
Marktilldelningstävling
för Relingen i Lindö i Norrköpings kommun
inbjudan till intresseanmälan
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Norrköpings kommun inbjuder till prekvalificering till 
marktilldelningstävling för uppförande av flerbostads-
hus inom kvarteret Relingen vid Lindö strand i stads-
delen Lindö cirka 5 kilometer från centrala Norrköping. 

Syftet med prekvalificeringen är att välja ut tre till 
fem byggherrar som går vidare till markilldelningstäv-
lingen. 

Kvarteret Relingen är en del av en laga kraft-vunnen 
detaljplan och där mark till största delen marktilldelats 
till två aktörer, JM och Anebyhusgruppen. Genom ak-
tuell tävling ska ytterligare en aktör tilldelas mark inom 
området. 

Inbjudan till 
marktilldelningstävling

Kvarteret Relingen ska ges en egen identitet som tillför 
hela exploateringsområdet en särskiljande och karak-
tärsfull bebyggelsemiljö. Med tävlingsformens hjälp ska 
det allra bästa projektet för tomten tas fram. 

Tävlingen ska ge:

• En väl avvägd exploateringsgrad som ger 
 - bra, genomtänkta lägenheter.
 - funktionell och grönskande utemiljö.

• Ett småskaligt arkitektoniskt uttryck men samtidigt 
utropstecken som annonserar området.

Norrköping
Norrköping är en stad med en stark positiv utveckling. 
De senaste åren har befolkningstillväxten varit omkring 
1500 personer om året. Idag bor cirka 141 000 perso-
ner i kommunen.
Norrköpings identitet som industristad är stark med 
bland annat stor pappersindustri men successivt har nä-
ringslivet förändrats. Idag är handel och logistik/kom-
munikationer, företagstjänster, utbildning och forskning 
mer omfattande än tillverkning.
Norrköpings strategiska läge och tillgång till flygplats, 
hamn, järnväg och transportvägar attraherar logistikfö-
retag och lagerhantering. Norrköping är också en stark 
regional handelsplats med externhandel och en mycket 
konkurrenskraftig cityhandel.
Den riktigt stora förändringen av centrala Norrköping 
har påbörjats i och med planeringen av Ostlänken, den 
första delsträckan av höghastighetsjärnväg i Sverige. I 
staden innebär det att ny innerstad ska byggas för cirka 
20 000 boende och också arbetsplatser i stor omfatt-
ning. Det första projektet i denna genomgripande för-
ändring av staden som benämns Inre hamnen byggstar-
tar 2020-21.

Bostadsbyggande
De senaste tio årens högkonjunktur har inneburit ett 

välbehövligt byggande även i Norrköping. Dock fanns 
till för cirka 5 år sedan en ganska hög vakansgrad inom 
framförallt allmännyttan. Vakansgraden är idag mycket 
låg, vilket bidragit till ett ackumulerat behov av nypro-
duktion.

Stadsbyggnadskontoret har arbetat och arbetar 
med en mångfald av detaljplaner för förtätning i staden 
och i anslutning till staden. Byggprojekt med hyres-, 
bostads- och äganderätter kommer att ska följa efter 
varandra många år framöver då behovet av bostäder är 
stort. Mellan år 2015-2017 byggstartades cirka 3500 
lägenheter.
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Lindö strand, JM och ÅWL arkitekter, gestaltningsprogram.

Lindö - villastaden
Lindö blev en populär plats att bygga enfamiljshus på 
under 1920-talet. 1928 fanns det ett par hundra hus i 
Lindö och Lindö säteri hade samtidigt över 1 000 tomter 
till salu. Den befintliga bostadsbebyggelsen i Lindö idag 
domineras således av villor, men innehåller även radhus 
och några få flerbostadshus i stadsdelens västra del. Un-
der 1900-talet har villasamhället byggts ut och också 
förtätats i omgångar och arkitekturen är mycket brokig. 

Småbåtshamnen i Lindö byggdes i sin nuvarande 
form under 1960-talets andra hälft. Ett fåtal enplans-
byggnader ingår i hamnens anläggningar samt för för-
eningsverksamheter såsom segling och kanot. 

Det finns vackra, storslagna utsikter mot Bråviken 
och Kolmården. Abborreberg med dess naturområde 
och kulturhistoriska bebyggelse ligger i närheten. Dessa 
kvaliteter är karaktärsskapande för Lindö strand och ska 
ligga till grund för områdets utveckling.

Tävlingsområdet 
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Garvaren

Lindö strand, Anebyhusgruppen och SandellSandberg arkitekter, gestaltningsprogram.

Lindö hamn exploateringsområde
Lindö är Norrköpings tätorts direktkontakt med havet. 

Detaljplan för del av fastigheten Lindö 2:1 (Lindö 
hamn) vann laga kraft 3 februari 2017. Detaljplanen 
möjliggör ca 200 nya bostäder. Detaljplanen är tänkt att 
utgöras av en samlad utbyggnadsetapp. 

Området har en stor potential för attraktiv boende 
och rekreation. Det allmänt tillgängliga strandområdet 
sträcker sig längs hela båthamnen och bort till Abbor-
reberg. Planområdet disponeras så att ett torg med 
centrum ligger i direkt anslutning till hamnen och den 
södra pirens fäste i områdets mitt. Badet och parken 
placeras i angränsning till hamntorget. Ett promenad-
stråk längs stranden genom park och natur ska anslu-
ter till Abborrebergs rekreationsområde i öster. En ny 
allmän gata förbinder Bråviksvägen med Lindövägen. 
Bostadsbebyggelsen ligger huvudsakligen söder om 
strandområdet. 

Norrköpings kommun är fastighetsägare till hela 
plan- och utbyggnadsområdet. Marköverlåtelseavtal 
har under planarbetet tecknats med husföretagen JM 
AB och Anebyhusgruppen AB. Anebyhus bygger villor 
i skogsområde i öster och båda bolagen förbereder för 
byggnation längs nya föreslagna lokalgatan av radhus 
och flerbostadshus.

Relingen
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Tävlingstomten 
Tävlingstomten är cirka 3200 kvadratmeter stor och i 
stort sett utan höjdskillnader och endast gräsbevuxen. 

I detaljplanen redovisas en byggrätt för tävlingstom-
ten för fristående byggnader där varje enskild byggnad 
får omfatta högst 400 kvadratmeter byggnadsyta på 
mark. Byggnadshöjden är satt till 14 meter. Flerbostads-
hus, radhus och kedjehus får uppföras. Parkering ska 
anordnas inom tomten.

Marken har utretts för markföroreningar och bygg-
nation bedöms kunna genomföras utan saneringsåtgär-
der. Delar av tomten kan komma att behöva fyllas upp 
för att anpassa kvartersmarken till de nya lokalgator 
som skapas. Det åligger byggherren att anpassa bygg-
nation och tomt till de gatuhöjder som projekteras.

Genomförande
Projektering av allmän platsmark (gator) har påbörjats 
och levereras under hösten 2018. Gestaltningsprogram 
för torg, park och strandområde påbörjas under våren 
2018. Projekteringen beräknas klar i sin helhet i slutet 
av 2018. Byggnation påbörjas under 2019. 

Preliminära projekteringshöjder finns framtagna i för-
projektering. Uppdaterade projekteringsförutsättningar 
kommer att presenteras i starten av arkitekttävlingen.

Möjlig byggstart för tävlingstomten bedöms till andra 
halvan av 2019. Inom pågående projektering av allmän 
plats utreds i större detaljeringsgrad när vilka delar av 
kvartersmarken kan bebyggas, varvid tidpunkten är pre-
liminär.

Tävlingstekniska bestämmelser

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

Intresseanmälan
Syftet med prekvalificeringen är att välja ut tre till fem 
byggherrar som går vidare till markilldelningstävlingen.

Intresseanmälningarna värderas med utgångspunkt 
från respektive byggherres bedömda förmåga att vara 
med och utveckla exploateringsområdet och dess fram-
tida arkitektur.

Vi söker fullgoda samarbetspartner i avseende på 
kvalitets- och miljöfrågor, ekonomisk stabilitet, långsik-
tig uthållighet och förmåga att fullfölja ingångna avtal 
och påbörjade projekt. Norrköping kommun eftersöker 
en sammanhållen och effektiv exploateringsprocess.

Funktionär intresseanmälan och tävling
Jonas Sivervik, SBK

Frågor kan ställas via e-post marktilldelning@norrko-
ping.se. Frågor och svar kommer att publiceras ano-
nymt på webbsida på www.norrkoping/marktilldelning

Inlämning intresseanmälan
Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast 
den 16 april 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 
“Marktilldelningstävling Relingen”. Öppning av kuvert 
med anbud kommer att ske 17 april.

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. 

• Material och referenser från ett 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 
Upplysningscentralens soliditets/likviditetsbedöm-
ning eller liknande. 

• Skatteverkets blankett SKV 4820, ifylld av Skatte-
verket, högst tre månader gammal. 

• Förteckning över allt material som ingår i eller  
bifogas till intresseanmälan.

Om flera bolag avser lämna tävlingsbidrag tillsammans 
ska det tydligt framgå vilket bolag som avser teckna 
marköverlåtelseavtal, samt vilket/vilka bolag som av-
ser finansiera projektet. Om nytt bolag avses bildas för 
kommande marköverlåtelse ska relationen mellan det 
nybildade bolaget och övriga deltagande bolag framgå 
tydligt.
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Nästa steg – tävling
De tävlande bjuds in till ett startmöte den 24 april 2018 
där Norrköpings kommun presenterar programmet för 
marktilldelningstävlingen. 

Tävlingsprogram
Tävlingsprogram inklusive mer utförlig beskrivning av 
tävlingsuppgiften distribueras inför startmötet. Pro-
grammet och digitalt lagrade handlingar utgör underlag 
för tävlingen. Handlingar kommer att under tävlingsti-
den finnas samlade på kommunens hemsida under län-
ken www.norrkoping.se/marktilldelning.

Inlämning av tävlingsförslag
Tävlingstiden är preliminärt satt till mellan 2018-04-24 
och 2018-06-21 (slutlig tävlingstid kan komma att jus-
teras). 

Tävlingsjury
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 (SBK)
Karin Milles, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt,  SBK
Jackie Leiby, arkitekt SAR/MSA, planarkitekt, SBK
Björn Lunnerdal, processansvarig exploatering, SBK
Per Larsson, arkitekt SAR/MSA, Sonark arkitektkontor

Juryns sekreterare kommer att vara Anna Forsberg, pro-
cessledare tävlingar från Sveriges arkitekter. Juryn kan 
komma att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som 
rådgivare.

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 ute-
miljöns formgivning samt anpassning till sin omgiv-
ning – materialitet, kulör, komposition

• Funktion - disponering av bottenplan och tomt.
• 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 marktilldelning efter 
erforderliga politiska beslut.

Kriterier för bedömning av intresseanmälan
Urvalet kommer att ske utifrån bedömning av: Kompe-
tens, erfarenhet och referenser hos företaget samt hos 
arkitekter och övriga engagerade konsulter. Organisato-
risk och ekonomisk förmåga samt stabilitet hos företag.

Vid bedömningen läggs vikt på förmåga att lösa 
komplexa stadsbyggnadssituationer som kräver kreati-
vitet i alla led från skiss till genomförande. 

Utvärderingsgrupp intresseanmälan
Utvärderingsgruppen består av representanter för Norr-
köpings kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

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

Marköverlåtelseavtal
Norrköpings kommun avser att teckna avtal om mar-
köverlåtelse med vinnande företag. Priset är satt till tre 
tusen fem hundra (3 500) 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

• 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. 
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Beslut om marktilldelning
Beslut om marktilldelning 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 marktilldel-
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 respektive 
förslagsställare.

Publicering
Tävlingsjuryns utlåtande publiceras i samband med att 
tävlingens resultat offentliggjorts. Sveriges Arkitekter 
och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlings-
resultat på sina hemsidor samt i tidningen Arkitekten.

Tidplan 
Utskick av denna inbjudan till  
intresseanmälan
Sista dag för frågor avseende 
intresseanmälan.
Sista dag då svar lämnas 
avseende intresseanmälan.
Sista dag för inlämnande av  
intresseanmälan.
Preliminärt datum för beslut om  
tävlingsdeltagare.
Preliminärt datum för startmöte för    
deltagande team. Klockslag bokas    
senare, därefter är tiden till inlämning    
cirka 8 veckor.
Frågor i tävlingsskedet kan ställas    
fram till detta datum. 
Preliminärt datum för publicering av    
svar på kommunens hemsida.
Preliminär sista dag för inlämnande  
av förslag.

Beräknad sluttid för juryarbete.
Beräknad tid för beslut om vinnare    
och marktilldelning.

Norrköping 2018-03-22

Martin Heidesjö
tävlingsansvarig, stadsbyggnadskontoret

 2018-03-22 

2018-04-09 

2018-04-11
 

2018-04-16 

2018-04-20
 

2018-04-24 

2018-05-28 

2018-06-01

2018-06-21
 

aug 2018 
sept 2018 



Kvarteret Svea, Skanska Sverige AB och Reflex arkitekter, byggstart 2018.

Inre hamnen, Byggherresamverkan, områdesarkitekter M Heidesjö, L Gårlin mfl, stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun. 

Visualisering av Geografisk information, Norrköpings kommun i samarbete med respektive byggherre och arkitekt.

Kvarteret Garvaren, Botrygg och Aplus development, bygg-
start 2018.

Kvarteret Jagaren, Lindö. Wood & Hill + AG arkitekter. Färdigställt 2017.

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun planerar för fram-
tiden. En redan tilltalande kommun ska bli ännu mer attraktiv. Dels 
genom att utveckla befintliga 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 geografiksk 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


