Inbjudan till projekttävling om

Stora Torget
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Omslagsbilden visar Stora torget och stadshotellet.
Fotograf: Josefin Svensson.

1 Arrangör
Tävlingen arrangeras av Samhällsbyggnadsenheten på Motala kommun i
samarbete med Sveriges Arkitekter. Tävlingen är en inbjuden projekttävling för
fyra tävlande om gestaltning av Stora torget i Motala.

2 Bakgrund
Motala blir en allt viktigare turiststad tack vare ett målmedvetet
arbete med att lyfta fram staden som Östergötlands sjöstad, med
närhet till Vättern och Göta kanal. I den centrumvision som togs fram 2014
lyfts betydelsen av att Motala utvecklas från en industristad till en
upplevelsestad med en tät stadskärna som orienterar sig mot Vättern.

Tävlingen för ny gestaltning av Stora torget är ett sätt för att uppnå
kommunens vision om ett mer levande centrum och att ta tillvara på
medborgarnas engagemang i sin stad. Med en ny gestaltning kan denna
kulturhistoriskt viktiga plats även utformas med hänsyn till ett förändrat
klimat och nya förutsättningar att leva och bo.

3 Syfte med tävlingen
Motala kommuns syfte med tävlingen är att få fram ett högkvalitativt förslag
för gestaltning av Stora torget som fångar komplexiteten i att uppdatera en
historiskt viktig plats, precis i anslutning till riksintresset Göta kanal, utan
att den förlora sin karaktär. Tävlingen syftar även till att, utan föregående
annonsering, handla upp arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget att
projektera Stora torget i Motala kommun.

Motala centrum har blivit mer attraktivt och tillgängligt tack vare att
stadskärnan befriats från genomfartstrafik och kollektivtrafiken byggts ut. Från
att ha varit en renodlad industristad fram till 2010 då Electrolux lade ner sina
sista fabriker, växer idag små och mellanstora företag inom tjänstesektorn fram.
Motalas omvandling har resulterat i att staden idag ser en ökning av antalet
boende, arbetspendlare och besökare, vilket bidragit till ett mer levande stadsliv
och ett större tryck på stadens offentliga rum.
En av stadens viktigaste offentliga platser är Stora torget, mitt i
stadens historiska centrum och med utblickar mot Vättern. I den
medborgardialog som togs fram 2016 tog fyrahundra Motalabor chansen att
påverka utformningen av Stora torget. I din framkom att medborgarna
upplevde sitt torg som kargt och ödsligt och längtade efter ett lummigare torg.
Medborgardialogen erbjuder ett rikt underlag till att göra Stora Torget till
Motalas drömtorg.
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4 Vision
Ur visionen Motala centrum 2025:

”Motala centrum har blivit mer inspirerande med nya intressanta och
lekfulla miljöer, spännande arkitektur, gedigna material och vackra
detaljer.”
I centrumvisionen finns följande inriktningar för framtidens Motala:
• Ett centrum med unika värden
• Ett livfullt och dynamiskt centrum.
• Ett centrum som inspirerar och bjuder in.

Vision för Stora torget

Kommunens projektspecifika vision har tagits fram medutgångspunkt i
medborgardialogen från 2016.
Stora torget ska omvandlas till Motalas hjärta, en självklar mötesplats för alla
Motalabor med stark koppling till Motalas centrum och till Vättern. Torget ska
präglas av grönska och vatten och vara resilient mot effekterna av
klimatförändringar. Den solfjäderformade stadsplanen ska lyftas fram i torgets
gestaltning liksom viktiga utblickar mot Stadshotellet, mot statyn av Baltzar von
Platen och mot Vättern.
På det nya torget ska finnas goda möjligheter att slå sig ner och äta något, se ett
evenemang eller bara njuta av eftermiddagssolen. Här samlas medborgare i alla
åldrar och med olika förutsättningar. Torget ska vara flexibelt och erbjuda
möjlighet för både små och stora evenemang - och vara enkelt att nå med cykel och
till fots när bilen inte längre dominerar den offentliga miljön.

Bilden visar siktlinjen från en av solfjädersformens gator mot konstverket
på Platens punkt. Fotograf: Lukasz Malyszka
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5 Mål
Med utgångpunkt i visionen för centrum och medborgardialogen syftar utvecklingen av Stora
torget i Motala till att uppnå följande mål:
• Ett lummigt torg med stora träd, blomsterprakt och vatten - med en robust design som kan
möta ett förändrat klimat och en förändrad stadsbild.
• Ett torg som utformas med hänsyn till riksintresset Göta kanal och knyter an till Vättern
med en gestaltning som tar till vara på och förstärker platsens kulturhistoriska värden.
• Ett väl gestaltat torg med en stark design och som präglas av tidlösa material av hög kvalitet.
Torget ska vara orienterbart, ha en stark koppling till viktiga noder och stråk i staden och
hög funktion för drift och utryckningsfordon.
• Ett torg för alla, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättningar eller val av trafikslag. Torget ska
utformas med en flexibel, öppen yta som sömlöst ansluter till omgivningen och är utformat
med ett medvetet gestaltningsgrepp för att hantera höjdskillnader och göra torget
tillgängligt.
• Ett torg med rum för torghandel året runt och väl tilltagna ytor för uteserveringar i bästa
solläge.
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6 Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget
samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta
upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer
plats åt
fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.

Tävlingsområdet och angränsande bebyggelse

Tävlingsområdet består av Stora torget samt de fyra gator som omger den. Torget
kantas av dubbla alléer längs tre sidor men består i övrigt av en öppen yta med
en markbeläggning av natursten. På torget finns fyrtio bilparkeringar och nästan
hundra cykelparkeringar samt svarta pollare och armaturer som framhäver torgets
strama form. I den norra delen av torget finns en staty av Baltzar von Platen,
Motalas grundare, som överblickar torget. Torget ingår i Baltzar von Platens
solfjädersformade plan och från gatorna öster och väster om torget finns siktlinjer
ut över Vättern.
Torget angränsar i öster mot Citygallerian som hyser ett tjugotal aktörer och har
en stor parkering på taket. Norr om torget finns ett flertal butiker i markplan samt
ett antal restauranger, fik och krogar. Här ligger även Motalas stadshotell som är
en kulturminnesmärkt byggnad. I kvarteret väster om Stora torget finns gallerian
Slussen. Slussen har ungefär lika många butiker som Citygallerian och ett antal
restauranger i markplan längs med Prästgatan. I söder finns Baltzarhuset där en av
Motalas mest centrala matbutiker ligger.

Kruka med Motalas vapen. I bakgrunden ses en staty av Baltzar von Platen.
Fotograf: Alexandra Åberg
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Förslaget ska innehålla:
1 Vegetation
2 Vatten
2.1 Öppen dagvattenhantering
3 Ytor
3.1 Ytor för uteservering.
3.2 Ytor för torghandel och framträdanden.
3.3 Yta för större evenemang.
3.4 Hämtnings- och avlämningsplats för taxi.
4 Stråk
4.1 Stråk för kollektivtrafik, gång och cykel.
4.2 Handikappanpassade entréer och gångbanor.
5 Parkeringar
5.1 Minst hundra cykelparkeringar.
5.2 Minst elva korttidsparkeringar för bil.
5.3 Minst tre handikapparkeringar för bil.
6 Övrigt
6.1 Fler sittplatser.
6.2 Luftpump för cykel.
6.3 Dricksvattenfontäner.
6.4 Belysningsförslag.
Tävlingsområdet består av ett torg samt omgivande gator. Illustratör:
Alexandra Åberg
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7 Prekvalificering
Intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas på svenska. Den ska senast 2018-06-20 vara
arrangören tillhanda.
E-avrop 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.e-avrop.com.
Frågor rörande projekttävlingen ställs via E-avrop funktion för frågor och svar.
Tjänsten är alltid tillgänglig och öppningar samt utvärderingar sker helt digitalt.

Kvalifikationskrav

Leverantör måste uppfylla följande kvalificeringskrav för att bli föremål
för utvärdering i upphandlingen:
a) a) Leverantörer ska vara registrerade hos bolagsverket eller motsvarande för utländska leverantörer.
b) Anbudsgivaren ska ha ekonomiska och finansiella förutsättningar att
genomföra efterfrågat uppdrag under hela avtalstiden. Beställaren
kommer att kontrollera anbudsgivarens ekonomiska och finansiella
förutsättningar via UC. Anbudsgivaren ska i riskintyg från UC ha
lägst Riskklass 3. Anbudsgivaren kan före inlämnandet av anbud själv
kontrollera riskklassen hos UC. Om anbudsgivaren har en lägre riskklass än 3 kan kravet ändå anses uppfyllt om anbudsgivaren i anbudet
lämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. I det fall leverantören ej är riskklassificerad hos UC kan beställaren komma att begära
underlag från leverantören för att styrka leverantörens ekonomiska
stabilitet. I de fall en anbudsgivares ekonomiska ställning garanteras
av moderbolag eller annan garant ska intyg om detta bifogas anbudet
och vara undertecknad av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklass ska i dessa fall uppfyllas av moderbolag/
garant.
c) Leverantör ska ha ett kvalitets- och miljöledningssystem.

Torget kringärdas av en dubbel allé, under trädkronorna finns torgets cykelparkeringar.
Fotograf: Alexandra Åberg
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Erforderliga handlingar:

Intresseanmälan ska innehålla samtliga dokument eller uppgifter enligt nedan:
• Ifyllt formulär kallad ”Intresseanmälan för projekttävling om Stora torget”.
• Intressentens namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-postadress och
webbadress. Om flera företag samverkar ska var och en lämna dessa uppgifter.
Fylls i på blanketten ” Intresseanmälan för projekttävling om Stora torget”.

Enligt 15 kap i lagen om offentlig upphandling(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 sju
år gamla lämnas i denna intresseanmälan.

• Aktuellt registeringsbevis från bolagsverket. För utländska anbudsgivare
gäller att motsvarande bevis från register som förs i det land där leverantörens
verksamhet är etablerad, ska bifogas.

• Redovisning av uppdragsorganisation för tävling samt eventuellt
fortsatt uppdrag inklusive CV:n för nyckelpersoner som kommer att
engageras.

• Programförklaring. En redogörelse omfattande max en A4-sida som beskriver
hur intressenten avser att arbeta med tävlingsuppgiften.

• Redovisning av intressentens kvalitets- och miljöledningssystem.

• Minst tre och max fem referensprojekt där minst tre är genomförda. Bland
annat är följande typer av referensprojekt relevanta för tävlingen: Gestaltning
av torg, esplanader och restaurangstråk. Även följande typer av
referensprojekt relevanta: Dagvattenhantering i urbana miljöer, nybyggnation i
anslutning till kulturarv och tillgänglighet i offentliga miljöer.
Varje referensprojekt ska presenteras på max två A4-sidor. För varje referensprojekt ska följande anges:
– Objekts- och projektbeskrivning (för byggda projekt anges entreprenadform).
– Beskrivning av intressentens uppdrag och varför projektet anses relevant som
referens.

Uteslutningsgrunder

Formuläret ”Intresseanmälan för projekttävling om Stora torget”
används för att intyga att inga uteslutningsgrunder enligt 13 kap (LOU)
föreligger. I lagens 13:e kapitel, paragraferna 1–3 beskrivs grunder för
uteslutning. I §1 listas brott, §2 behandlar obetalda skatter och
socialförsäkringsavgifter. I §3 listas arbetsrättsliga skyldigheter som
måste uppfyllas.
Enlig LOU 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

– Vilken roll personer i projektteamet har haft i referensprojektet.
– Referensperson till valt projekt samt kontaktuppgifter till vederbörande.
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och sociala avgifter, har åsidosatt miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga
skyldigheter, är i konkurs eller insolvens, lämnat oriktiga uppgifterna när det
gäller kvalificeringskraven, inte lämnat kompletta dokument eller vilseledande
uppgifter.
Stadsbyggnadsenheten Kommunledningsförvaltningen på Motala kommun
kommer att utesluta leverantörer och underleverantörer om grund för
uteslutning föreligger enligt 13 kapitlet 1–3§ LOU.
Är leverantören en juridisk person ska leverantören uteslutas om en person som
är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören har begått
ett sådant brott.

• Förmåga att gestalta öppna dagvattenanläggningar och med stor
kunskap anlägga vegetation i urbana miljöer.
• Förmåga att använda inkluderande design och skapa
handikappanpassade offentliga miljöer.
• Förmåga att skapa lösningar som knyter an till omgivande
stadsbyggnad och gör hela området mer attraktivt.

Referenstagning

Vid behov kommer referenser att inhämtas från angivna referenspersoner. Utifrån referenserna kommer referensprojekten att kontrolleras.

Om leverantör åberopar annat företags kapacitet ska även dessa företag uppfylla
dessa krav.

Urvalsgrupp

Innan beslut att utesluta leverantör sker kommer leverantören att få tillfälle att
yttra sig om omständigheterna som enligt Stadsbyggnadsenheten
Kommunledningsförvaltningen på Motala kommun utgör skäl för uteslutning.

Startmöten

Kvalificerings och urvalsprocess

Urvalet att göras i två steg. Om något av kraven i Steg 1 inte uppfylls går
intressenten inte vidare till steg 2.

Urvalsgruppen kommer att bestå av sakkunniga tjänstemän från Motala
kommun, varav en är upphandlare.

Under första veckan av tävlingen, den 24–28 september, kommer alla
tävlande att erbjudas möjligheten att delta på ett startmöte med
platsbesök. Starmötet pågår under en halv dag och ger möjligheten att
få en fördjupad insikt i visionen för Stora torget samt möjlighet att ställa
frågor.

Urvalskriterier

• Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta urbana platser som är
funktionella och tillgodoser ställda krav.
• Förmåga att utforma lösningar som samspelar väl med sin omgivning och
avväger väl mellan att bevara och att förnya värdefulla kulturmiljöer.
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8 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 team av 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.

Steg 1
• Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på svenska.
• Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan ska
ha inkommit.
• Det ska inte finnas någon grund för uteslutning (se
ovan).
• Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda för
huvudsökanden.

Sekretess

Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring
sekretess vid arkitekttävlingar. Sekretess gäller för tävlingen. Att uppmärksamma
för tävlingsdeltagare:
De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att inte röja sitt
deltagande i arkitekttävlingen 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.

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.

Steg 2
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna
intresseanmälningar kommer att bygga på en
sammantagen bedömning av CV:n och referensprojekt,
samt vid behov genom kontroll av referenser. En
helhetsbedömning kommer att göras utifrån de som
kriterier - utan inbördes ordning - som anges under
rubriken Urvalskriterier nedan.
Bilden på sidan tolv visar några av torgets alléer.
Fotograf: Josefine Svensson
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Tävlingsprogram

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

Tävlingsarvode

Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med ett arvode om 250 000 SEK
exklusive moms efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt tävlingsförslag i
enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura.

Uppdrag efter tävlingen

Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om
uppdraget att projektera Stora torget. Motala kommun kommer att använda
sig av ABK09 i fortsatt projektering. Finner arrangören skäl att frångå juryns
rekommendation skall samråd ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen efter
två år, trots att erforderliga beslut fattats, inte har lett till projekteringsuppdrag
eller inledda förhandlingar med vinnaren, tillkommer det denne ytterligare en
ersättning motsvarande förstapriset.
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9 Bedömning av tävling
Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av nio personer,
dels politiker och tjänstemän från Motala kommun samt två ledamöter utsedda
av Sveriges Arkitekter. Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare sakkunnig expertis avseende frågor som berör kulturmiljöfrågor dagvatten
och stadens gröna element.
Tävlingssekreterare: Anna Forsberg, arkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär: Hugo Andersson, förrättningslantmätare, Motala kommun.

Bedömningskriterier
Gestaltning
• Hur väl tävlingsförslagets utformning samspelar med sin omgivning och ges
en framträdande roll i stadsdelen.
• Hur väl tävlingsförslaget tar tillvara och stärker platsens befintliga kvaliteter
och kopplar till Vättern, statyn av Baltzar von Platen och solfjädersformen.
• Hur väl gestaltningen bottnar i ett starkt och relevant koncept med ett tydligt
uttryck som genomsyrar hela förslaget.
• Hur väl tävlingsförslaget visar på en inlevelsefull gestaltning i sin
komposition, ljusföring och materialitet.
• Hur väl tävlingsförslaget bidrar till en stimulerande miljö för alla sinnen och
lyckas skapa intressanta visuella och funktionella rumsliga samband.
• Hur väl förslaget svarar på medborgarnas önskan om ett lummigt torg.
• Hur väl förslaget bidrar till att skapa en inbjudande och tillgänglig mötesplats
för alla Motalabor.

Bilden visar Baltzarhuset och den ombyggda bussgatan.
Fotograf: Alexandra Åberg.
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Funktion
• Hur väl tävlingsförslaget tillgodoser de behov som beskrivs i
tävlingsprogrammet i fråga om innehåll, samband och funktion med särskilt
fokus på tillgänglighet för alla Motalas invånare oavsett
funktionsnedsättningar.
• Hur väl tävlingsförslaget uppfyller krav som ställs på förbättrad
framkomlighet, mer vegetation och starkare koppling till Vättern.

Genomförbarhet och förvaltning
• Hur sannolikt tävlingsförslaget bedöms kunna genomföras inom den
tidsplan och budget som anges i tävlingsprogrammet.
• Hur väl tävlingsförslagets utformning bedöms fungera för framtida
förvaltning avseende på skötsel, reparationer och underhåll.

• Hur väl tävlingsförslaget uppfyller de krav som ställs i riksintresset Göta
kanal avseende materialval och tillgänglighet.
• Hur väl tävlingsförslaget ger en flexibilitet i användningen och hur väl tävlingsförslaget möjliggör samutnyttjande av gemensamma funktioner.
• Hur väl tävlingsförslaget fungerar avseende orienterbarhet, logistik,
framkomlighet och flöden utanför och inom platsen.
• Hur väl tävlingsförslaget stärker kopplingen till viktiga noder och stråk i
stadsdelen.
• Hur väl tävlingsförslaget uppmuntrar till att ta sig fram till fots, vistas på och
passera över torget som fotgängare.
• Hur väl tävlingsförslaget hanterar de höjdskillnader som finns på torget.

Utvecklingsbarhet
• Hur väl tävlingsförslaget bedöms kunna utvecklas vid en fortsatt process utan
att gestaltningsidén går förlorad.
• Hur robust förslaget är för förändrade behov och utbyggnader i framtiden.
• Hur tåligt förslaget bedöms vara vid ett förändrat klimat med högre
temperaturer och ökad nederbördsintensitet.
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10 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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