uppgiften röjs.

Om tävlande anser att uppgift/-er bör be-
läggas med sekretess ska detta anges med 
en utförlig motivering i intresseanmälan 
och med hänvisning till vilket lagrum som 
åberopas.

Sekretessprövning kan inte göras i förväg 
och garantier kan därför inte lämnas. Ge-
nerellt sett är möjligheterna att sekretess-
belägga uppgifter starkt begränsade sedan 
tävlingen avslutats.
Observera att det är den upphandlade myn-
digheten som enligt OSL beslutar om en 
uppgift ska sekretessbeläggas. Myndighet-
ens beslut att neka att lämna ut en handling 
på grund av sekretess kan överklagas och 
frågan avgörs då i domstol.

Tävlings- och projektspråk
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk 
är svenska. Tävlingsprogrammet kommer 
att ges på svenska. Tävlingsförslaget ska 
vara utfört på svenska.  Juryns utlåtande 
kommer att ges på svenska. 

Tävlingsprogram
Ett tävlingsprogram är under framtagande 
och kommer att publiceras vid tävlingens 
start. 

Tävlingsarvode
Tävlingsdeltagare kommer vardera att 
ersättas med ett arvode om 400 000 SEK 
exklusive moms efter korrekt inlämnat och 
av juryn godkänt tävlingsförslag i enlighet 
med tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas 
mot faktura.  
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TIDPLAN

• Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2018-03-14

• Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2018-03-19

• Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2018-03-26

• Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: vecka 16, 2018

• Startmöten: 2 maj och 4 maj, Täby kommunhus, Esplanaden 3. 

• Inlämning av tävlingsförslag: 2018-09-14 (uppdaterat)

• Tillkännagivande av juryns beslut: preliminärt vecka 42, 2018 (uppdaterat)

Uppdrag efter tävlingen
Efter avslutad tävling avser Täby kommun 
att förhandla med vinnande team om 
uppdraget att upprätta ett planprogram för 
tävlingsområdet med tillhörande handlingar 
och utredningar. Finner arrangören skäl att 
frångå juryns rekommendation skall samråd 
ske med Sveriges Arkitekter.  
 

Om tävlingen efter två år efter att ett 
vinnande tävlingsförslag utsetts, trots 
att erforderliga beslut fattats, inte har 
lett till uppdrag enligt ovan eller inledda 
förhandlingar med vinnaren, tillkommer det 
denne ytterligare en ersättning motsvarande 
tävlingsarvodet. det denne ytterligare en 
ersättning motsvarande tävlingsarvodet.  
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Bedömning av tävling
Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån 
följande kriterier, utan inbördes ordning, 
samt utifrån de krav och önskemål som 
ställts i programmet och dess bilagor:  

Gestaltning 
• Hur väl förslaget visar på ett tydligt, 

genomgående och övertygande 
arkitektoniskt koncept och 
förhållningssätt. 

• Hur väl tävlingsförslaget förmår skapa 
förutsättningar för en tydlig identitet 
och karaktär för Tibble-Åvatriangeln 
med till exempel landmärken eller 
ikonarkitektur.  

• Hur väl tävlingsförslaget kopplar 
samman platsen med de omgivande 
stadsdelarna och förmår bilda ett nav i 
stadskärnan.  

• Hur väl föreslagen bebyggelse är 
gestaltad avseende volymkomposition, 
uttryck, ljusföring, och visuella 
samband. 

• Hur väl de offentliga rummen är 
gestaltade med tanke på attraktivitet, 
stadsliv, trygghet, mänsklig skala, 
ekosystemtjänster och mikroklimat. 

Hållbarhet

• Hur väl förslaget uppfyller 
tävlingsprogrammets krav med 
avseende på en långsiktig hållbar 
utveckling  

• Hur väl förslaget hushåller med 
resurser med avseende på disposition 
av friytor, byggnader, tekniska system, 
energilösningar och materialval.  

• Hur väl förslaget är utformat avseende 
ljudmiljö, dagsljus, riskavstånd och 
vindklimat  

• Hur väl förslagets offentliga rum 
tillgodosermänniskans behov av 
rekreation, hälsa, lärande, skönhet, 
sociala aktiviteter och kultur.  

• Hur väl förslaget förmår skapa 
förutsättningar för identifikation och 
stolthet med förankring på platsen

• Hur väl förslaget förmår skapa en 
inkluderande, trygg och tillgänglig 
miljö, såväl under utbyggnadsskedet 
som fullt utbyggt.  

• Hur väl förslaget möjliggör flexibilitet 
för olika aktiviteter och verksamheter  

• Hur väl förslaget visar på 
kostnadseffektiva lösningar för 
verksamheter och offentlig service. 

• Hur väl förslagets struktur och innehåll 
ger förutsättningar för en hållbar 
exploateringsekonomi

Funktion

• Hur väl förslaget som helhet uppnår 
tävlingsprogrammets krav på innehåll, 
samband och funktioner. 

• Hur väl förslaget lyckas hitta 
ändamålsenligt och innovativt 
samnyttjande av funktioner som 
utbildning, näringsliv, kultur och idrott.

• Hur väl förslaget skapar förutsättningar 
för attraktiva, flexibla och 
ändamålsenliga lärandemiljöer. 

• Hur väl förslaget skapar förutsättningar 
för ett näringslivskluster att integreras i 
helheten. 

• Hur väl digitaliseringens möjligheter 
utnyttjas för att skapa en smart, 
innovativ och hållbar stadsdel.  

• Hur väl förslaget ger förutsättningar 
för en robust trafikstruktur för hållbar 
mobilitet som underlättar orienterbarhet 
och rörelse
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Utvecklingsbarhet och genomförbarhet 

• Hur robust och tåligt förslagets 
arkitektoniska grepp är och hur väl det 
kan anpassas och bearbetas. 

• Hur väl förslaget kan anpassas till 
kommande överväganden avseende 
exploatering i helhet eller i delar. 

• Hur väl förslaget kan anpassas efter 
olika konstruktionsmetoder för 
byggnader och anläggningar. 

• Hur väl tävlingsförslaget kan anpassas 
till ny teknik och nya transportmedel för 
hållbar mobilitet 

• Hur väl förslaget kan genomföras 
med utgångspunkt från befintliga 
verksamheter i drift. 

Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av 
en jury bestående av nio personer varav 
sju är representanter från Täby kommun 
och två ledamöter utsedda av Sveriges 
Arkitekter: 
 
• Ordförande Stadsbyggnadsnämnden 

(juryordförande)

• Vice ordförande 
Stadsbyggnadsnämnden

• 2:a vice ordförande 
Stadsbyggnadsnämnden

• Samhällsutvecklingschef 

• Näringslivschef 

• Utbildningschef 

• Stadsarkitekt 

• Ledamot Sveriges Arkitekter 

• Ledamot Sveriges Arkitekter 

 
Juryn kommer att rådfråga ytterligare 
sakkunnig expertis samt interna och 
externa referenspersoner-/grupper för 
bedömningsunderlag. Dessa kommer 
inte att ha någon bedömande funktion i 
tävlingen.   
 
Tävlingssekreterare: 
Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter 

Tävlingsfunktionär: 
Anna Björneheim, Täby kommun
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Rättigheter
Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt 
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 mellan förslagsställarna och 
arrangören/byggherren. Arrangören har 
dock rätt att i projektet dra nytta av det 
samlade tävlingsresultatet och idéer från 

samtliga tävlingsförslag förutsatt att det 
inte strider mot svensk lag om upphovsrätt. 
Arrangören och Sveriges Arkitekter äger 
rätt att publicera förslagen i tryckt form 
och på internet samt för utställning utan 
särskild ersättning till förslagsställarna. 
All publicering efter anonymitetens 
brytande kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn, innan dess med 
förslagets motto. 
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