
Exporten 44 i 
Stationsstaden
Inbjudan till arkitekttävling

KKB Fastigheter AB



1. Bakgrund     3       
1.1 Arrangör   4

1.2 Bakgrund   5

1.3 Kävlinge kommuns vision   6

1.4 Syfte      8 

1.5 Bärande principer    9

2. Kort om tävlingen  14
2.1 Tävlingsuppgiften 15

2.2 Tävlingsområde och                          16 
generella förutsättningar

3. Prekvalificering      20
3.1 Förfrågningsunderlaget 21

3.2 Tidplan 37

4. Tävlingsprocessen 38
4.1 Tävlingens form         39            

4.2 Bedömning och tävlingsbidrag           41

4.3 Uppdrag efter tävling 42

4.4 Rättigheter  43

 

24

     



1. Bakgrund



1.1 Arrangör

Helsingborg

Landskrona

Malmö

Lund

Trelleborg

Kävlinge

Helsingör

Köpenhamn

Exporten 44 i Stationsstaden

KKB Fastigheter AB (”KKB”) bjuder in  
till prekvalificering för arkitekttävling avseende  
utformning av ett nytt attraktivt bostadskvarter  
i den nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge. 

Denna prekvalificering följs av en tävling för tre  
utvalda intressenter/tävlingsdeltagare. Tävlingen 
genomförs som en projekttävling enligt 18 kap i  
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 
och i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

Stationsstaden

http://www.kkb.se/
http://flyttahit.kavlinge.se/stationsstaden.64.html
https://www.arkitekt.se/


KKB är ett kommunägt fastighetsbolag 
med verksamheten förlagd till huvud- 
orterna inom kommunen Kävlinge. 
KKB har ca 2 600 bostäder och 30 000 
kvm lokaler för skola, äldreomsorg, 
vård och handel. 

KKB medverkar aktivt till att kommunen 
växer och utvecklas på ett hållbart sätt. 
Där har vi ett viktigt uppdrag då vi  
kombinerar affärsmässighet med sam-
hällsengagemang och genom vårt  
arbete påverkar många människors 
vardag. Var sjätte invånare i kommunen 
bor hos oss. 

Vi erbjuder, på en affärsmässig och 
långsiktigt hållbar grund, ett varierat 
utbud av välskötta bostadslägenheter 
som attraherar olika målgrupper.

1.2 Bakgrund
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30 000 
kvadratmeter lokaler

2 600
bostäder
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Kävlinges vision är att bli Skånes  
bästa boendekommun. I det arbetet  
utgör KKB en viktig byggsten som  
genom egna initiativ och samverkan 
med andra bidrar till stadsutvecklingen, 
både i stadskärnan och i hela Kävlinge 
kommun.

1.3 Kävlinge kommuns vision
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1,4 %
Kävlinges befolknings- 
ökning i genomsnitt per  
år 2000-2016

31 491
invånare i Kävlinge 2018

257
personer  
flyttnetto år 2016

39,2 år
medelålder i Kävlinge  
år 2018

4,5%
arbetslöshet
(48:e lägsta i Sverige)

29,69 kr
skattesats  
(6:e lägsta i Sverige) 
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https://www.kavlinge.se/
https://www.kavlinge.se/


Kv. Sandhammaren färdig- 
ställdes i slutet av 2017 
och ligger i anslutning till 
Stationsstaden. Området 
präglas av kvarterskänsla 
och omfattar 100 moderna 
hyreslägenheter.

Kv. Porten är ett pågående 
nybyggnadsprojekt i  
Kävlinges stadskärna.  
Det består av ett flerbostads- 
hus med 12 lägenheter,  
en bokal och en lokal som  
redan nu är uthyrd till 
Länsförsäkringar Skåne.



Denna tävling syftar till att få fram ett förslag till  
utformning av ett nytt attraktivt bostadskvarter i  
den nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge. Med 
tanke på den centrala placeringen i Stationsstaden 
behöver extra omsorg läggas på det arkitektoniska  
uttrycket.

KKB ser positivt på möjligheten för tävlingsdeltagare 
att skapa team, där personer och företag med olika 
erfarenheter och kompetenser arbetar tillsammans. 
Deltagare kan således bestå av enskilda företag,  
eller team med flera medverkande företag och  
personer. 

Efter avslutad tävling avser arrangören att förhandla, 
utan föregående annonsering, med vinnande  
förslagsställare om fortsatt uppdrag.

1.4 Syfte
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Kävlinge strävar efter att bli Skånes bästa boendekommun 
2025 och har ett nära samarbete med KKB för att uppfylla  
visionen. I centrala Kävlinge växer den nya stadsdelen 
Stationsstaden fram. Här kan boende njuta av småstadens 
charm och bekväma vardagsliv, och en kort tågresa bort 
väntar storstadens rika kulturliv och arbetsmöjligheter. 

Målet för projektet är att på denna unika plats i  
Stationsstaden utforma en ny bostadsbebyggelse  
med god arkitektonisk kvalitet och tilltalande lägenheter 
med hög boendekvalitet. Det finns inget preciserat  
krav på antalet bostadslägenheter, men största möjliga 
utnyttjande av byggrätten på tomten ska eftersträvas. 

1.5 Bärande principer

Preliminär lägenhetsfördelning med lägenhetsstorlekar

1

Antal boende Antal rum Storlek Andel lägenheter

1-3

2-4

1-2

1 rok

3 rok

4 rok

2 rok

25-35

70-80

80-90

45-60

ca 15 %

ca 40 %

ca 15 %

ca 30 %
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Enligt KKB är arkitektonisk kvalitet i hemmet det som 
skapar trivsel och hemkänsla. Det behöver inte vara 
mer kostsamt att bygga med god kvalitet, attraktiva 
bostäder är snarare förutsättningen för en långsiktigt 
god ekonomi. 

Arkitekturhistorien visar på många exempel där  
unika arkitektoniska kvaliteter har skapats i kärva eko-
nomiska tider. Det kan man se i bostadshus byggda 
under krisåren efter första världskriget, med sina 
enkla och vackra lägenheter som fortfarande har 
stor attraktionskraft. Kvalitet lönar sig i det långa 
perspektivet. God arkitektonisk kvalitet är alltid god 
ekonomi.

Omsorg om material och detaljer är viktigt för hem-
känslan i bostaden. Gedigna material och välgjorda 
detaljer är tecken på att arkitekten i samspel med 
beställaren bemödat sig om att göra det bra och 
vackert för hyresgästens skull. Det är ett tecken på 
omsorg. KKB är övertygade om att god arkitektur 
också stärker självkänslan hos de boende. 

Även ljuset har en avgörande betydelse i Skandinavien 
med sina långa och mörka vintrar. Men det är inte 
bara mycket ljus som behövs, ljusets kvalitet är minst 
lika viktigt. Nya lägenheter som byggs behöver ett 
vackert och behagligt ljus. 

Arkitektonisk  
kvalitet enligt KKB
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Ett rum med tydliga hörn och små fönster upplevs 
som omslutet. Ett rum där ytterväggen till stor del är 
av glas upplevs som öppet. Att kunna uppleva både 
det öppna och det omslutna i en bostad är en stor 
tillgång. Spelet mellan öppet och slutet berikar upp-
levelsen av lägenheten.

Rumsaxlar har också stort värde för de boendes 
upplevelse. Att förbinda viktiga punkter i lägenheten, 
skapa genomsiktsmöjligheter och genomblickar i 
bostaden tillför kvalitet. Det är en kvalitet att från  
ett rum kunna blicka in i ett eller flera andra rum 
i bostaden. Det ger en samlad upplevelse av rum 
med olika ljus, storlek och innehåll. Rummen och 
dess kontraster i form och färg sätts in i en helhet 
och skapar en rikedom i upplevelsen.
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KKB:s mål är att bostadsbebyggelsen ska vara håll-
bar över tid, ur både social, ekonomisk och miljö- 
mässig synvinkel. Ur miljösynpunkt ska den nya  
bostadsbebyggelsen uppnå Miljöbyggnad Brons 
samt att byggmaterial ska vara godkända enligt 
Byggvarubedömningen. Bostadsbebyggelsen ska 
utformas med hög energieffektivitet dvs med litet 
behov av köpt energi. Exempelvis att alla an- 
slutningar i klimatskalet är noggrant utformade  
för att förhindra ofrivilligt läckage, att köldbryggor 
är eliminerade vid bjälklagskanter samt att köld- 
bryggor vid balkonginfästningar har reducerats 
kraftigt.

Den nya bostadsbebyggelsens möte och samspel 
med gator, gårdar och kvarter är en betydelsefull 
del av boendet. Gaturum, gårdsrum och kvarteret 
ingår i de revir man som boende skapar när man 
gör sig hemmastadd. Tydligheten i vad som är  
mitt och ditt, privat och offentligt, är en del i att 
känna trygghet och säkerhet. Att uppleva trygghet 
i boendet är också en förutsättning för att känna 
hemkänsla i bostadens utemiljö, på gården och  
i kvarteret. I trygga, välplanerade och välbyggda 
boendemiljöer minskar både skadegörelse och  
behov av senare ombyggnader vilket leder till en 
högre ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhet
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Kvalitetsprogrammet för Stationsstaden togs fram  
i maj 2011 och utgör ett styrverktyg vid utvecklingen 
av området. Stationsstaden kommer att utvecklas 
över en lång tid och många olika aktörer kommer  
att vara inblandade. Kvalitetsprogrammet bidrar  
till att säkerställa att de aktörer som är involverade 
i projektet agerar i enlighet med visionen för stads-
delen.

Kvalitetsprogrammet avser också säkerställa att ett 
helhetstänkande genomsyrar hela processen och 
att de offentliga rummen upplevs som en samman-
hängande struktur med en genomtänkt utformning.  
På så sätt är det möjligt att tillåta en större frihet 
gällande bebyggelsens utformning inom kvarteren.

Avsikten har varit att utarbeta ett robust kvalitets-
program som säkerställer grundläggande kvalitéer 
och en hög lägsta kvalitetsnivå i området utan att 
styra stadsrummens och bebyggelsens utformning  
i detalj. Kvalitetsprogrammet innehåller övergripande 
strategier och principer för de offentliga rummens 
och bebyggelsens egenskaper och gestaltning, men 
inte val av specifika material, stadsrumsmöbler och 
liknande.

Kvalitetsprogram
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https://www.kavlinge.se/download/18.548fc0c0144c0c12e581f403/1398413226709/Kvalitetsprogram.pdf


2. Kort om  
tävlingen



Tävlingsuppgiften består av att utforma ett nytt  
attraktivt bostadskvarter i den nya stadsdelen  
Stationsstaden i Kävlinge. Bidraget ska ha god  
arkitektonisk kvalitet och erbjuda tilltalande  
lägenheter med hög boendekvalitet. 

Det finns inget preciserat krav på antalet bostads- 
lägenheter, men största möjliga utnyttjande av 
byggrätten på tomten ska eftersträvas samtidigt 
som kvaliteten i varje enskild bostadslägenhet ska 
beaktas. Tävlingsförslagen ska vara ekonomiskt 
möjliga att genomföra vilket betyder att bostads-
bebyggelsen bör ha en hög utnyttjandegrad (BOA/
BTA), minst 80 % men gärna högre. 

2.1 Tävlingsuppgiften
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Tävlingsområdet utgörs av den bygg-
rätt för bostadsändamål som ligger  
direkt öster om järnvägen och söder 
om det nya Medborgarhuset inom 
kvarteret Exporten 44 i Stationsstaden. 
Området ligger i centrala Kävlinge och 
är kommunens största utbyggnads- 
område. Här växer en levande stads-
del fram med grönskande innergårdar, 
parker och torg.

I Stationsstaden möts det bästa av  
två världar. Utanför ytterdörren finns 
småstadens charm och bekväma  
vardagsliv. En kort tågresa bort väntar 
storstadens rika kulturliv och arbets-
möjligheter. Stationsstaden har stor  
betydelse för tillväxten i Kävlinge och 
beräknas ha cirka 1 500 bostäder och 
30 000 kvm lokaler inom 15 till 20 år.

2.2 Tävlingsområdet och generella förutsättningar
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3 200
invånare kommer bo  
i området

1 500
bostäder beräknas  
byggas i området

23 min
med tåg till Malmö

31 min
med tåg till Helsingborg
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http://flyttahit.kavlinge.se/stationsstaden.64.html
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3
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2

3 5 Exporten 43
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Detaljplanen för Exporten 44 vann laga kraft den  
5 juli 2018 och innehåller en byggrätt för bostäder  
i upp till sju våningar (maximalt 22 meter i nockhöjd).  

Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser  
 och illustration 
• Planbeskrivning
• Utlåtande efter samråd
• Utlåtande efter granskning
• Övriga handlingar/utredningar:
 Bullerutredning, Tyrens 2017-11-28,  
 reviderad 2018-04-05
 Riskutredning, Ramböll 2017-11-28
 Parkeringsutredning, Sweco 2018-04-09
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Detaljplan
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http://www.kavlinge.se/download/18.5f7909f1162e69181f4349/1524567582636/KS%202018-24%20Granskning_underr%C3%A4ttelse%202018-04-24.pdf
http://www.kavlinge.se/download/18.5f7909f1162e69181f4349/1524567582636/KS%202018-24%20Granskning_underr%C3%A4ttelse%202018-04-24.pdf
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I arkitekttävlingen finns inga begränsningar  
av arkeologiska skäl.

Arkeologi

I arkitekttävlingen finns inga begränsningar  
av geoteknisk art.

Grundläggning

För bilparkering för boende anges ett totalt behov 
om 75 bilplatser utifrån kommunens parkerings- 
riktlinjer. Dessa platser föreslås anordnas i det  
parkeringshus som Centrumfastigheter i Kävlinge AB 
(Midroc) kommer att uppföra direkt öster om kvarteret 
Exporten 44.

Bilparkering

För boende beräknas det sammanlagda behovet av 
cykelplatser till 240 platser, vilka föreslås inrymmas 
dels i markplan i anslutning till entréer samt i det 
parkeringshus som Centrumfastigheter i Kävlinge AB 
(Midroc) kommer att uppföra direkt öster om kvarteret 
Exporten 44.

Cykelparkering
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3. Prekvalificering



Förfrågningsunderlaget består av denna inbjudan till 
arkitekttävling, daterad 2019-04-10 och sannings-
försäkran, bilaga 1.

Hela förfrågningsunderlaget finns att ladda ner  
via det elektroniska upphandlingsverktyget Visma 
Tendsign. Det är kostnadsfritt att använda Tendsign 
och registrering samt nedladdning görs på  
www.tendsign.com. Vid frågor eller behov av  
support kring hanteringen av systemet kontaktas 
Visma Tendsign support på e-post 
tendsignsupport@opic.com. 
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3.1 Förfrågningsunderlaget

https://www.visma.se/upphandlingsverktyg/
mailto:tendsignsupport@opic.com


All kommunikation i upphandlingen ska ske elektro-
niskt via upphandlingsverktyget Visma Tendsign. 

Eventuella frågor under prekvalificeringen ska 
ställas skriftligen senast 2019-05-03 i Tendsign.               
KKB besvarar frågor senast 2019-05-10 i Tendsign.

Frågor och svar kommer att publiceras via Tendsign 
samt sändas ut till de intressenter som hämtat för-
frågningsunderlaget via Tendsign, till den e-post-
adress intressenten registrerat i Tendsign. Frågor  
och svar som publiceras utgör en del av förfrågnings- 
underlaget. Det åligger därför intressenten att själv 
bevaka frågor och svar i upphandlingen. 

Kompletteringar som svar på frågor om förfrågnings- 
underlaget delges samtliga som laddat ner under- 
laget från www.tendsign.com och där registrerat  
sin e-postadress. Endast kompletterande uppgift 
lämnad av KKB på detta sätt är bindande för både 
KKB och intressent.

Frågor och svar 
samt kompletteringar
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Intresseanmälan ska utformas helt enligt för- 
frågningsunderlaget och lämnas in på det sätt som 
föreskrivs nedan. Intresseanmälan som lämnas in  
på annat sätt kommer inte att beaktas.

Intresseanmälan ska lämnas på svenska. CV, intyg,  
betyg och originaldokument kan bifogas på engelska.

Intresseanmälan och dess bilagor ska lämnas  
elektroniskt via upphandlingsverktyget Visma 
Tendsign. 

Efterfrågade uppgifter/handlingar/bilder etc.  
ska vara upprättade i filformat som är läsbara  
i PC-miljö med Microsoft Office-paket samt Acrobat 
Reader. Observera att inga skisser eller idéer  
mottages i detta skede.

Intresseanmälans 
form och innehåll
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Följande uppgifter och handlingar ska redovisas och 
bifogas i intresseanmälan: 

1. Förteckning över inlämnat material. 

2. Intressentens namn, organisationsnummer,   
 adress, telefon, e-mailadress, webbadress.  
 I de fall flera företag samverkar enligt 
 avsnitt Gemensam intresseanmälan ska vart  
 och ett av dessa lämna uppgifter om  
 företagets namn och organisationsnummer.  

3. Giltigt registreringsbevis från Bolagsverket.  
 I de fall flera företag samverkar enligt avsnitt  
 Gemensam intresseanmälan ska registrerings- 
 bevis bifogas för samtliga företag. 

4. Redovisning av intressentens tänkta projekt- 
 organisation för tävling och eventuellt fortsatt 
 uppdrag inklusive CV för nyckelpersoner enligt  
 avsnitt Teknisk och yrkesmässig kapacitet. 
  
 
5. Beskrivningar av tre för denna tävling  
 relevanta referensobjekt enligt avsnitt Teknisk  
 och yrkesmässig kapacitet. Max fyra  A4-sidor  
 per projekt. 

6. Programförklaring om max två A4-sidor text
 som beskriver företaget/teamet och hur det  
 översiktligt avser ta sig an uppgiften.
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7. Sanningsförsäkran avseende uteslutnings- 
 grunder enligt avsnitt Uteslutningsgrunder. 
 I de fall flera företag samverkar enligt avsnitt  
 Gemensam intresseanmälan ska sannings- 
 försäkran bifogas för samtliga företag. 

8. I de fall flera företag samverkar enligt avsnitt 
 Gemensam intresseanmälan ska det avtal som  
 sluts till följd av denna tävling styrkas genom  
 en kopia av civilrättsligt bindande avtal mellan  
 parterna. 
 
9. Intyg om tillgång till annat företags kapacitet 
 samt i förekommande fall intyg om solidariskt 
 ansvar (OBS! Endast för det fall intressent åbe- 
 ropar annat företags kapacitet enligt avsnitt  
 Tillgång till annat företags kapacitet). 

Samtliga ovanstående handlingar ska ingå i intresse- 
anmälan. Inga övriga handlingar tas upp till bedömning. 
Intresseanmälan som inte är komplett riskerar att inte 
tas upp till prövning.
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I de fall två eller flera företag vill samarbeta och 
lämna in en gemensam intresseanmälan ska ett av 
företagen verka som huvudintressent.  

All kommunikation under upphandlingsprocessen 
kommer att ske via angiven huvudintressent. I intresse- 
anmälan ska namn och organisationsnummer,  
registreringsbevis samt sanningsförsäkran lämnas  
för samtliga medlemmar i sammanslutningen.  
 
Varje medlem i sammanslutningen ska svara solida-
riskt gentemot KKB för åtagandet, vilket ska styrkas 
med en kopia av civilrättsligt bindande avtal mellan 
sammanslutningens parter. Parterna ansvarar för 
att delta i och solidariskt genomföra det åtagande 
som följer av det slutna avtalet.  
 
Om sammanslutningen skulle vinna denna tävling och 
avtal tecknas ska det tecknas med ett av företagen som 
deltar i sammanslutningen och som representerar hela 
sammanslutningen såsom den redovisats i intresse-
anmälan. 
 
Sammanslutningen ska vidare utse en person som 
ska företräda samtliga medlemmar i sammanslut-
ningen i alla frågor samt utse en betalningsmot- 
tagare som företräder sammanslutningen. Samtliga 
nyckelpersoner som har ingått i samarbetet kommer 
att nämnas som upphovsmän vid presentation av 
uppdragsresultatet.

Gemensam 
intresseanmälan
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Intressent kommer att uteslutas från prekvalifice-
ringen om någon av de situationer som anges i 13 
kap. 1 § och 2 § första stycket LOU föreligger för 
intressenten. Intressent kan vidare komma att ute-
slutas från prekvalificeringen om någon av de  
situationer som anges i 13 kap. 2 § andra stycket  
eller 3 § föreligger. 

Intressent ska i undertecknad sanningsförsäkran,  
bilaga 1, intyga att uteslutningsgrunderna ovan ej 
föreligger. Genom undertecknande av sannings- 
försäkran försäkras på heder och samvete att 
nämnda uteslutningsgrunder ej föreligger.  
Sanningsförsäkran ska bifogas intresseanmälan.

KKB kan komma att begära in uppgifter från  
intressenten avseende ovan angivna uteslutnings-
grunder eller på annat sätt kontrollera om sådan 
grund för uteslutning föreligger. 

Uteslutning av intressent sker på angivet sätt om  
någon av angivna situationer föreligger för
eventuella underkonsulter.

Uteslutnings- 
grunder
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Intressenten ska uppfylla nedanstående kvalificerings- 
krav för att gå vidare till urval. 

Om intressent utgörs av flera företag i en samman- 
slutning ska ett av företagen vara huvudintressent  
och formell part vid lämnande av intresseanmälan. 
Samtliga medlemmar i sammanslutningen ska var  
för sig uppfylla kraven på registrering (avsnitt  
Registrering) och ekonomisk och finansiell ställning 
(avsnitt Ekonomisk ställning). Beträffande kraven på 
teknisk och yrkesmässig kapacitet (avsnitt Teknisk 
yrkesmässig kapacitet) ska sammanslutningen  
tillsammans uppfylla dessa.

Om intressent åberopar annat företags kapacitet 
ska intressent i sin intresseanmälan ange vilken  
kapacitet som åberopas samt inge bevis på den 
åberopade kapaciteten. Se vidare under avsnitt  
Tillgång till annat företags kapacitet.

Intressent ska vara registrerad i det land där denne 
driver verksamhet enligt det landets regler om aktie-
bolagsregister, handelsregister eller liknande.

Intressent med verksamhet i Sverige ska vara  
registrerad för F-skatt och mervärdesskatt.  
Annan intressent ska på motsvarande sätt vara  
behörig och registrerad att sälja tjänster utan risk 
för KKB att behöva betala dennes arbetsgivaravgifter 
och andra avgifter eller skatter.

Kvalificeringskrav

Registrering
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Intressenten ska ha sådan ekonomisk ställning och 
kapacitet att denne kan fullgöra hela kontraktet.
Intressenten ska vara fri från skatteskulder.  
Intressenten ska uppfylla minst riskklass 40 enligt 
Creditsafe, eller motsvarande från annat kredit- 
upplysningsföretag, eller likvärdigt. I de fall lägre 
omdömen redovisas, eller redovisningen ej kan  
lämnas, ska intressenten ändå anses uppfylla kravet 
om intressenten i intresseanmälan lämnat en sådan  
förklaring från revisor att det kan anses klarlagt att 
intressenten innehar den begärda ekonomiska  
kapaciteten. Förklaringen får inte vara äldre än en 
(1) månad räknat från sista dag för inlämning av 
intresseanmälan.

KKB kontrollerar intressentens ekonomiska stabilitet.

Intressenten ska ha tillräcklig teknisk förmåga och 
kapacitet för att kunna genomföra det uppdrag  
tävlingen avser. Intressenten ska förfoga över nöd-
vändiga personella och tekniska resurser samt ha 
sådan erfarenhet som behövs för att uppdraget ska 
kunna fullgöras på ett ändamålsenligt sätt.

Ekonomisk ställning

Teknisk och yrkesmässig 
kapacitet
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Intressenten ska till sin intresseanmälan bifoga en  
beskrivning av sin tänkta projektorganisation för  
tävling och eventuellt fortsatt uppdrag. Intressenten 
ska genom denna beskrivning bevisa att man har  
kapacitet att utföra uppdraget. Intressenten ska 
även redovisa CV för de nyckelpersoner som  
kommer att engageras och på vilket sätt dessa  
kommer att delta i projektet. Nyckelpersonerna  
i projektorganisationen ska vara knutna till minst  
ett referensprojekt var. 

Följande roller ska ingå i intressentens projekt- 
organisation som nyckelpersoner och ska ha  
nedanstående kompetens och erfarenhet:

• Uppdragsansvarig arkitekt SAR med minst  
 10 års yrkeserfarenhet som arkitekt
• Handläggande arkitekt SAR med minst 5 års 
 yrkeserfarenhet som arkitekt 

Till ytterligare styrkande av intressentens tekniska 
förmåga och kapacitet ska intressenten till sin  
intresseanmälan bifoga en beskrivning om företaget/
teamets arbetsmetodik och hur man översiktligt  
avser ta sig an uppgiften. Beskrivningen får vara 
max två A4-sidor.

Projektorganisation

Programförklaring
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Intressent ska i intresseanmälan redovisa tre (3)  
referensprojekt som är relevanta för tävlingsuppgiften. 
Med för tävlingen relevant referensprojekt avses 
att referensprojektet ska avse byggnation i form av 
bostadsprojekt i tätbebyggelse.

För åberopade referensprojekt gäller vidare följande:
• För samtliga referensuppdrag som lämnas in  
 ska någon/några personer/nyckelpersoner ha  
 medverkat från intressentens tävlingsteam.
• Minst ett av referensprojekten ska vara genom- 
 förda och slutbesiktigade. 
• Minst ett av referensprojekten ska ha avsett  
 utformandet av bostadskvarter med flera  
 trapphus.
• Minst ett av referensprojekten ska ha varit en  
 byggnad där det funnits krav på att uppfylla  
 beboelig bullernivå och innefattat en s.k.   
 ljudskyddad sida, exempelvis beläget stations- 
 nära (järnvägsstation).
• Samtliga referensprojekt ska vara utförda  
 under de senaste fem (5) åren. 

Referenser
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För varje referensprojekt ska följande anges:
• Beskrivning av objektets omfattning och typ.
• Uppgift om beställare och årtal.
• Beskrivning av intressentens uppdrag och  
 varför projektet anses relevant.
• Information om och bilder av projektet som  
 hjälper till att beskriva för projektet viktiga  
 ställningstaganden och arkitektoniska form- 
 givningsinsatser.
• Vilken roll personerna i tävlingsteamet haft  
 i referensprojektet.
• Referensperson för varje projekt samt dennes  
 kontaktuppgifter (namn, telefonnummer   
 och e-postadress). 

Varje referensprojekt ska presenteras på max två 
A4-sidor.
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En intressent får åberopa andra företags ekonomiska, 
tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Intressent ska 
i sådant fall till sin intresseanmälan bifoga ett åtag-
ande från företagen i fråga. Där ska det framgå 
vilken kapacitet som åberopas samt att intressenten 
förfogar över nödvändiga resurser när kontraktet 
ska fullgöras. I de fall intressent åberopar annat  
företags kapacitet avseende ekonomisk och  
finansiell ställning ska det företag vars kapacitet  
intressent åberopar åta sig ett solidariskt ansvar  
för intressentens fullgörande av kontraktet.  
Intressenten ska till sin intresseanmälan bifoga  
ett sådant åtagande som innefattar ett solidarisk 
ansvar.

Urvalsprocessen kommer att göras i två steg:

1. Formell prövning av intresseanmälan,  
 uteslutningsgrunder samt kvalificeringskrav.
2. Utvärdering av projektorganisation, program- 
 förklaring och referensprojekt

Om något av kraven i steg 1 inte uppfylls går  
intressenten inte vidare till steg 2. I steg 2 kommer 
tre intressenter att väljas ut att bli inbjudna till  
tävlingen. 

Tillgång till  
annat företags  
kapacitet

Urvalsprocessen
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KKB kommer att välja de tre tävlingsdeltagare som 
redovisar en projektorganisation med dokumenterad 
bred kompetens, erfarenhet och kapacitet så att 
KKB har möjlighet att få ett så träffsäkert förslag som 
möjligt i förhållande till projektets bärande principer. 
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresse-
anmälningar kommer att bygga på en sammantagen 
bedömning av CV, referensprojekt och program- 
förklaring utifrån nedanstående tre urvalskriterier. 
Urvalskriterierna betygssätts i en skala 1-5 och en 
sammanvägd bedömning görs slutligen utifrån varje 
urvalskriterium. De intressenter som erhåller högst 
betyg kommer att bjudas in till tävlingen.

Urval av tävlingsdel-
tagare

34

Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet med  
fokus på stadsbyggnad gestalta funktionella och 
såväl praktiskt som ekonomiskt genomförbara  
lösningar som tillgodoser ställda krav. 

- Betyg 5 Mycket väl godtagbar nivå
- Betyg 4 Väl godtagbar nivå
- Betyg 3 Godtagbar nivå
- Betyg 2 Mindre godtagbar nivå
- Betyg 1 Ej godtagbar nivå

Arkitektonisk förmåga
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Relevant kompetens och erfarenhet att genomföra 
projektet. Gäller teamet i sin helhet t.ex. uppdrags- 
ledning, gestaltning, projektering och konstruktion.

- Betyg 5 Mycket väl godtagbar nivå
- Betyg 4 Väl godtagbar nivå
- Betyg 3 Godtagbar nivå
- Betyg 2 Mindre godtagbar nivå
- Betyg 1 Ej godtagbar nivå

35

Förmåga att organisera, leda och driva arbetet 
med flexibilitet och lyhördhet för KKB:s önskemål och 
förväntningar under hela projektet samt intressentens 
samarbetsförmåga och förmåga till projektsamverkan. 
Intressentens förmåga att vid uppmärksammade  
behov göra förändringar i processen så att den  
bästa lösningen skapas för projektet, såväl ekono-
miskt och funktionellt som tids- och kvalitetsmässigt. 
För detta urvalskriterium kommer KKB att inhämta 
referenser från angivna referenspersoner. 

- Betyg 5 Mycket väl godtagbar nivå
- Betyg 4 Väl godtagbar nivå
- Betyg 3 Godtagbar nivå
- Betyg 2 Mindre godtagbar nivå
- Betyg 1 Ej godtagbar nivå

Tillräckliga resurser vad 
gäller personal  
och utrustning samt  

samarbetsförmåga

Yrkeskompetens
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Urvalsgruppen kommer att bestå av samma personer 
som ingår i juryn, se under avsnitt Jury.

Urvalsgrupp

Handlingar som utgör intresseanmälan kommer inte 
att återsändas.

Återsändning
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Annons om prekvalificering

Slutdatum för frågor under prekvalificeringen

Svar på frågor

Sista dag för inlämning av intresseanmälan 
för prekvalificering 

Meddelande av resultat av prekvalificeringen

Tävlingen startar

Inlämning av tävlingsförslag

Juryns arbete avslutas och resultat meddelas

Preliminär tidplan för prekvalificering och tävlingen  
är följande:

2019-04-11

2019-05-03

2019-05-10

2019-05-24

Juni 2019

Juni 2019

Okt 2019

Dec 2019

3.2 Tidplan
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4. Tävlingsprocessen



Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 
18 kap LOU. Projekttävlingen föregås av en öppen 
prekvalificering där tre tävlingsdeltagare väljs ut. 

Tävlingstekniska bestämmelser kommer att anges i 
detalj i den inbjudan som skickas ut till de tre utvalda 
tävlingsdeltagarna.  

Efter avslutad tävling avser arrangören att förhandla, 
utan föregående annonsering, med vinnande förslags- 
ställare om fortsatt uppdrag.
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Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlings- 
regler för svenska tävlingar inom arkitekternas,  
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” 
från år 2016.

Tävlingsregler

Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag  
i enlighet med tävlingsprogrammet erhåller ett 
arvode om 150 000 kr exklusive moms. Arvodet  
utbetalas mot faktura sedan juryn godkänt inkomna 
förslag.

Arvode

Tävlingsprogrammet kommer att tillhandahållas 
deltagarna när prekvalificeringen är klar. 

Tävlingsprogram

40

Tävlingsspråk är svenska.Tävlingsspråk

Fullständig sekretess kommer att råda. Det betyder 
att de tre prekvalificerade tävlande inte kommer att 
tillkännages förrän tävlingen i sin helhet är avgjord 
och anonymiteten bryts.

Tävlingssekretess

Mikael Strand VD, KKB Fastigheter AB
Anders Sätmark Projektchef, KKB Fastigheter AB
Eva Hansson Marknadschef, KKB Fastigheter AB
Lina Rosenstråle Samhällsbyggnadschef, Kävlinge
Fredric Palm Strategisk planeringschef, Kävlinge 
I juryn kommer det även att ingå två representanter 
utsedda av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.  
Jurysekreterare är Julia Hertzman SAR/MSA, Sveriges  
Arkitekter. En tävlingsfunktionär hos KKB kommer att 
utses.

Jury
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Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av  
förslagen utifrån följande kriterier, utan inbördes
ordning, samt utifrån de krav och önskemål som 
ställts i tävlingsprogrammet och dess bilagor.

• Arkitektoniska kvaliteter 
• Funktionella kvaliteter 
• Ekonomisk genomförbarhet 
• Tillvaratagandet av läget
• Hållbarhet

Mer ingående förklaringar till bedömningskriterierna 
kommer att framgå av tävlingsprogrammet.

4.2 Bedömning och tävlingsbidrag
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Under förutsättning att erforderliga genomförande-
beslut kan fattas avseende byggprojektet, avser  
KKB att i enlighet med juryns utslag genom förhandlat 
förfarande utan föregående annonsering förhandla 
med vinnaren om fortsatta arbeten och teckna avtal 
med det vinnande arkitektföretaget för framtagande 
av bygglovhandlingar och entreprenadhandlingar för 
projektet i sin helhet. 

Uppdraget kommer bland annat innebära del- 
tagande i projekteringen med ABK 09 som grund.  
Arkitektens uppdragsgivare blir KKB fram till och 
med systemhandling.

4.3 Uppdrag efter tävling 
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KKB innehar, i egenskap av arrangör av tävlingen, 
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. KKB 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. KKB och  
Sveriges Arkitekter äger rätten att i samband med 
tävlingen 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 förslags- 
ställarens namn, innan dess med förslagets motto.

4.4 Rättigheter
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KKB Fastigheter AB




