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Rådhustorget och Apotekstomten i Vadstena
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Bild från Storgatan i Vadstena. Gatan har efter sin omdaning 2017 försetts med 
granithällar, smågatsten samt dagvattenränna. Dagvattenrännans galler är utfört med 
förebild i knyppelmönstret ”Blåsippan”.
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1  Arrangör

Vadstena kommun anordnar, i samarbete med Sveriges Arkitekter, en 
inbjuden projekttävling för fyra tävlande om ny gestaltning av Rådhus-
torget samt Apotekstomten i Vadstena. 

2  Bakgrund

Vadstena är en av Sveriges bäst bevarade medeltida städer och utgör en 
på många sätt unik småstad. Staden är naturskönt belägen vid Vätterns 
östra strand omgiven av ett bördigt odlingslandskap med berget 
Omberg som fond. Staden tar årligen emot ett mycket stort antal 
besökare som kommer för att ta del av kulturlivet eller bara strosa i den 
välbevarade miljön.  

Rådhustorget invid Vadstena rådhus från 1400-talet är mycket viktig 
för Vadstenas identitet och utgör en central mötesplats för såväl besö-
kare som invånare. Torget flankeras av en 1700-talsbyggnad i norr, som 
idag hyser stadens apotek. Alldeles intill apoteket ligger Vadstena 
stadsmuseum, en byggnad som till sin grund uppfördes på medeltiden. 
Idag utgör gårdarna bakom dessa byggnader en outnyttjad baksida 
med viss trädgårdskaraktär - men med goda förutsättningar 
att nyttjas betydligt mer publikt. Såväl rådhus, apotek som 
museum är byggnadsminnen.

Många besökare startar sin rundvandring i staden just på Rådhustorget. 
Torget är en betydelsefull målpunkt längs ett viktigt, och särskilt 
utpekat, stråk som löper genom staden och sammanbinder Vadstena 
slott med Klosterområdet. Längs detta stråk har kommunen en hög 
ambitionsnivå vad gäller gestaltning och tillgänglighet. Storgatan 
genom Vadstena centrum är en viktig del av det utpekade stråket och 
under 2017 har gatan omdanats med ny stenläggning, belysning och 
markvärme. Storgatan tar, i öster, sin början vid Rådhustorget.

Under 2018 deltar Vadstena som enda stad i landet i ett EU-projekt - 
SHARE Interreg – som syftar till att genom utbyte och erfarenheter 
med andra europeiska städer hitta innovativa sätt att utveckla strategier 
för att lyfta fram sitt kulturarv. I förlängningen är målet att omsätta 
strategierna till nya stadsutvecklingsprojekt. Övriga partners är städer i 
Italien, Spanien, Rumänien, Ungern och Kroatien. Omdaningen av 
Rådhustorget och Apotekstomten är ett av kommunens projekt som 
ligger till grund för Vadstenas deltagande i SHARE.

Beslut om att genomföra en projekttävling med efterföljande projekte-
ring för Rådhustorget och Apotekstomten fattades av Samhällsbygg-
nadsnämnden den 5 september 2017.  
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3  Syfte med tävlingen

Vadstena kommuns syfte med tävlingen är att få fram ett vackert och 
nyskapande gestaltningsförslag där Rådhustorget och Apotekstomten 
förstärks som mötesplatser och där olika funktioner samspelar på ett väl 
fungerande sätt under hela året. 

Tävlingen syftar även till att handla upp arkitekttjänster av vinnande 
arkitekt för projektering av Rådhustorget och Apotekstomten utan föregå-
ende annonsering.

4  Vision

”Vadstena ger ett rikare liv. Här skapar vi framtiden mitt i historien.”
Övergripande vision för Vadstena kommun
                                                                             Kommunfullmäktige 2017

Kommunens vision för projektet Rådhustorget och Apotekstomten har 
tagits fram med utgångspunkt från medborgardialoger under hösten 2017.

Bild från Rådhustorget med rådhuset, Sveriges äldsta, i centrum.

Vadstenas vardagsrum
Visionen är ett Rådhustorg som genom sin gestaltning blir till alla 
Vadstenabors och besökares vardagsrum. En plats som är trygg, 
vacker och inkluderande att vistas på. Torget ska utformas med en 
sammanhållen form som på ett kreativt sätt kan ta denna sexhundra-
åriga plats in i framtiden. 
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Naturlig mötesplats
Rådhustorget ska vara en välkomnande och inbjudande plats för alla 
Vadstenabor och besökare, oavsett ålder, bakgrund eller kön. Torget ska 
erbjuda god tillgänglighet för alla och utformas med hänsyn till olika 
typer av funktionsvariationer. Här ska du kunna slå dig ner och äta en 
glass i solen, vila en stund efter shopping på Storgatan eller stämma 
träff med en vän. Uteserveringarna ska ha sin självklara plats på torget 
under sommaren, och på ett naturligt sätt integreras med platsen i 
övrigt. Torget ska vara flexibelt och erbjuda möjligheter för små och 
lite större arrangemang - och  kunna ändra karaktär över året och över 
tid. Torget ska vara fritt från bilparkeringar och biltrafik och enkelt 
kunna nås till fots och med cykel. 

Prunkande oas
Apotekstomten ska ha karaktären av en stadsträdgård präglad av 
grönska och med inslag av vatten – en grön lunga i staden. Stadsträd-
gården ska vara en naturlig förlängning av Rådhustorget med tydliga 
entréer och genomtänka kopplingar mot torget. 

Koppla dåtid till nutid
Visionen är att lyfta fram torgets och Vadstenas identitet och rika 
kulturhistoriska miljö. Med utgångspunkt i det unika kulturarvet ska 
platsen på ett kreativt sätt ges ett lika unikt som samtida uttryck. 

Bild från Apotekstomten mot Sjögatan. Med det, för staden, så typiska 
”Vadstenastaketet”.

Torget ska samspela arkitektoniskt med sin omgivning, såväl i 
materialval, rumsupplevelse som i funktionella och visuella samband. 
Materialen ska, förutom de gestaltningsmässiga aspekterna, åldras 
vackert och även vara hållbara och kunna underhållas väl över tid.

Den nya gestaltningen ska ge uttryck för Vadstenas slogan ”Storhet i 
det lilla” och på ett balanserat och stringent sätt förena platsen med 
staden i övrigt.
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5  Mål

Med utgångspunkt i visionen syftar omgestaltningen av Rådhustorget 
och Apotekstomten till att uppnå följande mer konkreta mål:

•  Ett väl gestaltat torg som på ett kreativt sätt tar denna historiska plats 
in i framtiden.

•  Ett torg gestaltat med tidlösa material av hög kvalitet som samspelar 
med Storgatan och intilliggande bebyggelse. 

•  Ett torg där platsens kulturhistoriska värden tas tillvara och förstärks.

•  Ett torg med tydligare koppling till Vättern samt till stråket mot 
Slottet och Storgatan. 

•  Ett torg där Hamnparkens gröna stråk ges en tydlig och naturlig 
förlängning in mot Rådhustorget och vidare mot Apotekstomten.

•  En lummig och grön stadsträdgård på Apotekstomten med inslag av 
vatten och med tydlig anknytning till torget.

•  Ett torg som är tillgängligt för alla - oavsett ålder, kön eller funk-
tionsvariationer. 

•  Ett torg som upplevs tryggt och inbjudande under alla årstider 
och tider på dygnet.

•  Ett torg som erbjuder attraktiva sittplatser i soligt läge.

Vadstena från ovan med klostret till vänster och slottet till höger, centralt i 
bilden kan Rådhustorget och tävlingsområdet anas (inom röd markering).

•  Ett torg där uteserveringar på ett naturligt sätt samsas med öppna 
ytor, gångstråk, allmänna sittytor och samtidigt möjliggör små och 
större arrangemang.

•  Ett torg som medger en flexibel användning, där olika behov över 
året kan tillgodoses.

•  Ett torg som, förutom handikapparkering och angöring, blir helt 
bilfritt.

•  Ett torg som med sin nya gestaltning ska bidra till att platsen 
kopplas samman med Apotekstomten, samt på ett bättre sätt ansluter 
till sin omgivning i övrigt.
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6  Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften är att föreslå ny gestaltning av Rådhustorget samt 
Apotekstomten i Vadstena. Sammanlagd yta är ca 5.800 kvm.

För Rådhustorget ingår i uppgiften att göra torget mer tillgängligt och 
inbjudande för vistelse. Rådhustorget ska också gestaltas på ett sådant 
sätt att platsen på ett bättre sätt ansluter till sin omgivning.

För Apotekstomten ingår att ge förslag på hur den skall kunna omge-
staltas till en stadsträdgård/kvarterspark. Vidare önskas idéförslag på 
vad befintliga byggnader på fastigheten kan inrymma och ges för 
funktioner. 

Förslaget ska innehålla följande:

Rådhustorget

Ytor

1.  Vistelseytor med sittplatser i soligt läge – fler än idag.

2.  Ytor för uteservering i samma omfattning som idag. Utbredning och 
placering av uteserveringarna ska utgå från närhetsprincipen till 
respektive näringsidkare. 

3.  Yta för större arrangemang.

Stråk

 4.  Stråk för fotgängare.

 5.  Stråk för gång och cykel.

Parkering/angöring

 6.  Två handikapparkeringar för bil.

 7.  Yta för angöring med taxi/färdtjänst.

 8.  Cykelparkering för ca trettio cyklar.

Entréer, beläggning och belysning

 9.  Utformning av torgets entréer vid Storgatan, Krabbegatan 
     och Slottsgatan.

10.  Ny markbeläggning på Rådhustorget.

11.  Belysningsförslag.



8

Apotekstomten

Ytor

1.  Vistelseytor med sittplatser i soligt läge.

Stråk och entréer

2.  Stråk för fotgängare.

3.  Stråk som binder samman Rådhustorget och Apotekstomten.

4.  Utformning av entrén mot Bakgatan väster om Apotekstomten.

Grönska och vatten

5.  Utformning av stadsträdgård.

6.  Inslag av vatten.

Byggnader 

7.  Förslag på annan användning av uthusbyggnader.

8.  Förslag till placering och utformning av publika toaletter (försla-
get bör innehålla minst 5 toaletter, där minst 2 är anpassade för 
personer med funktionsnedsättningar).

9.  Eventuellt andra funktioner/verksamheter i befintliga byggnader 
som förslagsställaren kan anse lämpliga.

Bild från Sjögatan, med Apotekstomtens låga träbyggnader i förgrunden.
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Flygbild över tävlingsområdet, avgränsat av röd streckad markering.
Till vänster i bild ses Hamnparken, ovan torget löper Sjögatan 

och till höger om torget ses Storgatans början. 

Tävlingsområdet

Slottsgatan
Sj
ög
at
an

Krabbegatan

St
or
ga
ta
n

Hovsgatan
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7 Prekvalificering

Intresseanmälan
Inbjudan till prekvalificering publiceras 2018-09-07.

Intresseanmälan ska lämnas på svenska.

Den ska senast 2018-11-01 vara arrangören tillhanda.

Intresseanmälan lämnas in via E-avrop, som är ett elektroniskt 
upphandlingssystem som arrangören använder för denna projekttäv-
ling. Tjänsten är kostnadsfri, logga in via
 
Frågor rörande projekttävlingen ställs via E-avrop:s funktion för 
frågor och svar (där vi har gemensam upphandlingsservice med 
Motala kommun).

Erforderliga handlingar
Intresseanmälan ska innehålla samtliga dokument eller uppgifter enligt 
nedan:

•  Ifyllt formulär kallad ”Intresseanmälan för prekvalificering Rådhus-
torget”
•  Intressentens namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-post-
adress och webbadress. Om flera företag samverkar ska var och en 
lämna dessa uppgifter. Fylls i på blanketten ”Intresseanmälan 
för prekva- lificering Rådhustorget”
•  Ifylld Sanningsförsäkran som intygar att det inte föreligger 
skäl eller förhållanden som kan medföra uteslutning av 
intressen- ten. 

•  Programförklaring. En redogörelse omfattande max en A4-sida som 
beskriver hur intressenten avser att arbeta med tävlingsuppgiften. 
•  3 referensprojekt varav minst 2 är byggda. Bland annat är följande 
typer av referensprojekt extra relevanta för tävlingen: 

- Projekt med fokus på utformning av offentliga yttre miljöer
- Projekt i kulturhistoriskt känslig miljö
- Projekt med fokus på utformning av parker/stadsträdgårdar
- Projekt som behandlar mötet mellan ”gammalt och nytt”
- Projekt med höga krav på tillgänglighet och orienterbarhet

Varje referensprojekt ska presenteras på max två A4-sidor. För varje 
referensprojekt ska följande anges:

- Objekts- och projektbeskrivning (för byggda projekt anges entrepre-
nadform)
- Beskrivning av intressentens uppdrag och varför projektet anses 
relevant som referens.
- Vilken roll personer i projektteamet har haft i referensprojektet. 

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 tio år gamla lämnas i denna intresseanmälan. 

https://www.e-avrop.com/motala/Default.aspx 
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•  2 referenspersoner
•  Redovisning av uppdragsorganisation för tävling samt eventuellt 
fortsatt uppdrag inklusive CV:n för nyckelpersoner som kommer att 
engageras.
•  Kort redovisning av intressentens kvalitets- och miljöledningssystem 

Uteslutningsgrunder
Sanningsförsäkrans-blankett används för att intyga att inga uteslut-
ningsgrunder 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 
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.

Vadstena kommun kommer att utesluta leverantörer och underleveran-
törer 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 
leverantö- ren 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 
tillfälle att yttra sig om omständigheterna som enlig Vadstena kommun 
utgör skäl för uteslutning.

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

a.  Leverantörer ska vara registrerade hos bolagsverket eller motsvaran
    de för utländska leverantörer. 
b.  Leverantören ska kunna redogöra för att denne uppfyller ekonomisk
     rating VPC klass 3 eller motsvarande. 
c.  Leverantör ska ha ett kvalitets- och miljöledningssystem.
d.  Leverantör ska ha följande kompetenser i sitt team: 
     Kompetens inom tillgänglighet (sakkunnig)
     Kompentens inom landskapsarkitektur 
     Kompetens inom kulturmiljöfrågor
     Kompetens att utforma offentliga miljöer, såsom torg/mötesplatser

Åberopar företag annat företags kapacitet ska även dessa uppfylla 
kraven a. och b., när det gäller c. ska något av företagen uppfylla dessa 
krav. För d. gäller att listade kompetenser ska finnas sammantaget.

Intressenten ska redovisa att kraven uppfylls via ”Intresseanmälan för 
prekvalificering Rådhustorget”, samt ifyllt formulär om Sanningsför-
säkran kallad ”Sanningsförsäkran - Intresseanmälan för prekvalificering 
Rådhustorget”.
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Kvalificerings och urvalsprocess
Urvalet kommer att göras 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 finnas någon grund för uteslutning.

-  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, samt vid behov genom kontroll av referenser. En 
helhetsbedömning kommer att göras utifrån de kriterier som - utan 
inbördes ordning - anges under rubriken Urvalskriterier nedan.

Urvalskriterier
•  Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta offentliga rum 
som är funktionella, genomförbara och tillgodoser ställda krav.

•  Förmåga att utforma lösningar som samspelar med sin omgiv-
ning och tar tillvara värdefull kulturmiljö.

 

•  Förmåga att skapa inkluderande och inbjudande offentliga platser 
med hög tillgänglighet och väl utformad handikappanpassning. 

•  Förmåga att gestalta parkmiljöer och med stor kunskap att anlägga 
vegetation i parkmiljöer.

•  Förmågan att skapa generella samt hållbara publika miljöer. Såväl 
utifrån miljö som underhåll.

De fyra tävlande teamen kommer att väljas så att arrangören har 
möjlighet att få en så bred och varierad genomlysning av tävlingsupp-
giften som möjligt.  

Referenstagning 
Vid behov kommer referenser att inhämtas från angivna referensperso-
ner som kan styrka angivna kompetenser eller förmågor i enlighet med 
efterfrågat. 

Urvalsgrupp 
Urvalsgruppen kommer att bestå av:

Annika Toll, Samhällsbyggnadschef 
Per Hallin, Mark- och Exploateringschef 
Mikael Lilja, Driftingenjör/projektledare
Mathias Hult, Stadsarkitekt
Upphandlingsansvarig, Vadstena kommun

Startmöten
Beräknat kommer startmöten att hållas mellan 2019-01-14 - 2019-01-18
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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 (4) 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 Arkitekters rekommendation 
kring sekretess vid arkitekttävlingar. Sekretess gäller för upphandling-
en. Att uppmärksamma för tävlingsdeltagare:

•  De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att inte röja sitt 
deltagande i arkitekttävlingen i enlighet med Offentlighets- och sekre-
tesslagen (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. Tävlingsprogram-
met 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 
150.000 SEK exklusive moms efter korrekt inlämnat och av juryn 
godkänt tävlingsförslag i enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet 
utbetalas mot faktura. 
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Bild över Rådhustorget sett från Krabbegatan i nordöst.

Preliminär tidplan

•  Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2018-10-01
•  Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2018-10-12
•  Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2018-11-01
•  Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: 
2018-12-21 
•  Startmöten: 2019-01-14 - 2019-01-18 
•  Inlämning av tävlingsförslag: 2019-05-02
•  Tillkännagivande av juryns beslut: månadsskiftet juni/juli 2019

Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna av vinnande 
förslag om fortsatt projektering i syfte att ta fram erforderliga handling-
ar, som säkerställer kvalité och genomförande samt kan ske inom 
budget. Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendationer ska 
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 
tävlingsarvodet. 



9  Bedömning av tävling

Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av åtta (8) 
personer, dels representanter från Vadstena kommun och två externa 
ledamöter samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter:

•  Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Vadstena kommun
•  Stadsarkitekt, Vadstena kommun 
•  Sakkunnig kulturmiljöfrågor
•  Samhällsbyggnadschef, Vadstena kommun
•  Driftingenjör/projektledare, Vadstena kommun
•  Extern arkitekt (tjänsteperson från annan kommun)
•  Jonas Berglund LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
•  Carola Wingren LAR/Professor PhD, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare sakkunnig 
expertis avseende frågor som rör exempelvis tillgänglighet, genomför-
ande möjlighet utifrån kostnadskalkyl eller teknisk lösbarhet.

Bild över Vadstena från Vättern, med bl.a. Klosterkyrkan och Rödtornet i fonden.

Tävlingssekreterare: Person med arkitektkompetens, Vadstena 
kommun (alt. tjänsteperson från annan kommun med motsv. 
kompetens)
Tävlingsfunktionär: Plan- och bygglovschef, Vadstena kommun

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier (som också 
kommer att definieras och utvecklas i programmet), utan inbördes 
ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet 
och dess bilagor: 

•  Gestaltning 
•  Funktion
•  Utvecklingsbarhet
•  Genomförbarhet 
•  Hållbarhet

15



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/bygg-
herren. 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 Sveri-
ges Arkitekter äger rätt att publicera förslagen i tryckt form och på 
internet samt för utställning utan särskild ersättning till förslagsställar-
na. All publicering efter anonymitetens brytande kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn, innan dess med förslagets 
motto.
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Bild på dagvattenrännan från Storgatan i Vadstena. Utförd efter förebild i knyppel-
mönstret ”Blåsippan” (se även bild sid 2).


