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1. Inbjudan
Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai inbjuder 
arkitekt- och designteam till prekvalificering avseende projekttävling om gestaltning 
av Sveriges paviljong och utställning i Dubai 2020. Tävlingen arrangeras i enlighet 
med LOU, lagen om offentlig upphandling och i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

1.1 Syfte med tävlingen
Syftet med tävlingen är att få fram ett innovativt förslag till en paviljong och dess 
utställning som ska bidra till att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige som 
kunskapsnation, visa näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt stärka Sveri-
ges attraktionskraft för turism och investeringar, inklusive forsknings-, innovations- 
och kulturutbyte.

Tävlingen syftar även till att med förhandlat förfarande utan föregående annonsering 
handla upp arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget.

1.2 Bakgrund
Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i världsutställningen Expo 2020 i Du-
bai, som bygger på en samfinansiering mellan staten och näringslivet i lika delar. 
Utställningen äger rum den 20 oktober 2020 – 10 april 2021 och har temat ”Connec-
ting Minds, Creating the Future”. Arrangörerna räknar med att 150 – 180 länder och 
internationella organisationer kommer att delta. Expo 2020 i Dubai pågår mellan den 
20 oktober 2020 och den 10 april 2021 (173 dagar).  

Deltagandet sker i form av en utställningspaviljong med utgångspunkt från ett ut-
ställningskoncept som de deltagande länderna avger. Till paviljongen knyts pro-
gramverksamhet, särskilda evenemang som exempelvis nationell dag, partneraktivi-
teter, informations- och marknadsföringsaktiviteter, ev caféverksamhet samt närvaro 
i digitala kanaler. 

1.3 Projektförutsättningar
Tematik och budskap 
Tematiken och budskapet för det svenska deltagandet tas fram av Kommittén till-
sammans med Svenska Institutet och ska ligga till grund för gestaltning av såväl pa-
viljong som utställning.

Gestaltningen 
Gestaltningen ska utgå från svenskt ursprung med enkla naturmaterial och design, 
som i den vibrerande miljö som Dubai erbjuder kan framstå som exotiskt och intres-
seväckande. Med hänsyn till att svensk träindustri har uttryckt intresse av att sponsra 
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med byggmaterial till paviljongen, kommer ett av kraven för gestaltningen vara att 
paviljongen ska uppföras i trä. 

Miljöpåverkan
Det svenska deltagandets tematik bygger bl.a. på hållbarhetsperspektivet. Detta samt 
att den svenska paviljongen kommer att placeras i Sustainability zonen, gör att extra 
fokus bör ligga på hållbart byggande. Även om paviljongen är en temporär byggnad 
ska den ändå utformas så att hållbarhet manifesteras och att den kan nyttjas för att 
demonstrera svenskt kunnande inom området. Den ska vara återuppföringsbar och 
huvudsakligen återvinningsbar. 

1.4 Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften för utvalda team består i att presentera ett väl gestaltat och ge-
nomförbart förslag enligt målbilden för den svenska paviljongen vid EXPO 2020. 
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv för paviljong och utställning ska re-
dovisa en lösning där förslagets bärande gestaltningsidé och förhållningssätt tydligt 
framgår såväl i byggnad som i utställning.Tävlingens innehåll utvecklas vidare i det 
kommande tävlingsprogrammet.

2. Expo 2020
2.1 Vision för det svenska deltagandet på Expo 2020
Syftet med det svenska deltagandet på Världsutställningen Expo 2020 Dubai är att 
stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja Sverige som kun-
skapsnation, visa näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sve-
riges attraktionskraft för turism och investeringar och för forsknings-, innovations- 
och kulturutbyte. 

Innehållet i utställningen ska både intressera besökare från regionen och tillresta 
besökare från övriga världen. Ett kreativt angreppssätt med utgångspunkt från mål-
grupperna som ska besöka och interagera med det svenska deltagandet välkomnas. 
Inte minst måste kulturella aspekter integreras och beaktas i utformningen av det 
svenska deltagandet. Kärnvärden och fokusområdena från Sverigebildsstrategin ska 
speglas.

Vidare ska gestaltningen också utgå från svenskt ursprung med enkla naturmate-
rial och design, som i den vibrerande miljö som Dubai erbjuder kan framstå som 
exotiskt och intresseväckande. Med hänsyn till att svensk träindustri har uttryckt 
intresse av att sponsra med byggmaterial till paviljongen, kommer ett av kraven för 
gestaltningen vara att paviljongen ska uppföras i trä. 
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2.2 Mål för det svenska deltagandet
Utifrån det övergripande syftet har följande mål definierats för det svenska deltagan-
det:

• Deltagandet ska stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet
• Deltagande ska främja Sverige som kunskapsnation och näringslivets konkur-

renskraft och kreativitet
• Deltagandet ska stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar 

för spjutsspetsforskning, innovations- och kulturutbyte, med särskilt fokus på 
Co-creation (samskapande).

För gestaltningen av paviljongen, dess utställning samt exteriör är målen:

• Den svenska paviljongen ska kunna ta emot minst 1 000 000 besökare eller ca 
600 besökare per timme. 

• Besökarnas upplevelse ska ha ett positivt index mellan 70 – 75
• Konferensavdelningen ska kunna ta emot minst 10 000 gäster
• Gestaltningen av de exteriöra delarna ska möjliggöra lek- och rekreationsmöj-

ligheter för barn och familjer.

2.3 Målgrupper
Till Expo 2020 Dubai förväntas 25 miljoner besökare komma, varav 70% förvän-
tas komma från andra länder än Förenade Arabemiraten. Världsutställningen är den 
första i Gulf-regionen och en stor del av besökarna förväntas vara transitresenärer 
som passerar. Dubai är världens fjärde mest besökta stad och 25% av Dubais turister 
kom från enbart övriga närliggande länder (Kuwait, Bahrain, Egypten, Irak, Oman, 
Qatar och Saudiarabien). 

Målgrupperna är näringslivsrepresentanter, officiella besökare från FAE och närlig-
gande länder, allmänna besökare så som turister, samarbetspartners, studenter, famil-
jer och samhällsaktörer.  

2.4 Tematik och Budskap
Det övergripande temat för Expo 2020 i Dubai är ”Connecting Minds, Creating the 
Future”. Det svenska temat kommer att tas fram tillsammans med Svenska Institutet, 
vilket kommer att beskrivas ytterligare i tävlingsprogrammet. 

Temat baseras på Sverigebildsstrategins vision: ”I en värld med stora utmaningar är 
Sveriges fria och öppna samhälle ett drivhus för samskapande och innovation, vilket 
också inkluderar ett hållbarhetsperspektiv i linje med Agenda 2030.” 
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Sverigebildsstrategin baseras på Sverigebildens kärnvärden samt Sverigebildens fo-
kusområden: 

Även regeringens uppmuntran till samverkan (Co-creation) mellan myndigheter, nä-
ringsliv, akademi och andra länder1 för att åstadkomma innovativa innovationer ska 
vara tongivande.

2.5 Tävlingsområdet och storleksordning
Expoområdet ligger söder om Dubai på vägen mot Abu Dhabi och omfattar 4,4 kva-
dratkilometer. Kommittén har reserverat en tomt för det svenska deltagandet på en 
tomt omfattande 2.170 kvm med en byggnationsrätt om minst 60% och max 70%. 
Om så önskas kan ytterligare 200 kvm läggas till tomten. Den svenska paviljongen 
kommer att placeras i Sustainability zonen. Elevationsritningar på området kommer 
att finnas tillgängliga i tävlingsprogrammet. 

CONCENTRATING ON A FEW
MESSAGES GIVES THE BEST
COMMUNICATIONS EFFECT.
THIS IS WHY THE STRATEGY
FOR THE PROMOTION OF
SWEDEN ABROAD HAS
DEFINED FOUR PROFILE
AREAS.

Strategy 2.0 for the promotion of 
Sweden abroad, april 2017

1  Se skriften ”Join us in co-creation”, Regeringskansliet 2017-05-22

Kartbild med tävlings-
området markerat
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2.6 Kundupplevelse och varumärke i centrum
Det är upplevelsen (kundupplevelse) av utställningen (innehåll) som i en kombina-
tion ger stöd för de budskap och associationer som vi vill ladda varumärket Sverige 
med. En stark kundupplevelse förstärker utställningens innehåll och blir som en 
multiplikator på varumärkets bärande idé.   

Kärnan i Sveriges varumärke finns definierat i Sveriges varumärkesplattform med 
det gemensamma syftet Progressiv. Vi vill att varumärket Sverige ska uppfattas som 
Progressivt. 

2.7 Kostnadsram
Kommittén har bestämt att kostnaderna för att uppföra paviljongen inte får överstiga 
70 MSEK, vilket inkluderar kostnad för gestaltning och byggnation. Kostnader för 
drift av paviljongen ska inte räknas in i beloppet. 

Kostnadsramen för gestaltning och uppförande av utställning är 20 MSEK, inklusive 
montering och installation.  

2.8 Material och utrustning till kommitténs förfogande
Förutsättningarna för paviljongen kommer att utvecklas vidare i tävlingsprogram-
met. Tävlande kan behöva förhålla sig till material tillhandahållet från sponsorer. 

2.9 Avsikten med planeringen av den svenska paviljongen 
Den svenska satsningen att delta på Expo 2020 är en gemensam satsning mellan sta-
ten och näringslivet. Paviljongen ska bestå av en stor utställningsdel som är öppen 
för allmänheten, samt en sluten konferensavdelning avsedd för särskilda aktiviteter 
och inbjudna gäster. konferensavdelningen kommer därmed att få en nyckelroll i pa-
viljongen för att nå ut till olika grupper av beslutsfattare såväl inom näringsliv som 
inom förvaltning, forskning och andra samhällssektorer. Därutöver ska plats beredas 

	
OPEN	

INNOVAT IV E 	 PROGRESSIVE	 AUTHENTIC	

CAR ING 	

WE BELIEVE THAT
SWEDEN’S FREE AND OPEN
SOCIETY IS AN ENVIRONMENT
THAT ENCOURAGES
CO-CREATION

Strategy 2.0 for the promotion of Sweden abroad, 
april 2017
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för en butik, ett café, samt kontors- och personalutrymmen. 

De exteriöra delarna spelar också en viktig roll som budskapsbärare och ska erbjuda 
möjligheter för spontana möten, lek- och rekreationsplatser för barn och familjer. 

2.10 Avsikten med planeringen av den svenska utställningen  
Utställningen ska i anslutning till temat ”Connecting Minds, Creating the Future” 
spegla olika aspekter av svenskt samhällsliv och visa hur det svenska näringslivet 
genom väl etablerad kompetens och innovationsförmåga kan bidra till temat. Ut-
ställningen kan innehålla föremål, bilder och multimedia. Guider kommer att finnas 
tillgängliga i utställningen som även kommer att speglas digitalt. Det uppskattade 
besökarantalet till den svenska paviljongen är minst 1 miljon besökare, vilket ger 
ett genomsnitt på ca 600 besökare i timmen. Utställningsdelen kommer att vara ca. 
1.500 kvm. 
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3. Prekvalificeringsprocess
3.1 Intresseanmälan
Intresseanmälan ska lämnas på svenska digitalt i PDF-format. Den ska senast vara 
Arrangören tillhanda 2018-06-04. Intresseanmälningar som inkommer efter denna 
dag kommer inte att tas upp till prövning oavsett anledning till försening.

Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns funktion för frågor och svar. 
TendSign är ett elektroniskt upphandlingssystem som Arrangören använder för den-
na projekttävling. Det är kostnadsfritt för Intressenten att använda systemet och att 
lämna intresseanmälan. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning. Intres-
senten får användarnamn och lösenord genom en registrering på www.tendsign.com. 
Efter registrering ges intressenten omedelbar tillgång till systemet. 

Vänligen kontakta TendSigns support på tendsignsupport@visma.com vid frågor 
eller behov av support kring systemet.

3.2 Kommunikation under tiden för tävlingen
Enda tillåtna kommunikation mellan Intressent och Arrangören är via upphandlings-
verktyget Tendsign. Frågor under kvalificeringsfasen behandlas under rubriken ”Frå-
gor under kvalificeringsfasen” nedan i dokumentet.

3.3 Handlingar som arrangören begär in
Intresseanmälan ska innehålla samtliga dokument eller uppgifter enligt nedan:

• Ifyllt formulär kallat ”Intresseanmälan för Gestaltning av den svenska paviljong-
en och dess utställning vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai.”

• Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-postadress och webbadress. Om
flera företag samverkar ska var och en lämna dessa uppgifter. Fylls i på blanket-
ten ” Intresseanmälan för gestaltning av den svenska paviljongen och dess ut-
ställning vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai.”

• Programförklaring. En redogörelse omfattande max två A4-sidor som beskriver
hur arkitekt- och designteamet avser att arbeta med tävlingsuppgiften. Vidare ska
i programförklaringen anges motivering till intressentens urval av referenspro-
jekt som bifogats intresseanmälan.

• Referensprojekt byggnad:
Minst tre och max fem referensprojekt relevanta för tävlingsuppgiften där 
minst ett ska vara genomfört. Bland annat är följande typer av referenspro-
jekt relevanta för tävlingen.
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Att i större skala, i liknande uppdrag, arbeta med gestaltning av offentliga 
byggnad för publik verksamhet med stor genomströmning av människor, ex-
empelvis museum, centralstation, hotell eller paviljong vid världsutställning. 

• Referensprojekt utställning: 
Minst tre och max fem referensprojekt relevanta för tävlingsuppgiften där 
minst ett ska vara genomfört. Bland annat är följande typer av referenspro-
jekt relevanta för tävlingen:
Att gestalta och leverera utställning i publik miljö (exempelvis museum, in-
ternationell mässa, event eller världsutställning). 

Varje referensprojekt ska presenteras på max 3 sidor. 
För varje referensprojekt ska följande anges:
-Objekts- och projektbeskrivning där det framgår uppdragsgivare, tidpunkt   
för projektets genomförande, geografiskt område samt uppdragsbudget
-Beskrivning av intressentens uppdrag
-Vilken roll personer i teamet har haft i referensprojektet 
-Referensperson för arrangören att kontakta vid referenstagning, telefon och 
  mail adress.

• Redovisning av intressentens uppdragsorganisation inklusive CV för nyckelper-
soner som kommer att arbeta med tävlingen och det fortsatta uppdraget ska in-
lämnas med intresseansökan.

Förtydligande om ålder på referensprojekt
Enligt 15 kap i lagen om offentlig upphandling(LOU) får beskriv-
ning av tjänster (i detta fall referensprojekt) som är högst tre år begä-
ras in. För att säkerställa en effektiv konkurrens får beställaren dock 
begära in tidigare exempel på utförda tjänster. Det är i denna prekva-
lificering inte sannolikt att intressenterna har genomfört tillräckligt 
många relevanta projekt inom en treårig tidsrymd. Därför får referen-
ser som är max tio år gamla lämnas i denna intresseanmälan. 

3.4 Uteslutningsgrunder
I 13:e kap. 1–3 §§ LOU framgår de omständigheter vilka en leverantör kan komma 
att uteslutas ur en upphandling. Enlig 13 kap. 1-3 §§ ska en upphandlande myndighet 
utesluta leverantörer som t ex är i laga kraft dömd för viss brottslighet (korruption, 
bedrägeri, penningtvätt, terroristbrott eller människohandel), inte betalt skatter och 
sociala avgifter, har åsidosatt miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga skyldigheter, är i 
konkurs eller insolvens, lämnat oriktiga uppgifterna när det gäller kvalificeringskra-
ven, inte lämnat kompletta dokument eller vilseledande uppgifter.
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Kommittén kommer att utesluta leverantörer och underleverantörer om grund för 
uteslutning föreligger enligt 13 kapitlet 1–3§ LOU. Är leverantören en juridisk per-
son ska leverantören uteslutas om en person som är behörig att företräda, fatta beslut 
om eller kontrollera leverantören har begått ett sådant brott. 

Om leverantör åberopar annat företags kapacitet ska även dessa företag uppfylla 
dessa krav. Innan beslut att utesluta leverantör sker kommer leverantören att få till-
fälle att yttra sig om omständigheterna som enlig Kommittén utgör skäl för uteslut-
ning.

För att försäkra att grunder för uteslutning inte föreligger ska intressenten fylla i 
motsvarande uppgifter avseende uteslutningsgrunder i dokumentet ”Intresseanmälan 
för gestaltning av den svenska paviljongen och dess utställning vid världsutställning-
en Expo 2020 i Dubai”.

3.5 Kvalifikationskrav
Arkitekt- och designteamet måste uppfylla följande kvalificeringskrav för att bli fö-
remål för utvärdering i prekvalificeringen:

a. Behörighet att utöva yrkesverksamhet 

Intressenten ska uppfylla i Sverige, eller i hemlandet, lagreglerade krav avseende 
registrering. Arrangören kommer att kontrollera detta via ett kreditupplysningsföre-
tag. För det fall att Arrangören inte kan utföra kontrollen kan Intressenten komma att 
beredas tillfälle att inkomma med förtydligande bevis för att kravet är uppfyllt. 

b. Ekonomisk och finansiell ställning 

Intressenten ska ha god ekonomisk ställning. För att visa på god ekonomisk ställning 
kan Arrangören komma att kontrollera att tävlingsdeltagaren minst innehar rating 
”kreditvärdig” hos ett kreditupplysningsföretag. För det fall Arrangören inte kan ut-
föra kontrollen kan Intressenten komma att beredas tillfälle att inkomma med förtyd-
ligande bevis för att kravet på god ekonomisk ställning är uppfyllt. 

c. Kvalitets- och miljöledningssystem 

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

d. Intressenten ska ha för tävlingen relevanta kompetenser i sitt team så som arkitekt, 
landskapsarkitekt, utställningsproducent, designer.
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3.6 Kvalificerings och urvalsprocess
Urvalet kommer att genomföras i två steg. Om något av kraven i steg 1 inte uppfylls 
går intressenten inte vidare till steg 2. 

Steg 1

• Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på svenska.
• Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan ska ha inkommit.
• Det ska inte föreligga någon grund för uteslutning (se avsnitt om uteslut-

ningsgrunder ovan)
• Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda för huvudsökanden.

Steg 2

Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att bygga 
på en sammantagen bedömning av CV: n och referensprojekt. En helhetsbedömning 
kommer att göras utifrån kriterier, utan inbördes ordning, som anges nedan. 

• Förmåga att utveckla en innovativ gestaltning av såväl byggnad som ut-
ställning.

• Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta byggnadsverk som 
är funktionella och genomförbara och tillgodoser ställda krav.

• Förmåga att gestalta utställningsprojekt baserat på ett intresseväckande 
sätt och göra kloka avvägningar mellan olika intressen. 

• Förmåga att förstå komplexa sammanhang och göra kloka avvägningar 
mellan olika intressen.

• Förmåga att gestalta offentliga rum och platser.
• Kompetens och resurser i projektteamet samt projektteamets internatio-

nella erfarenhet
• Förmåga att genomföra en projektering.

De tävlande intressenterna kommer att väljas ut så att Arrangören har möjlighet att 
få en så bred och varierad genomlysning av tävlingsuppgiften som möjligt.

3.7 Referenstagning
För de Intressenter som kommer högst i utvärderingens ranking kommer vid behov 
referenser att inhämtas från angivna referenspersoner. Utifrån referenserna kommer 
samarbetsförmåga och förmåga att genomföra projekt inom överenskomna tider och 
budget att kontrolleras. Svaren kommer att vägas samman med övriga kriterier.
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3.8 Urvalsgrupp
Urvalsgruppen kommer att bestå av en utvald grupp som representerar såväl kunnan-
de inom arkitektur som mötes- och designsektorn.  

3.9 Frågor under prekvalificeringen
Frågor ska enbart ställas till Tävlingsfunktionären genom Tendsign. Inga andra 
kommunikationssätt kommer att användas. Svar på inkommen fråga kommer att till-
gängliggöras tillsammans med frågan genom Tendsign senast fem arbetsdagar efter 
frågan inkommit. Frågor kan komma att neutraliseras för att undgå att avslöja identi-
teten på frågeställaren.

3.10 Startmöte
Tävlingsprogrammet för tävlingen kommer i augusti att kommuniceras till de 
intressenter som valts ut att få lämna tävlingsförslag. Separata informationsmöten 
kommer därefter att hållas med de intressenter som av Urvalsgruppen valts ut att få 
delta i tävlingen. Mötet syftar till presentation av programskriften och Expo2020 
samt möjligheten att ställa frågor. Frågor och svar kommer att kommuniceras till de 
tävlande teamen vid ett och samma tillfälle. Kommunikationen av programskriften 
markerar starten för tävlingen.

3.11 Returnering av material
Material som utgör intresseanmälan och senare tävlingsförslag kommer ej att retur-
neras.



14

4. Tävlingen
4.1 Arrangör
Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai är en 
Kommitté inom ramen för Statens Offentliga Utredningar och är en myndighet för 
ändamålet at genomföra det svenska deltagandet. Kommittén leds av en ordförande, 
Anders Flanking, och har sju ledamöter som representerar både stat och näringsliv. 
Kommittén har ett Sekretariat som leds av en Generalkommissarie, Anders Lönn-
berg. Projekttävlingen genomförs av Sekretariatet i samarbete med Sveriges Arkitek-
ter.

4.2 Tävlingens form och antal tävlande
Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 18 kap. LOU. Projekttävlingen 
föregås av en prekvalificering där fyra intressenter väljs ut. Enbart dessa har rätt att 
inkomma med tävlingsförslag. Efter avslutad tävling avser Arrangören att genomfö-
ra en upphandling enligt bestämmelserna om förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering med vinnande förslagsställare om fortsatt uppdrag.

4.3 Sekretess för handlingar
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess 
vid arkitekttävlingar. Sekretess gäller för upphandlingen. Att uppmärksamma för 
tävlingsdeltagare:

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att inte röja sitt deltagande i ar-
kitekttävlingen i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§ 2 
stycket om absolut anbudssekretess, vilket gäller fram till dess att tilldelningsbeslut 
har delgivits. Sekretessen bryts efter tilldelningsbeslut, det vill säga efter beslut om 
vinnare i projekttävlingen.

4.4 Tävlingsprogram
Ett tävlingsprogram är under framtagande och kommer att distribueras till de tävlan-
de vid tävlingens start. Tävlande kan behöva förhålla sig till material tillhandahållet 
från sponsorer.

4.5 Projekttävlingsspråk
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. Tävlingsprogrammet kommer att 
ges på svenska. Tävlingsförslaget ska vara utformat på svenska.  Juryns utlåtande 
kommer att ges på svenska. 
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4.6 Tävlingsarvode och tävlingspriser
För prekvalificering utgår inget arvode. 
Valda team som erbjuds att tävla kommer att ersättas med ett arvode om 200 000 
SEK exklusive moms efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt tävlingsförslag i 
enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura efter tilldelningsbe-
slut. Fakturaadress kommer att finnas angiven i tävlingsprogrammet.
Därtill kommer den vinnande Intressenten att få möjlighet att använda den svens-
ka paviljongen som en plattform för sin egen marknadsföring. Vinnande Intressent 
kommer i så fall: 

Att få exponera sin logotyp/er i anslutning till konferensavdelningen tillsammans 
med övriga samarbetspartners till det svenska deltagandet
Att få disponera konferensavdelningen under en delad dag för egen programverk-
samhet enligt de villkor som gäller för Official Suppliers2

4.7 Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att efter avslutad tävling utan föregående annonsering att förhand-
la med intressenten till det vinnande förslaget om uppdraget att projektera och ta 
fram fullständiga arkitekthandlingar för den svenska paviljongen och utställningen. 
I uppdraget kommer också ingå att vara tillgänglig på plats under byggnation och 
uppförandet av paviljongen samt montera, installera och driftsätta utställningen.

Om flera personer eller företag samarbetar i gestaltningen kommer avtal endast att 
slutas med en part som i sin tur ansvarar för de övrigas arbete. Det åligger därför 
samarbetande intressenter att formera sig som en avtalspart gentemot Arrangören.

Finner Arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd ske med Sve-
riges Arkitekter. 

4.8 Preliminära tider
• Inbjudan prekvalificering: maj 2018
• Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 18-05-25
• Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 18-05-29
• Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 18-06-04
• Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: 18-07-07
• Startmöte för tävling: 18-08-13
•  Inlämning tävlingsförslag: 18-10-31
• Utvärdering av inkomna tävlingsförslag: november-december 18
• Tilldelningsbeslut: december 2018

2  Se vidare avtalsskrivning mellan Kommittén och Official Suppliers
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4.9 Utvärdering av tävlande förslag
Förslagen kommer att bedömas som en helhet utifrån följande kriterier, utan inbör-
des ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet och dess 
bilagor. Det kommer inte kunna erbjudas möjlighet för intressenterna att presentera 
sitt förslag muntligt för juryn. Förslagen ska därför vara utformade på sådant sätt att 
det kan bedömas på handlingarna allena.

Arkitektonisk kvalitet och gestaltning

Hur väl paviljong och utställning tillsammans speglar tematik och kommunicerar 
det svenska budskapet.
Hur väl utformning av mark, byggnad, rumsupplevelser, hantering av materialitet, 
fasaduttryck, visuella och funktionella samband fungerar.

Funktion och organisation

Hur väl förslaget uppnår tävlingsprogrammets krav på innehåll, samband och 
funktioner.
Hur väl förslaget omhändertar de funktioner som efterfrågas i tävlingsprogram-
met, inklusive publika ytor, konferensavdelning, kontors- och personalytor. 
Hur väl förslaget omhändertar övergripande logistik och orienterbarhet inom och 
utanför byggnaden, för att nå bästa upplevelse för besökarna.   

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

Hur väl material och produkter står för kvalitet och är underhållsvänliga.
Hur väl material och produkter präglas av användning av förnyelsebara resurser 
och återvinningsbarhet.
Hur väl förslaget svarar mot innovation och hållbara lösningar.
Hur väl förslaget förmår bjuda in och främja delaktighet. 

Genomförbarhet och ekonomi

Att paviljong och utställning är möjlig att projektera och bygga inom den tidplan, 
budget och de tekniska och miljömässiga krav som anges i tävlingsprogrammet.

4.10 Tävlingsjury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av representanter från 
Arrangören, ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter, samt representanter för mö-
tes- och designsektorn.
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Juryn har rätt att i förekommande fall rådfråga ytterligare sakkunnig expertis avseen-
de frågor som tex kalkyl.

Tävlingsfunktionär: Eric Vänerlöv, Jurist Sekretariatet

5 Rättigheter
5.1 Ägande, nyttjande- och upphovsrätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. Förslagsstäl-
larna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Arrangören 
har ensamrätt till det vinnande förslaget. Ensamrätten ska gälla under den tid som 
utställningen pågår samt för en tid av fem år därefter och ska omfatta rätt att kopiera 
verk och material och göra sådana tillgängliga för allmänheten, i broschyrer, böcker, 
audiovisuellt och/eller via internet. Samtliga immateriella rättigheter till sådana verk 
och material som skapats specifikt för utställningen ska tillkomma Kommittén med 
äganderätt om ej annat särskilt överenskommits. Direkt nyttjande av förslag, helt 
eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan förslagsställarna och arrangö-
ren/byggherren. Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det samlade täv-
lingsresultatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt att det inte strider mot 
svensk lag om upphovsrätt. Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att public-
era förslagen i tryckt form och på internet samt för utställning utan särskild ersätt-
ning till förslagsställarna. All publicering efter anonymitetens brytande kommer att 
ske med angivande av förslagsställarens namn, innan dess med ett angivet nummer.

5.2 Återsändning av material
Tävlingsmaterial som inkommit till Kommittén återsändes ej. 

 


