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Arrangör och tävlingsform

Fyrishov AB, i samarbete med Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anord-
nar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad 
av bad på arenan Fyrishov i Uppsala. 

I ett första steg kommer ca 6-8 arkitektkontor att ingå i tävlingen. Inlämningskra-
ven till detta steg är enklare till sin karaktär och en jury kommer från dem att 
utse de 2-3 förslag som de tror har bäst förutsättning att möta målsättningen 
med tävlingen. De utvalda förslagen kommer sedan att få vidareutvecklas i ett 
andra steg. 

Upphandlingen genomförs som en projekttävling enligt LOU (2016:1145).
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Bakgrund

Besöksnäring, besöksmål och en komplex anläggning
Att arbeta med besöksnäring innebär att uppfylla besö-
karnas olika förväntningar genom innehållsrika upplevelser. 
Upplevelserna är individuella och immateriella till sin ka-
raktär och bygger på egna förväntningar och tidigare er-
farenheter. Fyrishovs utveckling ska präglas av ett utökat 
mervärde för badbesökaren.
 
Badhus är aktiva mötesplatser där besökarens upplevel-
ser utvecklas under besöket. Besökssyftet kan bland annat 
vara att lära sig att simma, motionera, träna eller att tävla. 
Badhus är för många besökare även en betydelsefull social 
mötesplats oavsett om besöket sker enskilt, med familjen, 
gruppen, laget eller med skolklassen. Genom besöket for-
mas egna upplevelser, erfarenheter och kommande för-
väntningar.

Badhus är specialbyggnader till sin karaktär och behöver 
utformas som öppna och tillgängliga mötesplatser, trygga 
och säkra för alla besökare oavsett ålder, förmåga eller kun-
skapsnivå. Verksamhetens innehåll ska präglas av en multi-
funktionell användning där design och utformning är av stor 
betydelse för ökad tillgänglighet, smarta besöksflöden och 
smidig logistik. Kopplat till det finns en rad olika byggnads-
tekniska utmaningar avseende vatten, värme, luft, ljus och 
akustik. Lösningar på dessa utmaningar behöver utform-
as för en långsiktig och hållbar livsmiljö.

Fyrishov - en central plats för Uppsalaborna
Uppsala är en levande plats att verka och bo i och en 
förebild inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling där 
social välfärd, ekonomisk tillväxt och ekologisk balans ef-
tersträvas.  

Det gynnsamma läget i Mälardalen med närheten till Arlan-
da och Stockholm ger en spännande växelverkan mellan 
stad och landsbygd som berikar staden och dess dynamis-
ka utveckling. Arenan Fyrishov är en betydande destination 
med närmare 1,6 miljoner årliga besök. 
Fyrishov ligger på promenadavstånd från stadens centrum 
och i direkt anslutning till Fyrisån.  Arenan kan, med sitt 
utmärkta centrumnära läge med anslutning till ett stort 
grönområde och Fyrisån, skapa en brygga mellan ett ur-
bant och ett rekreativt stadsliv. Som besöksattraktion och 
mötesplats stärker Fyrishov den positiva bilden av Uppsala 
som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för 
lokalisering av företag. Verksamheten, som består av bad, 
idrott, fritid och rekreation, är en aktiv plats för träning, 
tävling, motion, rekreation, möten och event alla dagar året 
runt. 

Arenan Fyrishov
Baddelen på Fyrishov har en lång och spännande historia, 
och är med ca 550 000 badbesök per år, en betydande 
del av Fyrishovs totala utbud. Badverksamheten, är indelad 
i flera olika bassängområden och temperaturzoner som 
innehåller olika typer av badbassänger med varierande 
storlek och djup. Mellan inomhusbadet och Fyrisån ligger 
ett generöst grönområde med utomhusbassänger, här ge-
nomförs också olika slags utomhusevent.
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I den angränsande idrottsanläggningen finns tolv inomhus-
hallar för idrott, fritid och rekreation. Sex av dessa hallar 
är flexibla fullmåttshallar med multifunktioner för träning, 
tävling, möten och olika typer av inomhusevent. Övriga hal-
lar är specialhallar för en given idrottsgren som gymnastik, 
judo, fäktning, luftskytte och tyngdlyftning. Här finns också 
flera hyresgäster och verksamheter som bowling, Friskis & 
Svettis, simcenter, kiropraktor samt ett antal föreningskans-
lier. 

I anslutning till Fyrishov ligger arenans stugby och camping 
samt ett område för utomhusidrott och rekreation i form 
av beachvolleybollplaner, bangolf, kanotuthyrning korpfot-
bollsplan med mera. Kopplat till arenans barn- och famil-
jeaktiviteter är de välkända Uppsalakatterna Pelle Svanslös 
och Maja Gräddnos med vänner. 

Hallar och bad sammanfogas av en centralt belägen min-
dre entrébyggnad med ett utomhustorg. Här planeras för 
en ny och utvecklad central entrébyggnad som ska binda 
samman och utveckla anläggningens olika verksamhetsgre-
nar. 

Badutveckling Fyrishov
Fyrishov kommer nu att utveckla baddelen av verksam-
heten till en spännande och aktiv mötesplats för en mång-

fald av aktörer och behov. Utvecklingen kommer att ske 
etappvis i tre steg; genom en nybyggnad av simhall (med 
målet att öppna 2023), därefter en ombyggnad av den be-
fintliga simhallen med tillhörande utomhusbad (med målet 
att öppna 2025), och slutligen byggandet av en ny samlan-
de entré till hela besöksmålet Fyrishov. Tävlingen ska svara 
på hur Fyrishov ska gestaltas som helhet och på vilket sätt 
den etappvisa utbyggnaden kan ske. 

Utformningen av anläggningen ska utifrån sitt unika läge 
i innerstadens norra utkant, i direkt anslutning till Fyrisån, 
fungera som en brygga mellan det urbana och det rekrea-
tiva stadslivet i norra Uppsala.

Området som helhet ska vara/erbjuda:
• Ett spännande samspel mellan besökarens behov, 

arenans utbud och stadens möjligheter.
• En aktiv mötesplats året om, inne och ute.
• En ökad mångfald och förbättrad tillgänglighet till 

både den urbana och rekreativa delen av området.
• En hållbar miljö som tillvaratar och förstärker  

platsens många möjligheter.
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Syfte med tävlingen

Tävlingen syftar till:

• Att hitta det arkitektkontor att samverka med, som 
samlat bedöms ha den bästa förmågan att på ett pre-
stigelöst och engagerat sätt utveckla projektet, genom 
dess olika etapper, i en fördjupad process med Fyris-
hov AB. 

• Att få flera nyskapande förslag till utformningen av 
området i sin helhet och till en ny simhall.

• Att utse ett vinnande förslag som ska vara ekonomiskt 
genomförbart och utvecklingsbart i en fortsatt fördju-
pad process med beställaren.

Fyrishov AB kommer därmed, utan ytterligare annonse-
ring, genom denna tävling handla upp arkitekttjänster för 
uppdraget att utveckla projektet ”Badutveckling Fyrishov”. 
I uppdraget ingår även att ta fram underlag till en ny de-
taljplan för badanläggningen där hela områdets förutsätt-
ningar och spännande möjligheter tas till vara.
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Vision

Fyrishov är en möjligheternas arena med ett generöst utbud för 
bad, idrott, fritid och rekreation, alla dagar året runt. Genom en 
fortsatt badutveckling samt kompletterat med en ny entrébyggnad 
ska helheten bjuda in och bidra till att aktivera såväl befintliga som 
nya besökare på ett öppet, tillgängligt och lekfullt sätt. 

Utvecklingen ska förnya och utveckla arenan, och därigenom sta-
den, som en generös mötesplats för alla. Den nya bebyggelsen ska 
anpassas till såväl sin omgivning som till befintlig byggnad, och vara 
robust över tid och på lång sikt vara möjlig att utveckla vartefter 
verksamhetens och omvärldens behov förändras.

4

...MÖTESPLATSER...
Med utgångspunkt från besökarens 
egna förutsättningar, ska Fyrishov er-
bjuda tillgängliga mötesplatser för bad, 
idrott, fritid och rekreation. Besöket 
ska bidra till ett allmänt ökat välbefin-
nande och en förbättrad livskvalitet.

...ÅRET OM
Fyrishov ska erbjuda generösa, aktiva 
och inspirerande mötesplatser året 
om, både inne och ute. Utomhus 
tillvaratas den rekreativa zonen med 
parkmiljön och kopplingen till å-rum-
met. Vidare stärks den urbana zonen 
och dess koppling till staden och 
övrig närliggande bebyggelse.

AKTIVA...
Fyrishov ska vara en aktiv mötesplats 
med ett flexibelt innehåll som erbju-
der en mångfald av aktiviteter. Besö-
ket ska ge upplevelser och skapa ett 
avtryck som ”ringar på vatten” som 
inspirerar besökaren till flera egna 
aktiviter såväl på Fyrishov som i var-
dagen i stort.
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Hållbarhet och klimat

Fyrishov är en viktig mötesplats för Uppsalaborna som ge-
nom att erbjuda och integrera aktiviteter och funktioner 
ger förutsättningar för, och inspirerar till, en mer hållbar 
livsstil. Flexibilitet, tillgänglighet och mångfald av funktioner 
för alla Fyrishovs målgrupper skapar en jämlik verksamhet 
och målpunkt i staden. 

Fyrishov AB, som en del av Uppsala kommun, följer FN:s 
globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Målen sätter fokus 
på ett gott liv i ett hållbart samhälle i en modern kommun, 
vilket innebär att social välfärd, ekonomisk tillväxt och eko-
logisk balans eftersträvas. Gemensamma hållbarhetsmål 
för Uppsala kommun och dess bolag är att vara fossilfritt 
och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050 samt att 
skapa en giftfri miljö med ren luft, rent vatten och ren mark.
 
Särskilt fokus behöver riktas mot både utsläppsreduceran-
de åtgärder och åtgärder för klimatanpassning under hela 
processen från projektplanering, genomförande, verksam-
hetsdrift och uppföljning.

Klimatförändringarna medför betydande påfrestningar på 
natur, miljö och samhälle. Effekter som förskjuten växtsä-
song, torka och översvämningar ställer krav på anpassning-
ar för att anpassa anläggningen till de klimatförändringar 
som redan märks av och inte kan förhindras i framtiden.  
Dagvatten skall användas som en resurs för funktioner i 
områdets blågröna infrastruktur samt cirkuleras i största 
möjliga mån. 

Badet ska minimera sitt klimatavtryck genom energieffek-
tiva lösningar och en hög grad av återvinning av energi 
och resurser. Fyrishov eftersträvar ett energisystem med 
en hög energieffektivitet och en hög andel förnybar energi 
som leder till en låg miljö- och klimatpåverkan. 
Fyrishov arbetar utifrån ett livscykelperspektiv i utveckling-
en av den framtida utbyggnaden avseende byggnadsma-
terial och energisystem. Lokal energiproduktion i form av 
solfångare och solceller ska tillämpas. 

Verksamheten i och utvecklingen av Fyrishov ska bli mer 
cirkulär. Utgångspunkten är att material från en aktivitet 
eller användning kan bli en resurs för ett nytt användnings-
område.  I Fyrishov ska en låg resursanvändning eftersträ-
vas genom att skapa och utnyttja cirkulära flöden för för-
nybara och fossila resurser, där användningen av förnybara 
resurser prioriteras före fossila. När plast används ska den 
återanvändas och materialåtervinnas för att ingå i den cir-
kulära ekonomin.
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Målbild

Målbilden för projektet är att samla och utveckla befint-
liga byggnader med kommande utbyggnad av en ny simhall 
och entrébyggnad till ett samlat uttryck, som uppfyller are-
nans olika verksamhetsbehov inom givna ekonomiska ra-
mar. Byggnaden ska samspela med området och bidra med 
ytterligare möjligheter för boende, besökare, verksamheter 
och medarbetare. I målbilden ingår även att att kunna hålla 
delar av badet öppet under såväl till- som ombyggnadsti-
den av projektet. 

Flexibilitet och multifunktionalitet är ledord för att erbju-
da en verksamhet där alla besökare känner sig välkomna. 
Detta kräver en hög grad av tillgänglighet och ett utbud 
som är flexibelt anpassat till besökarens olika behov över 
tid. Utgångspunkten är ett gott värdskap, i en hållbar mil-
jö, där verksamheten utgår från besökaren och de olika 
målgruppernas/intressenternas perspektiv och behov och 
där kompletterande servicefunktioner integreras i verk-

HÅLLBARHET
• Anläggningen ska möjliggöra ett hållbarhets- och klimatarbete som erbjuder besökare och medarbetare ett mervärde i form av 

inspiration och lärande till en mer hållbar livsstil.
• Anläggningen ska minimera sitt klimatavtryck genom ett energisystem utvecklat utifrån ett livscykelperspektiv präglat av energi-

snåla lösningar och återvinning.
• Anläggningen ska ha minimal resursanvändning och vara så cirkulärt som möjligt under byggnation, drift och förvaltning.
• Utvecklingen av Fyrishov skall öka robustheten vid framtida extremväder, som skyfall och stigande nivåer i Fyrisån.
• Den nya simhallsbyggnaden ska klara en miljöcertifiering med Miljöbyggnad (lägst Silver) som ställer krav på inomhusmiljön, ener-

gieffektiviseringskriterier och vilka material som använts.

GESTALTNING
• Anläggningens olika delar ska samlas till en mer enhetlig gestaltning och ge ett uttryck för hela arenan Fyrishov som utgör en  

utvecklad stadsmiljö. 
• Anläggningen ska signalera tillgänglighet och möjliggöra multifunktionalitet mot såväl den urbana som den rekreativa miljön. 
• Den nya simhallsbyggnaden ska förstärka och bidra till att utveckla anläggningens sammantagna flexibilitet och utbud i förhållande 

till platsens många möjligheter. 
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FUNKTION
• Anläggningen ska vara anpassad till helhetskonceptet ”Bad Fyrishov” vars utbud erbjuder en mångfald av badaktiviteter i olika 

temperaturzoner, till olika målgrupper, för olika behov och under olika tider. 
• Anläggningens utformning ska skapa en funktionell lösning som sammanfogar en ny simhall, ombyggnation av befintlig simhall, samt 

övriga baddelar och entré till ett logiskt flöde. 
• Anläggningens utformning ska inspirera till utvecklingen av ett attraktivt ”norra å-stråket” i likhet med kommunens modell för 

”södra å-stråket” , som kan bidra till den framtida utvecklingen av ett, ur stadsutvecklingsperspektiv, sammahållet å-rum. 
• Anläggningen ska kompletteras med en ny central entrébyggnad vars centrala flöde har öppna och attraktiva entréer mot såväl 

park som stad, och som underlättar besökarens angöring till bad och hallar och till olika servicefunktioner.
• Anläggningen ska kompletteras med nya arbetsplatser i den nya entrébyggnaden för både externa hyresgäster och för bolagets 

egna behov. 

EKONOMI OCH GENOMFÖRBARHET
• Badanläggningen är en mycket komplex byggnad där logistiken med många badbesökare, stor flexibilitet, tillgänglighet och teknik 

ska samspela optimalt. Samtidigt ska en hög kostnadsmedvetenhet genomsyra såväl planering, projektering som byggnadsprocess 
för att minimera både produktionskostnad och framtida driftskostnader. 

• Anläggningen ska ge ett förbättrat erbjudande till besökaren, möjliggöra en ökad effektivitet och säkerställa en utvecklingsbarhet 
över tid.

samhetens sammantagna erbjudande. Fyrishov ska erbjuda 
attraktiva och aktiva upplevelser alla dagar året runt som 
får de många besökarna att vilja återkomma. Samtidigt ska 
verksamheten i sin helhet kunna bedrivas på ett flexibelt, 
ekonomiskt och kostnadseffektivt sätt. 

Arkitekturen i Uppsala ska kännetecknas av hög kvalitet 
och ett väl genomtänkt förhållningssätt. Den byggda mil-
jöns utformning ska stödjas av väldefinierade arkitektonis-
ka visioner. Byggnader, gator, parker och torg ska ses i sitt 
sammanhang och utformas med ett tydligt förhållningssätt 
till den mänskliga skalan. Öppna och inkluderande offent-
liga rum ska vara tillgängliga, säkra och trygga. Mångfunk-
tionell mark- och lokalanvändning ska eftersträvas. Aktivt 
arbete med offentlig gestaltning bidrar till kommunens att-
raktivitet och likaså gör ett tillgängligt Fyrishov, i ändamåls-
enliga lokaler med utvecklad verksamhet som svarar mot 
efterfrågan. Fyrishov är ett stort besöksmål i Uppsala, och 
arenans betydelse för den offentliga gestaltningen i staden 
Uppsala innebär att uppgiften att gestalta Fyrishovs fram-
tida utveckling har en stor dignitet.

Med utgångspunkt från vision och mål finns följande målformuleringar för projektet:
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7Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består dels av att utforma en övergri-
pande gestaltningsidé för anläggningen och dess framtida 
utveckling ur stadsbyggnadsperspektiv och dels av att ut-
forma och gestalta en ny simhall som ska utöka den befint-
liga badanläggningen åt nordväst. Konceptet ska stärka och 
tillföra värden till anläggningen Fyrishov, grönstråket längs 
Fyrisån, kringliggande stadsdelar och staden som helhet 
och utgöra underlag till fortsatt detaljplanearbete.

Uppgiften omfattar :

l Nybyggnad av simhall om ca 5 000 kvm BTA (mot nord-
   väst) som bl.a. ska innehålla en simbassäng 50 x 25 m
    samt två varma bassänger för undervisning och träning.

l Ombyggnad/renovering av befintlig simhall om ca 5 000
    kvm till nytt kompletterande badkoncept innehållande
   en separat bassäng med hopptorn, en motionspool, vi
   loytor och del av ett nytt bastukoncept.

l Utveckling av det kringliggande rekreativa området med
   del av ett nytt bastukoncept, två nya utomhusbassänger
   och en ny sommarentré samt ett allmänt friluftsbad i
   å-rummet möjligt att använda för rekreation, träning och
   tävling.

l Principförslag till en ny entrébyggnad (placerad på be-
   fintligt entrétorg). 

Karta över nuvarande 
anläggning:

EN INBJUDEN PROJEKTTÄVLING I TVÅ STEG: 

Steg 1: Uppgiften består av att ta ett helhetsgrepp som utgår från den lokala kontexten och de förutsättningar och be-
gränsningar som befintlig stadsmiljö ger. Detta ska uttryckas i ett övergripande gestaltningsförslag av hög arkitektonisk klass. 
Förslaget ska beakta både stads- och arenautvecklingsperspektivet och inkludera ett principförslag till en ny entrébyggnad. 

Steg 2: Uppgiften består av att utforma och gestalta den nya simhallen med utgångspunkt från förslaget som tas fram i steg 
ett.  Ett lokalprogram som innehåller mer detaljerade beskrivningar av byggnadens areor, flöden och funktioner kommer att 
delges de deltagande arkitektkontoren i samband med startmötet inför steg 1.
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Tävlingsområdet 
Arenan Fyrishov (Svartbäcken 1:10) ligger i norra kan-
ten av Uppsalas innerstad, ca en och en halv kilometer 
från Uppsala resecentrum. Området är en del av en grön 
lunga mellan industriområdet Librobäck, som genomgår 
en omvandling från tidigare industrikvarter till bostäder, 
och stadsdelen Svartbäcken. Den senare omfattas delvis 
av riksintresse med bebyggelse från sent 40-tal och tidigt 
50-tal. Området har en lång historia som plats för tegel-
bruksindustri med lertag där Fyrishov ligger i dag.

Å-rummet i direkt anslutning till Fyrishovsanläggningen har 
använts för bad sedan flera hundra tillbaka och i början av 

1900-talet uppfördes flera kallbadhus med hopptorn på 
platsen. 

Anläggningen har en urban sida åt nordöst och en rekrea-
tiv och mer naturnära sida mot Fyrisån med angränsande 
grönytor i sydväst. De senaste åren har vattenkvalitéten 
i Fyrisån förbättrats och det är idag möjligt att bada i å-
rummet vid Fyrishov, med godtagbar vattenkvalitet. Grön-
området har goda förutsättningar att utvecklas till ett av 
stadens mer attraktiva rekreationsområden. Platsen ingår 
i ett parkområde som löper vidare norrut längs ån och 
Uppsala kommuns intention är utveckla å-stråket så att det 
hänger samman ända till kulturbygden Ulva Kvarn.
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8Prekvalificering

Intresseanmälan
Intresseanmälan ska lämnas på svenska. Den ska senast 2020-01-
15 vara arrangören tillhanda via Primonas anbudstjänst, Kommers 
Annons. Det är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangö-
ren 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. 
www.kommersannons.se/elite 

I Kommers Annons anges vilka ytterligare formella krav och villkor 
som gäller för att få delta i tävlingen, utöver de som är angivna 
nedan. Frågor rörande projekttävlingen ställs via Kommers An-
nons funktion för frågor och svar.

Handlingar att lämna in
Intresseanmälan ska innehålla samtliga handlingar enligt nedan:

• Ifyllt formulär kallat ”Intresseanmälan för Projekttävling Ba-
dutveckling Fyrishov”. Här fylls intressentens namn, organisa-
tionsnummer, adress, telefon, e-postadress och webbadress 
i. Intresseanmälan innehåller även en checklista med de do-
kument som efterfrågas av arrangören. Om flera företag 
samverkar ska var och en lämna dessa uppgifter. Om flera 
arkitektkontor går samman gemensamt ska en av aktörerna 
agera huvudintressentet och vara formell part gentemot Fy-
rishov AB. Denna part fyller då i annat/andra företags kapaci-
tet i intresseanmälan. Projekttävling enligt LOU avser enbart 
upphandling av arkitekt. Övriga tekniska konsulter som enga-
gerats i tävlingsarbetet på förslagsställarens anmodan kan en-
bart komma att bli underkonsulter i det hänseende Fyrishov 
AB anser det vara nödvändigt för det fortsatta arbetet.

• Programförklaring (max två A4-sidor). Redogörelse som ska 
innehålla en generell beskrivning av förslagsställarens arbets-
metodik och hur den säkrar en gemensam, iterativ och öp-
pen arbetsprocess i samverkan med beställare, Uppsala kom-
mun och övriga intressenter och rådgivare. Beskrivningen ska 
visa hur arbetsprocessen säkrar ett gestaltningsarbete som 
kontinuerligt optimerar byggnadens ekonomi, funktionalitet 
och kvalitet i dialog med övriga parter.

• Redovisning av uppdragsorganisation för tävling samt för 
fortsatt uppdrag inklusive CV:n för de nyckelpersoner som 
kommer att engageras under hela processen, d. v. s. både 
tävling och fortsatt uppdrag. Några av nyckelpersonerna i 
projektorganisationen ska vara knutna till de referensprojekt 
som lämnas in. Av CV ska det framgå att någon nyckelperson 
i teamet har erfarenhet av svensk byggprocess och projekte-
ring. Det behöver dock inte vara samma nyckelpersoner som 
står bakom referensprojekten. Redovisningen ska tillhanda-
hållas på max sex A4 sidor.

• Lista på nyckelpersoner i uppdragsorganisationen som ska 
vara tillgängliga för intervju. Intervjuer sker med de kontor 
som i urvalsprocessen bedöms vara intressanta att delta i 
tävlingsskede ett. Intervjun kommer att utgå från ett tydligt 

frågeformulär och som är samma för samtliga kontor. Språk 
vid intervjun är svenska. Svar från intervjuerna kommer att 
dokumenteras och genom en sammanvägd bedömning utses 
deltagarna i tävlingen. Intervjuer planeras till vecka 4-5 2020.  
Tidsåtgång är 1,5 timme och intervjuer sker under tre möjliga 
pass per dag, 10.00–11.30, 13.00–14.30 eller 15.30–17.00. Är 
det någon dag som inte passar för intervju går det bra att 
ange detta. Arrangören planerar att lämna besked om tid och 
plats under vecka 3 2020. 

• Två till tre relevanta referensprojekt där minst ett är ge-
nomfört de senaste fem åren. Referensprojekten ska visa 
på arkitektonisk verkshöjd i relation till omgivande stads-
miljö och hur samspelet mellan den yttre gestaltningen och 
lokalernas placering och funktion har hanterats. Vidare ska 
referensprojekten visa på kvaliteter med avseende på ett 
helhetsperspektiv för byggnaden utifrån orienterbarhet, 
flöden och samband. Exempel på relevanta referensobjekt 
är : simhallar, gymnastikhallar, väntrum, restauranger, utställ-
ningslokaler, samlingslokaler, kulturella lokaler och andra pu-
blika lokaler med komplex logistik och stora besöksflöden. 

• Referensprojekten ska presenteras på max tre A4-sidor per 
projekt med objekts- och projektbeskrivning, entreprenad-
form för byggda projekt, beskrivning av intressentens uppdrag 
och varför projektet är relevant som referens samt vilken roll 
personerna i föreslagen uppdrags- eller tävlingsorganisation 
för aktuell tävling har haft i referensprojektet.

Något eller några av de redovisade referensprojekten ska uppfylla 
följande tre punkter (kan vara ett och samma projekt eller olika 
projekt bland referensobjekten): 

1. Minst ett genomfört referensprojekt som innehåller något 
av följande: 

       - Badanläggning eller simhall 
        - Anläggning med stora besöksströmmar (bedömd  
       genomsnittlig nivå om ca 1000 besökare per dag eller mer),  
       t.ex. terminaler (flyg-färja-tåg), köpcentrum,  multiarenor, 
       djurparker, nöjesparker mm. 

2. Minst ett genomfört referensprojekt som förslagsställaren 
bedömer har arkitektonisk verkshöjd och där det har funnits 
tydligt begränsade ekonomiska ramar. Ange gärna om det har 
gjorts särskilda avvägningar vad gäller byggteknik och materi-
alval utifrån både produktions- och förvaltningskostnader un-
der arbetsprocessen som intressenten särskilt vill lyfta fram.

 
3. Ett referensprojekt där förslagsställaren är nöjd med hur 

samarbetet med uppdragsgivaren har fungerat. Beskriv gärna 
varför det har varit så framgångsrikt

Enligt 15 kap i lagen om offentlig upphandling (LOU) får beskriv-
ning av tjänster (i detta fall referensprojekt) som är högst tre år 
begäras in. För att säkerställa en effektiv konkurrens får bestäl-
laren 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 5 år gamla lämnas i 
denna intresseanmälan. 
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Kvalifikationskrav
Utöver de formella krav (anges i Kommers Annons) som ställs 
på deltagande leverantör, måste följande kvalificeringskrav också 
uppfyllas för att bli föremål för utvärdering i upphandlingen:

a.   Ekonomisk ställning – Leverantörer ska vara registrerade hos
     bolagsverket eller motsvarande för utländska leverantörer. För 
     enskild firma som inte är registrerad hos bolagsverket gäller
     registrering hos skatteverket och innehav av F-skattesedel.

b.   Intressenten ska ha en sådan ekonomisk och finansiell ställ-
      ning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal med bestäl-
     laren. Som grund för beställarens bedömning gäller att före-
     tagets riskklassificering/rating enligt affärs och kreditupplys-
     ningsföretaget UC AB inte får understiga 3. I de fall leveran-
     tören har en lägre riskklassificering/rating enligt UC, alternativt 
     saknar klassificering/rating hos UC, kan ändå kravet anses vara
     uppfyllt under förutsättning att leverantören, på begäran, läm-
      nar annat bevis eller en sådan förklaring att beställaren kan
      anse att det är klarlagt att företaget innehar motsvarande eko-
     nomiska och finansiella ställning. På motsvarande sätt kan ny
     startade företag som lämnar anbud styrka sin ekonomiska och
     finansiella ställning. Uppgifter lämnas i Kommers Annons.

c.   Krav på tävlingssökandes hållbarhetsarbete: Leverantör ska ha
     ett dokumenterat kvalitets-, arbetsmiljö- och miljölednings-
     system. Uppgifter lämnas i Kommer Annons.

d.    Åberopar företag annat/andra företags kapacitet ska även 
     detta/dessa uppfylla kraven a. och b. Uppgifter lämnas i Kom-
     mers Annons.

e.   Någon nyckelperson i föreslagen uppdragsorganisation för
     fortsatt projekt ska ha erfarenhet av svensk byggprocess och
     projektering. Inlämnad uppdragsorganisation med tillhörande
     CV:n styrker detta.

Kvalificerings och urvalsprocess
Urvalet kommer att göras i två omgångar. Om något av kraven i 
omgång 1 inte uppfylls går intressenten inte vidare till omgång 2. 

Omgång 1
l Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och vara på svenska. 
l Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan ska ha inkom-
mit. Om det saknas handlingar eller uppgifter kan intresseanmälan 
förkastas.
l Huvudsökanden ska uppfylla skallkrav och villkor angivna i Kom-
mers Annons.
l Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda för huvudsökanden (se 
Kvalifikationskrav).
Beställaren kommer, bland de intressenter som uppfyller kraven 
ovan, utifrån urvalskriterierna (se Urvalskriterier) att välja ut cirka 
8 – 12 intressenter för intervjuer. 

Omgång 2
Efter genomförda intervjuer gör beställaren en sammantagen 
bedömning av intressenternas projektorganisation, programför-
klaring, intervju och referensprojekt utifrån urvalskriterierna och 
väljer ut 6-8 intressenter som får delta i tävlingens första skede.

Urvalskriterier
Bedömningen i prekvalificeringsskedet kommer att, utan inbördes 
ordning, utgå ifrån:

Arkitektonisk förmåga:
• Förslagsställarens förmåga att uppnå arkitektonisk verkshöjd 
   i relation till omgivande stadsmiljö
• Förslagsställarens förmåga att hantera samspelet mellan den
   yttre gestaltningen och verksamhetens behov
• Förslagsställarens förmåga att skapa orienterbarhet med 
   funktionella invändiga flöden och samband
• Förslagsställarens förmåga att gestalta funktionella och 
   genomförbara byggnadsverk
• Förslagsställarens förmåga att skapa robusta byggnader med
   lång livslängd
• Förslagsställarens förmåga att visa förståelse för komplexa
  stadsbyggnadssammanhang i relation till tydliga lokalprograms-
  krav och ekonomiska ramar.

Förmåga att samverka:
• Förslagsställarens förmåga att visa engagemang för projektet
   och inlevelse för beställarens perspektiv.
• Förslagsställarens förmåga att ingå i en dialogpräglad design-
   process med god kommunikativ förmåga för att utveckla 
   projektet tillsammans med beställaren under hela projekt-
   processen.

Kostnadsmedvetenhet:
• Förslagsställarens förmåga att göra smarta och kostnads-
   medvetna val för att nå låga produktions- och förvaltnings-
   kostnader.
• Förmåga att gestalta funktionella och genomförbara 
   byggnadsverk. 
• Förslagsställarens förmåga att skapa underhållsvänliga och 
   byggtekniskt säkra byggnader.

Personella resurser:
• Förslagställarens organisatoriska förmåga och kompetens 
   att genomföra projektet utifrån kunskap om byggnader, teknik, 
   landskap och logistik. 
• Förslagsställarens förmåga att organisera, leda och driva arbetet
   under hela projektprocessen.

Arbetsmetodik:
• Förmåga att på ett strukturerat sätt skapa innovativa, 
   utvecklingsbara och långsiktigt hållbara lösningar.
• Förmåga att göra väl avvägda prioriteringar mellan olika 
   parametrar.
• Förståelse för balansen mellan innovativa kontra beprövade 
   lösningar som uppfyller verksamhetens funktionella krav.

Urvalsgrupp 
Urvalsgruppen kommer att bestå av representanter från Fyrishov 
AB, Uppsala kommun och Sveriges Arkitekter.
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Om tävlingen

Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnä-
rernas verksamhetsfält” från 2016, se
https://www.arkitekt.se/app/uploads/2019/05/Byggsektorns-gemensamma-tavlingsregler.pdf

Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation 
kring sekretess vid arkitekttävlingar. Sekretess gäller för upphand-
lingen. 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 anbudsse-
kretess, vilket gäller fram till dess att tilldelningsbeslut har delgivits. 
Sekretessen bryts efter tilldelningsbeslut, det vill säga efter beslut om 
vinnare i projekttävlingen. Om tävlingsdeltagare bryter mot sekretes-
sen riskerar de att bli uteslutna.

Tävlingsbidragen kommer att ställas ut anonymt för medborgar-/
intressentdialog under juryarbetet.

Tävlings- och projektspråk
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. Tävlingspro-
grammet 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 publi-
ceras vid tävlingens start. 

Startmöten
Startmöten för tävlingens steg 1 planeras till vecka 8, 2020.
Exakt tid och plats kommer att meddelas senast två veckor innan.

Tävlingsprocess
Projekttävlingen är i två steg. I ett första steg kommer ca 6-8 arki-
tektkontor att ingå i tävlingen. Inlämningskraven kommer till detta 
steg vara att presentera ett gestaltningskoncept för anläggningen 
och dess framtida utveckling ur stadsbyggnadsperspektiv (under-
lag för detaljplanearbete). En jury kommer att utse de 2-3 förslag 
som de bedömer har bäst förutsättningar att möta målsättning-
en med tävlingen. Dessa förslag kommer att få vidareutvecklas i 
ett andra steg. Ytterligare tävlingsförutsättningar inför steg 2 kan 
komma att delges genom kompletterande bilagor. Inlämningskrav 
i tävlingsperiod 1 och tävlingsperiod 2 kommer att framgå av täv-
lingsprogrammet.
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Dec 2019 Jan 2020 Feb/mar 2020

Prekvalificerings-
period

Urval Tävlingsperiod 1

Apr 2020 Maj 2020 Jun/aug 2020

Juryarbete 1 Juryarbete 2Tävlingsperiod 2

Tävlingsarvode
Tävlingsdeltagare kommer för steg 1 vardera att ersättas med 
ett fast arvode om 150 000 SEK exklusive moms efter korrekt 
inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag 
i enlighet med inlämningskrav för tävlingsperiod 1 i tävlingspro-
grammet. Arvodet utbetalas mot faktura i enlighet med angivna 
krav i bilaga till tävlingsprogrammet. De två till tre team som går 
vidare som tävlingsdeltagare i steg 2 kommer vardera att ersättas 
med ytterligare ett fast arvode om 250 000 SEK exklusive moms 
efter korrekt inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt täv-
lingsförslag i enlighet med inlämningskrav för tävlingsperiod 2 i 
tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura.

Återsändning av inlämnat material
Material som utgör intresseanmälan kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att förhandla, utan ytterligare annonsering av 
uppdraget, med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdra-
get att fortsätta projektprocessen med att ta fram underlag till 
detaljplan, programhandling, systemhandling och bygghandling för 
ny simhall. Vidare ingår en option för fortsatt uppdrag gällande 
de kommande etapperna av Fyrishovs utveckling. Optionen inne-
bär att Fyrishov AB kan, utan ytterligare annonsering, komma att 
handla upp vinnaren för de fortsatta faserna i projektet.

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 projekterings-
uppdrag eller inledda förhandlingar med vinnaren, tillkommer det 
denne ytterligare en fast ersättning motsvarande 250 000 SEK. 

Preliminär tidplan
• Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2020-01-07
• Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2020-01-09
• Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2020-01-15
• Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla: 
   februari 2020 
• Startmöten: februari 2020 
• Inlämning av tävlingsförslag steg1: 2020-03-30 
• Tillkännagivande av juryns beslut steg 1: 2020-04-30  
• Inlämning av tävlingsförslag steg 2: 2020-06-15 
• Tillkännagivande av juryns beslut steg 2: 2020-08-26  
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Bedömning av tävlingen

Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury om 9 personer, bestående
av representanter från Fyrishov AB och Uppsala kommun samt två ledamöter 
utsedda av Sveriges Arkitekter. Jäv får inte föreligga. Juryn 
kommer att biträdas av en tävlingssekreterare utsedd 
av Sveriges Arkitekter och en tävlingsfunktionär utsedd 
av Fyrishov AB. 

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga 
ytterligare sakkunnig expertis avseende frågor som:
• Byggnadskonstruktion
• Produktionskostnadskalkyl
• Lokalsamband

Samt rådfråga referensgrupper innehållande berörda 
intressenter såsom:
• Uppsala kommun / Uppsala Stadshus AB
• Allmänhet
• Föreningar och förbund
• Näringsliv

10

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de 
krav och önskemål som ställs i tävlingsprogram-
met och dess bilagor: 

• Gestaltning 
• Funktion
• Ekonomi och genomförbarhet
• Hållbarhet och klimat
• Utvecklingsbarhet och förvaltning
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Rättigheter

Ägande-, nyttjande- och upprättshovsrätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovs-
rätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, 
kan ske först efter avtal mellan förslagsställaren 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 delar eller helhet) 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.
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IDROTTSGATAN 2, 753 33 UPPSALA
www.fyrishov.se


