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1 Arrangör
Trafikverket anordnar en inbjuden projekttävling för 
max 5 team om gestaltning av ny väg- och järnvägsbro 
över Österdalälven i Oxberg. Tävlingen genomförs i 
samarbete med Sveriges Arkitekter. 

2 Bakgrund
Över Österdalälven, strax norr om Oxberg i Mora 
kommun, fanns mellan år 1900 till 2017 en av Sveriges 
mycket få kombinerade väg- och järnvägsbroar med 
gemensam bana. På grund av brons omfattande skador 
togs 2015 ett beslut att demontera den. En tillfällig bro 
finns på plats och ska ersättas med två separata broar: 
en järnvägsbro och en vägbro. Järnvägsbron kommer 
att bli ett landmärke som bland annat exponeras för 
omvärlden vid Vasaloppsarrangemangen.

Trafikverket har som vision att skapa hållbara, väl-
fungerande och vackra anläggningar. För att uppnå 
detta har Trafikverket beslutat att arrangera fler 
projekttävlingar. I linje med detta beslut kommer 
en projekttävling att arrangeras för de två nya 
Oxbergsbroarna. Huvudsaklig uppgift är att gestalta 
den nya järnvägsbron. Eftersom Trafikverket vill att 
de båda broarna och dess omgivning hanteras som en 
helhet har även vägbron och entréplatserna inkluderats 
i projekttävlingen.

3 Syfte med tävlingen 
Tävlingens syfte är att få genomförbara och 
utvecklingsbara förslag där järnvägsbron, vägbron 
samt entréplatserna blir en väl gestaltade helhet. 

Syftet är också att, utan föregående annonsering, 
handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet i 
det fortsatta arbetet med färdigställande av vägplan, 
förfrågningsunderlag för totalentreprenad, produktion 
och uppföljning. Se vidare 9 Uppdrag efter tävlingen. 

1  Organiser
The Swedish Transport Administration is organising 
an invitational design competition for a maximum 
of five teams to design a new road and railway 
bridge spanning the Österdal River in Oxberg. 
The competition is organised in collaboration with 
Architects Sweden.

2 Background
One of Sweden’s few combined road and railway 
bridges with a common track spanned the Österdal 
River, north of Oxberg in Mora Municipality, from 
1900 to 2017. As a result of the extensive damage to the 
bridge, a decision was taken in 2015 to dismantle it. A 
temporary bridge is now in place and will be replaced 
by two separate bridges: a railway bridge and a road 
bridge. The railway bridge shall be a landmark that will 
be exposed to the wider world in connection with the 
Vasaloppet race competitions. 

The vision of the Swedish Transport Administration is 
to create sustainable, well-functioning and beautiful 
structures. In order to achieve this, the Swedish 
Transport Administration has decided to organise 
more design competitions. Consequently, a design 
competition will be arranged for the two new Oxberg 
bridges. The primary task is the design of the new 
railway bridge. In keeping with the Swedish Transport 
Administration’s desire to integrate the two bridges 
with their surroundings, the road bridge and the entry 
areas also form part of the design competition. 

3  Purpose of the competition
The purpose of the competition is to attain feasible 
and developable proposals in which the railway bridge, 
the road bridge and the entry areas form an integrated 
design. The aim is also, with no prior advertising, to 
purchase consulting services from the winning team 
for the continued work on the completion of a road 
plan, tender documentation for turnkey contracts, 
production and follow-ups. See section 9 Commission 
after the competition.
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4 Vision
Projektet ska i sin gestaltning utgå från ett 
helhetsperspektiv där järnvägsbron, vägbron och 
kulturlandskapet samspelar. Järnvägsbron ska 
präglas av en gestaltning som både förvaltar det 
kulturhistoriska avtryck som den gamla bron 
lämnar efter sig, och skapar värden som kommande 
generationer känner stolthet över. Järnvägsbron ska 
vara ett landmärke med starka symboliska värden som 
berättar ”det här är den nya Oxbergsbron”. Den nya 
vägbron ska underordna sig järnvägsbron men bilda 
en gemensam gestaltad helhetsmiljö, tillsammans med 
den nya järnvägsbron och det omkringliggande kultur- 
och naturlandskapet. 

4 Vision
The project design shall be based on a holistic view 
in which the railway bridge, the road bridge and the 
cultural landscape interact. The railway bridge shall 
be characterised by a design that takes into account 
both the cultural-historical imprint of the old bridge 
and creates values that future generations can be 
proud of. The railway bridge shall be a landmark with 
strong symbolic values that declare, “This is the new 
Oxberg Bridge”. Although subordinate to the railway 
bridge, the new road bridge, in conjunction with the 
new railway bridge and the surrounding cultural and 
natural landscape, shall form an integrated designed 
environment.
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5 Mål
Tävlingsförslaget ska utformas:
• Som en väl gestaltad helhet, med utgångspunkt i 

värden i omgivande natur- och kulturlandskap.

• Med hänsyn till människorna som rör sig längs 
Österdalälven och bidra till en fortsatt positiv 
utveckling av friluftsliv och turism.

• Som välfungerande, vackra och hållbara 
anläggningar som gestaltas med hänsyn till såväl 
besökares som trafikanters perspektiv. 

Järnvägsbron ska:
• Likt den historiska Oxbergsbron bli en symbol 

för vår tid, där järnvägen blir allt viktigare i 
utvecklingen mot mer hållbara färdsätt.

• Vara ett landmärke som samspelar med landskapet 
och gestaltar förbindelsen över Österdalälven samt 
lyfter fram Oxberg som plats, ur ett nationellt 
perspektiv.  

• Ha låg livscykelkostnad där förvaltnings-
perspektivet är en självklar del. 

• Fungera väl för dagens och framtidens 
järnvägstrafik och är utvecklingsbar, utifrån 
framtida behov eller på grund av förändrade 
funktionella, tekniska och ekonomiska 
förutsättningar.

Vägbron ska:
• Underordna sig järnvägsbron och samspela med 

omgivande natur- och kulturlandskap.

• Bidra till bättre förbindelser över Österdalälven för 
fotgängare och cyklister.

Entréplatserna ska:
• Vara välkomnande, väl gestaltade och bidra till att 

introducera besökaren till området.

5 Objective
The design competition proposal shall: 
• Be a well integrated design with its point of 

departure in the values of the surrounding natural 
and cultural landscapes.

• Take into consideration the people who frequent 
the Österdal River and contribute to a continued 
positive development of outdoor life and tourism.

• Be well-functioning, beautiful and sustainable 
structures that are designed to take into account the 
perspectives of visitors as well as road users.

The railway bridge shall:
• As the historic Oxberg bridge, be a symbol for our 

time, when railways are playing an increasingly 
important role in the development of a more 
sustainable means of transport.

• Be a landmark that interacts with the landscape, 
spans the Österdal River and, from a national 
perspective, draws attention to Oxberg. 

• Have a low life-cycle cost in which a management 
perspective forms an integral part.

• Function well for today’s and future railway traffic 
and be developable based on future needs or due 
to changed functional, technical or economic 
conditions.

The road bridge shall:
• Be subordinate to the railway bridge and interact 

with surrounding natural and cultural landscapes.

• Contribute to providing improved connections 
across the Österdal River for pedestrians and 
cyclists.

The entry areas shall be:
• Welcoming, well designed and contribute to 

providing visitors with an introduction to the area.
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6 Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften består av följande tre delar:
• Att utforma ett bearbetat förslag för en ny 

järnvägsbro över Österdalälven. 

• Att ta fram idéskisser för en ny vägbro.

• Att ta fram idéskisser för entréplatserna invid 
brofästena. 

Broarna och entréplatserna ska kunna genomföras 
inom ramen för beslutad budget och tidplan. 

6 The competition task
The competition consists of the following three 
parts:
• Designing an elaborated proposal for a new railway 

bridge spanning the Österdal River.

• Developing sketches for a new road bridge.

• Developing sketches for the entry areas adjacent to 
the bridgeheads.

The bridges and the entry areas must be implemented 
within the limits of the designated budget and time-
table.
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7 The competition area
The competition area follows the Österdal River on the 
border between the Mora and Älvdalen municipalities 
in Dalarna. Adjacent to the temporary bridge’s 
southern bridgehead is a former lengthsman cottage. 
This is the only settlement in the immediate vicinity 
of the bridge. The villages of Oxberg and Blyberg, with 
some hundred inhabitants each, are located about 
one kilometre from the bridge. Immediately south of 
the bridge there is an old station building next to the 
starting point for the Tjejvasan and Kortvasan cross-
country ski races. Participants and spectators will cross 
the road bridge and a great number of people will be on 
the bridge during the competition events.

7 Tävlingsområdet 
Tävlingsområdet följer Österdalälven på gränsen 
mellan Mora och Älvdalens kommuner i Dalarna. Intill 
den tillfälliga brons södra brofäste finns en före detta 
banvaktarstuga, men i övrigt finns ingen bebyggelse i 
brons direkta närhet. Byarna Oxberg och Blyberg med 
ett hundratal invånare vardera ligger ca en kilometer 
från bron. Strax söder om bron finns en gammal 
stationsbyggnad  invid vilken startplatsen för Tjejvasan 
och Kortvasan är placerad. Deltagare och åskådare 
kommer att passera över vägbron, vilket medför att 
det kommer att vistas många människor på bron vid 
tävlingstillfällena.
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8	 Prekvalificering
INTRESSEANMÄLAN
Intresseanmälan ska lämnas på svenska, danska, 
norska eller engelska.

Den ska senast 20 januari 2020 vara arrangören 
tillhanda i CTM.

CTM är ett elektroniskt upphandlingssystem som 
arrangören använder för denna projekttävling. För att 
använda upphandlingssystemet måste du registrera 
dig, vilket är kostnadsfritt. 

Gå in på Trafikverket.se och klicka på ”Aktuella 
upphandlingar” och sedan på ”Aktuella upphandlingar 
via Trafikverkets upphandlingssystem”.

Sök efter aktuell upphandling ”Projekttävling om ny 
väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg” och 
klicka på den. 

1. Klicka på ”Registrering”, fyll i formuläret och spara. 
Efter att du har registrerat dig kommer du att få 
ett e-postmeddelande med länk till systemet och 
inloggningsuppgifter. 

2. Klicka på ”Pågående upphandlingar” och välj 
upphandlingen som heter ”Projekttävling om ny 
väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg” 

3. Logga in, klicka på ”Acceptera” för att få tillgång till 
förfrågningsunderlaget.

Du kan nu ställa frågor i systemet, bifoga dokument, 
lämna in intresseanmälan och slutligt klicka på ”Avge 
anbud”. Glöm inte bifoga efterfrågade filer. 

Frågor rörande projekttävlingen ska ske genom 
systemets flik: ”Meddelanden och frågor.”
 

8	 Pre-qualification
APPLICATION
The application must be submitted in Swedish, Danish, 
Norwegian or English.

It must be available to the organisers in CTM by  
20 January 2020.

CTM (Complete Tender Management) is an eSourcing 
platform for tender management used by the organiser 
for this design competition. The platform requires 
registration, which is free.

Visit trafikverket.se and click ”Aktuella upphandlingar” 
followed by ”Aktuella upphandlingar via Trafikverkets 
upphandlingssystem”.

Search for the current procurement, ”Projekttävling om 
ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg”, 
and click on it.

1. Click on ”Registrering”, complete the form and 
save it. When you have registered, you will receive 
an email with a link to the system and your login 
information.

2. Click on ”Pågående upphandlingar” and select the 
procurement entitled ”Projekttävling om ny väg- och 
järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg”.

3. Log in, click ”Acceptera” in order to access the 
tender documentation.

In the system, you can ask questions, attach 
documents, submit your application and finally click 
on ”Avge bud”. Please remember to attach the required 
documents.

For questions on the design competition, use the tab 
”Meddelanden och frågor”.
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HANDLINGAR ATT LÄMNA IN
Intresseanmälan ska innehålla samtliga handlingar 
enligt nedan:

1. Ifyllt formulär kallat ”Intresseanmälan för 
projekttävling om Ny väg- och järnvägsbro över 
Österdalälven i Oxberg”. Här fylls intressentens 
namn, organisationsnummer, adress, telefon, 
e-postadress och webbadress i. Intresseanmälan 
innehåller även en checklista med de dokument 
som efterfrågas av arrangören. Om flera företag 
samverkar ska var och en lämna dessa uppgifter i 
intresseanmälan. 

1. Ifyllt formulär om ESPD (European Single 
Procurement Document) om att det inte finns 
skäl att utesluta ansökanden från deltagande 
i projekttävlingen samt att ansökanden 
uppfyller angivna kvalificeringskrav. 
Trafikverket tillhandahåller ett ESPD-formulär i 
upphandlingssystemet. 

2. Programförklaring. En redogörelse omfattande max 
en A4-sida som beskriver projektets utmaningar 
och möjligheter samt en generell beskrivning av 
arbetsmetodik. 

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

5. Två referensprojekt som ska vara färdigställda 
mellan 2009-2019. Med färdigställda avses ett 
projekt som är byggt och besiktigat. 

Varje referensprojekt ska presenteras på max två A4-
sidor. För referensprojekten ska följande anges:
•  Objekts- och projektbeskrivning (för byggda projekt 

anges entreprenadform). 

•  Beskrivning av intressentens uppdrag och varför 
projektet är relevant som referens för detta projekt.

•  Vilken roll personerna i projektteamet har haft i 
referensprojektet. 

REQUIRED DOCUMENTATION 
The application must include the following 
documentation:

1. The completed form entitled ”Intresseanmälan för 
projekttävling om Ny väg- och järnvägsbro över 
Österdalälven i Oxberg”. Information required: app-
licant’s name, corporate identity number, telephone 
number, email and web address. The form compri-
ses a checklist of required documents. If several 
applicants collaborate, each applicant must submit 
this information in the application.

2. The completed ESPD (European Single Procurement 
Document) form stating that there are no grounds 
to exclude the applicant from participating in the 
design competition and that the applicant fulfils 
the specified qualification requirements. An ESPD 
form is provided in the procurement system by the 
Swedish Transport Administration.

3. An outline of concept of a maximum of one A4 
sheet describing the project’s challenges and 
opportunities as well as a general description of 
proposed working methods.

4. Details of the team that will compete for and carry 
out the commission, including CVs of the key 
persons to be engaged.

5. Two reference projects completed in 2009-2019. 
’Completed’ means a project that has been built and 
passed inspection.

Each reference project shall be presented on a 
maximum of two A4 sheets. For the reference projects 
the following shall be provided:
● Object and project description (for built projects, 

specify type of invitation to tender).

● Description of the applicant’s commission and why 
the project is relevant as a reference for this project.

● Which roles members of the project team have 
undertaken in the reference project.
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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 10 
år gamla lämnas i denna intresseanmälan. 

UTESLUTNINGSGRUNDER
I lagens 13:e kapitel, paragraferna 1–2 beskrivs grunder 
till att arrangören ska utesluta leverantörer och 
underleverantörer. I §1 listas brott och §2 behandlar 
obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter. I lagens 
13:e kapitel, §3 beskrivs grunder till när arrangören 
kan utesluta leverantörer och underleverantörer. I §3 
listas bland annat arbetsrättsliga skyldigheter.

Trafikverket kommer att utesluta leverantörer och 
underleverantörer om grund för uteslutning föreligger 
enligt 13 kapitlet 1–3§ LOU. Är leverantören en juridisk 
person ska leverantören uteslutas om en person som är 
behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera 
leverantören har begått ett sådant brott. 

Om leverantör åberopar annat företags kapacitet ska 
även dessa företag uppfylla kraven. Innan beslut att 
utesluta leverantör sker kommer leverantören att få 
tillfälle att yttra sig om omständigheterna som enlig 
Trafikverket utgör skäl för uteslutning.

Under chapter 15 of the Public Procurement Act (LOU), 
a contracting authority may request a description 
of services (in this case reference projects) that are 
a maximum of three years old. However, to ensure 
efficient competition, the contracting authority may 
request previous examples of services performed. In this 
pre-qualification, it is unlikely that the applicants will 
have completed a sufficient number of relevant projects 
within a three-year period. Therefore, references that 
are a maximum of 10 years old may be submitted in this 
application.

GROUNDS FOR EXCLUSION
Chapter 13, sections 1-2 of the Act describe the 
grounds when a contracting authority must exclude 
suppliers and subcontractors from participating in a 
procurement. Section 1 lists crimes and section 2 deals 
with unpaid taxes and social security contributions. 
Chapter 13, section 3 describes the grounds when 
a contracting authority may exclude suppliers and 
subcontractors. Section 3 lists, among other things, 
labour law obligations.

The Swedish Transport Administration will exclude 
suppliers and subcontractors if grounds for exclusion 
exist according to chapter 13, sections 1–3 of LOU.
If the supplier is a legal entity, the supplier will be 
excluded if a person who is authorised to represent, 
take decisions on behalf of or control the supplier has 
committed such a crime.

If the supplier invokes the capacity of another company, 
it must also fulfil the requirements. Before a decision 
to exclude a supplier is taken the supplier will have the 
opportunity to comment on the circumstances which, 
according to the Swedish Transport Administration, 
constitute grounds for exclusion.
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KVALIFIKATIONSKRAV
Leverantör måste uppfylla följande kvalificeringskrav 
för att bli föremål för utvärdering i upphandlingen:

a. Leverantörer och underleverantörer ska vara 
registrerade hos Bolagsverket eller motsvarande för 
utländska leverantörer. 

b. Leverantören ska ha en ekonomisk- och finansiell 
ställning, motsvarande UC klass 3.

c. Leverantör ska ha följande kompetenser i sitt team: 
–   Arkitekt, SAR/MSA eller motsvarande 

internationell titel.
–   Landskapsarkitekt, LAR/MSA eller motsvarande 

internationell titel.
–   Konstruktör, civilingenjör med erfarenhet av 

brokonstruktion.

Åberopar företag annat företags kapacitet ska även 
dessa uppfylla kraven i a och b. För c gäller att listade 
kompetenser ska finnas sammantaget.

KVALIFICERINGS OCH URVALSPROCESS
Urvalet utgörs av tre steg. De leverantörer som 
uppfyller kraven i steg 1 går vidare till steg 2. 

STEG 1
• Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på 

svenska, danska, norska eller engelska. 

• Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan 
ska ha inkommit. Om det saknas handlingar eller 
uppgifter kan intresseanmälan förkastas.

• Det ska inte finnas någon grund för uteslutning  
(se Uteslutningsgrunder).

• Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda  
(se Kvalifikationskrav).

STEG 2
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna 
intresseanmälningar kommer att bygga på en 
sammantagen bedömning enligt nedstående kriterier. 
Underlag för bedömningen är projektorganisation, 
programförklaring och referensprojekt. 

QUALIFICATION CRITERIA
The supplier must fulfil the following qualification 
criteria in order to be subject to evaluation in the 
procurement: 

a. Suppliers and subcontractors must be registered 
with the Swedish Companies Registration Office or 
equivalent for foreign suppliers.

b. The supplier must have an economic and financial 
position, corresponding to UC risk class 3  
(see www.uc.se/en/seal-and-certificat/).

c. The supplier must have the following expertise in 
their team: 
– Architect, SAR/MSA or equivalent international 

title.
–  Landscape architect, LAR/MSA or equivalent 

international title.
–  Constructor, civil engineer with experience of 

bridge construction.

If a company invokes the capacity of another company, 
it must also fulfil the requirements of a and b. The 
entire team must fulfil the requirement of c. 

QUALIFICATION AND PRE-SELECTION PROCESS
The selection will be made in three stages. The 
applicants who fulfil the requirements of stage 1 will 
proceed to stage 2.

STAGE 1
● The application must be submitted on time, in 

Swedish, Danish, Norwegian or English.

● All requested documents must be submitted. 
If documents or information is missing, the 
application may be rejected. 

● There must be no grounds for exclusion  
(see Grounds for exclusion).

● The qualification criteria must be fulfilled  
(see Qualification criteria).

STAGE 2
The selection of competitors among the submitted 
applications will be based on the total evaluation 
criteria below. Project organisation, an outline of 
concept and reference projects form the basis of the 
evaluation.
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URVALSKRITERIER
Organisation och samverkan
Förståelse för uppdraget och förmåga att organisera 
och driva arbetet tillsammans med Trafikverket. 

Verkshöjd 
Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta 
solitära byggnadsverk/konstruktioner som är 
anpassade till sin omgivning och skapar en helhet med 
omgivande landskap. 

Inlevelse 
Förmåga att gestalta byggnadsverk/konstruktioner 
som uppvisar en stark inlevelse i människors fysiska 
och psykiska behov. 

Funktion, hållbarhet och genomförbarhet 
Förmåga att gestalta funktionella, hållbara och 
genomförbara byggnadsverk/konstruktioner som 
klarar stora spännvidder och tunga laster. 

STEG 3
INTERVJU
De 8 - 10 team som bäst uppfyller uppställda kriterier 
kommer att bjudas in till intervjuer i syfte att 
säkerställa deras lämplighet för uppdraget. Teamen 
kommer att få beskriva sin programförklaring. Av de 
intervjuade teamen väljs max 5 ut att tävla.

URVALSGRUPP 
Urvalsgruppen kommer att bestå av följande personer 
från Trafikverket:

• Ove Malmberg, Trafikverket, Nationell 
samordnare Järnvägsbroar 

• Peter Hinders, Trafikverket, Kvalificerad inköpare

• Johnny Hedman, Trafikverket, Landskapsarkitekt 

• Christine Warg, Trafikverket, Specialist 
byggnadsverk 

•  Julia Litborn, Trafikverket, utredare Kulturmiljö/
Miljö 

EVALUATION CRITERIA
Organisation and collaboration
An understanding of the assignment and an ability to 
organise and run the project in collaboration with the 
Swedish Transport Administration.

Originality
An ability to design solitary structures of a high 
architectural quality that are adapted to their 
surroundings and create a totality complementing the 
surrounding landscape.

Understanding
An ability to design structures that demonstrate 
a strong understanding of people’s physical and 
psychological requirements.

Function, durability and feasibility
An ability to design functional, durable and feasible 
structures that are capable of withstanding large spans 
and heavy loads.

STAGE 3
INTERVIEW
The 8-10 teams who best fulfil the criteria will be 
invited to interviews that will evaluate their suitability 
for the assignment. The teams will be required to 
describe their outline of concept. A maximum of five of 
the interviewed teams will be selected to compete.

PRE-SELECTION PANEL
The pre-selection panel will include the following 
representatives from the Swedish Transport 
Administration:

●  Ove Malmberg, the Swedish Transport 
Administration, National Coordinator, Railway 
Bridges

●  Peter Hinders, the Swedish Transport 
Administration, Qualified Buyer

●  Johnny Hedman, the Swedish Transport 
Administration, Landscape Architect

●  Christine Warg, the Swedish Transport 
Administration, Specialist, Construction Works

●  Julia Litborn, the Swedish Transport 
Administration, Researcher, Cultural Heritage/
Environment
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9 Om tävlingen

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 upphandlingen. 

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att 
inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen i enlighet 
med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap 
3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess. Sekretessen 
gäller fram till dess att beslut om tävlingsvinnare har 
delgivits. 

TÄVLINGS- OCH PROJEKTSPRÅK
Projektspråk och tävlingsspråk är svenska. 
Tävlingsprogrammet kommer att vara på svenska och 
engelska. Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.  
Juryns utlåtande kommer att vara på svenska. 

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

STARTMÖTEN
Separata startmöten för de tävlande kommer att hållas 
den 18 februari.

TÄVLINGSARVODE
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med 
ett arvode om 250.000 SEK exklusive moms efter i 
enlighet med tävlingsprogrammet korrekt inlämnat, 
bedömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag. 
Arvodet utbetalas mot faktura. 

9 About the competition

COMPETITION RULES
The competition will be carried out in accordance with 
the rules laid out in 2016 by the national construction 
sector for Swedish architectural, engineering and 
art competitions (Byggsektorns gemensamma 
tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält).

CONFIDENTIALITY
The competition will follow Architects Sweden’s 
recommendation for confidentiality regarding 
architectural competitions. Confidentiality is applicable 
for the procurement.

Competitors agree not to disclose their participation 
in the architectural competition, in accordance with 
the Public Access to Information and Secrecy Act 
(OSL), chapter 19, section 3, 2nd paragraph on bid 
confidentiality. The obligation of confidentiality remains 
in effect until the publication of the winner’s name.

COMPETITION AND PROJECT LANGUAGE
The project and competition language is Swedish. The 
competition programme will be in Swedish and English. 
The competition proposal must be in Swedish. The jury’s 
decision will be in Swedish.

COMPETITION PROGRAMME
A competition programme is under production and will 
be published at the start of the competition.

KICK-OFF MEETINGS
Separate kick-off meetings will be held with the 
competitors on 18 February 2020.

COMPETITION REMUNERATION
Competitors whose entries are submitted correctly, 
adhere to the competition brief and are approved by the 
jury will receive a fee of 250,000 SEK exclusive of VAT, 
which will be paid against invoice.
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UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN
Avsikten är att efter genomförd tävling, genom 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering, 
handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet 
i det fortsatta arbetet med förfrågningsunderlag 
för totalentreprenad, färdigställande av vägplan, 
produktion och uppföljning. 

Förfrågningsunderlaget för järnvägsbron ska reglera 

• utformning,

• färg- och ljussättning, 

• materialval avseende ytskikt, 

• konstruktionsprinciper, 

• markbehandling vid brofästena.

UNDER TOTALENTREPRENADEN
Totalentreprenören detaljprojekterar sedan fram 
till färdiga bygghandlingar. Det vinnande teamet 
kommer att fungera som beställarens stöd med ansvar 
för att förverkliga gestaltningen i förslaget. På så vis 
kommer de att ha insyn och möjlighet till påverkan 
i totalentreprenörens projektering. Förverkligande 
av det vinnande förslaget är ett överordnat mål 
och arrangören avser att fästa stor vikt vid teamets 
synpunkter. 

I uppdraget under detaljprojekteringen ingår:
• Att delta i möten med projektledare och 

entreprenörer där beslut på den arkitektoniska 
utformningen och kvaliteten tas. Avsteg från 
förfrågningsunderlagets systemhandling kommer 
inte att godkännas utan att vinnande arkitekt finner 
ändringen motiverad.

• Att anlitas som A-granskare vid detaljprojektering 
till bygghandling samt vid granskning av handlingar 
i byggfasen.

• Att på beställarens begäran ta fram förtydligande 
skisser som på ett pedagogiskt sätt förmedlar det 
vinnande förslagets arkitektoniska kvaliteter. 

COMMISSION AFTER THE COMPETITION
The aim is, with no prior advertising, to purchase 
consulting services from the winning team for the 
continued work on the tender documentation for a 
turnkey contract, completion of a road plan, production 
and follow-ups. 

The tender documentation for the railway bridge shall 
determine

● design,

● colour and lighting, 

● selection of surface materials,

● construction principles,

● treatment of the landscape around the bridgeheads.

THE TURNKEY CONTRACTOR 
The turnkey contractor will carry out detailed planning 
to completed construction documents. The winning 
team will support the contracting authority and be 
responsible for realising the design of the proposal. 
This will ensure that they will be able to oversee and 
influence the planning of the turnkey contractor. The 
overall goal is to realise the winning proposal and the 
organiser will pay great attention to the opinions of the 
team.

The detailed planning process includes:
● Participating in meetings with the project managers 

and contractors, in which decisions on the 
architectural design and quality will be taken. Any 
departure from the tender documentation must be 
approved by the winning architect.

● Inspecting the detailed planning to construction 
documents and inspect the documentation during 
the construction phase.

● At the request of the contracting authority, develop 
explanatory sketches that explicitly explain the 
winning proposal’s architectural qualities.
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VÄGBRON
Trafikverket reserverar sig för möjligheten att arbeta 
vidare med en vägbro av standardtyp, förutsatt att 
samspelet med omgivning och den nya järnvägsbron 
medger detta ur ett arkitektoniskt kvalitetsperspektiv. 
Utformningen av standardbron kommer i så fall 
hanteras med vinnande team som gestaltningsstöd.  

Finner arrangören skäl att frångå juryns 
rekommendation skall samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. Om tävlingen efter, trots att erforderliga 
beslut fattats, två år ännu inte har lett till uppdrag för, 
eller inledda förhandlingar med, vinnaren tillkommer 
det denne ytterligare en ersättning motsvarande 
förstapriset.

PRELIMINÄR TIDPLAN

• Sista dag för frågor i samband med 
intresseanmälan: 7 januari 2020.

• Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 
14 januari 2020.

• Sista dag för inlämning av intresseanmälan:  
20 januari 2020.

• Intervjuer: 5 februari 2020.

• Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in 
att tävla: 7 februari 2020.

• Startmöten: 18 februari 2020.

• Inlämning av tävlingsförslag: 15 maj 2020.

• Tillkännagivande av juryns beslut: 22 juni 2020.

THE ROAD BRIDGE
The Swedish Transport Administration reserves the 
right to further develop a standard-type road bridge, 
provided that the harmonisation with the surroundings 
and the new railway bridge allows this from an 
architectural perspective. In such a case, the design of 
the standard-type road bridge will be carried out with 
design support from the winning team.

Any departure from the jury’s recommendation shall 
be taken under advisement with Architects Sweden. 
If, after two years, the commission has not begun, or 
negotiations have not been initiated, and all required 
decisions have been taken, the winner will be awarded 
a further remuneration equivalent to the first prize.

PRELIMINARY TIMETABLE

● Final day for questions regarding the application:  
7 January 2020.

● Final day for answers regarding the application: 
14 January 2020.

● Final day for submitting the application: 20 January 
2020.

● Interviews: 5 February 2020.

● Notification to selected applicants that they are 
invited to compete: 7 February 2020.

● Kick-off meetings: 18 February 2020.

● Submission of the competition entry: 15 May 2020.

● Publication of the jury’s decision: 22 June 2020.
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10 Bedömning av tävling

JURY
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury 
bestående av sju personer med representanter från 
Trafikverket samt två ledamöter utsedda av Sveriges 
Arkitekter.
 
• Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket 

• Ibrahim Coric, enhetschef järnvägsbroar, 
Trafikverket 

• Mats Broman, arkitekt, Trafikverket 

• Catherine Kotake, regionchef Planering Region 
Mitt, Trafikverket 

• Frida Ryhag, Länsarkitekt, Dalarna 

• Yngve Aartun, arkitekt, utsedd av Norske 
arkitekters landsforbund (NAL) 

• Henrik Undeland, landskapsarkitekt LAR/MSA 
utsedd av Sveriges Arkitekter  

Som stöd till tävlingsjuryn kommer att antal 
referensgrupper att knytas. Syftet är att referens-
grupperna gör analyser av vissa delar i förslagen 
som exempelvis konstruktion, drift, bygg- och 
fastighetsekonomi, hållbarhet och natur- och 
kulturmiljö. Referensgrupperna ska fungera som 
kvalitetssäkring i utvärderingsarbetet. Juryn avser 
också att vid behov rådfråga annan expertis inom olika 
sakområden. 

Tävlingssekreterare: Anna Forsberg, landskaps-
arkitekt LAR/MSA, processledare tävlingar, Sveriges 
Arkitekter

Tävlingsfunktionär: Ove Malmberg, Trafikverket 

10  Evaluation of the competition

JURY
The competition entry will be evaluated by a jury 
composed of seven representatives from the Swedish 
Transport Administration and two members appointed 
by Architects Sweden.

● Johan Folkesson, Head Architect, the Swedish 
Transport Administration 

● Ibrahim Coric, Head of Unit, Railway Bridges, the 
Swedish Transport Administration

● Mats Broman, Architect, the Swedish Transport 
Administration

● Catherine Kotake, Head of Region, Market and 
Planning, Central Region, the Swedish Transport 
Administration

● Frida Ryhag, County Architect, Dalarna

● Yngve Aartun, Architect, appointed by the 
Association of Norwegian Architects (NAL)

● Henrik Undeland, Landscape Architect LAR/
MSA appointed by Architects Sweden

The competition jury will be supported by a 
number of reference groups. The reference groups 
will analyse certain parts of the proposals such as 
construction, operation, building and real estate 
economics, sustainability and the natural and cultural 
environment. The reference groups shall serve as a 
guarantee of quality in the evaluation process. The jury 
also intends, if necessary, to consult further expertise 
in different areas.

Competition secretary: Anna Forsberg, Landscape 
architect LAR/MSA, process manager, competitions, 
Architects Sweden.

Competition official: Ove Malmberg, the Swedish 
Transport Administration.
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BEDÖMNINGSKRITERIER
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de 
krav och önskemål som ställts i programmet och dess 
bilagor: 

GESTALTNING 
Hur väl tävlingsförslaget
• bottnar i ett starkt och relevant koncept som ger 

förutsättningar för att järnvägsbron kan bli ett 
arkitektoniskt landmärke som symboliserar vår tid,

• utgår från ett helhetsperspektiv där järnvägsbron, 
vägbron och landskapet samspelar, 

• visar på inlevelse med brukarna av platsen och 
är utformat med hänsyn till såväl besökares som 
trafikanters perspektiv,

• ger förutsättningar för välfungerande, vackra och 
hållbara anläggningar över tid.

FUNKTION
Hur väl tävlingsförslaget 
• tillgodoser behovet av en funktionell och 

sammanbindande länk över Österdalälven som 
bidrar till god orienterbarhet och förbättrade flöden,

• är utformat med hänsyn till både dagens och 
framtidens järnvägstrafik,

• uppfyller de tekniska krav som beskrivs i 
programmet.

UTVECKLINGSBARHET
Hur väl tävlingsförslaget 
• bedöms kunna utvecklas vid en fortsatt process 

utan att gestaltningsidén går förlorad,

• är flexibelt för förändrade behov i framtiden. 

GENOMFÖRBARHET OCH FÖRVALTNING
Hur väl tävlingsförslaget
• är möjligt att genomföra med hänsyn till påverkan 

på natur- och kulturvärden,

• är utformat med hänsyn till framtida förvaltning 
och underhåll, 

• är robust mot klimatförändringarär utformat med 
en hög miljöprofil avseende materialval, byggnation 
och drift och ger en låg miljöbelastning sett till 
brons hela livscykel,

• bedöms kunna genomföras inom den tidsplan och 
budget som anges i tävlingsprogrammet. 

EVALUATION CRITERIA
The proposals will be evaluated based on the following 
criteria, in no particular order, and based on the 
requirements and specifications specified in the 
programme and its appendices:

DESIGN
How well the competition entry
● is founded in a powerful and relevant concept 

that provides the conditions for transforming the 
railway bridge into an architectural landmark that 
represents our time,

● is based on an overall approach in which the railway 
bridge, the road bridge and the landscape interact,

● demonstrates an identification with the users of 
the site and is designed with both visitors and road 
users in mind,

● provides the conditions for well-functioning, 
beautiful and sustainable facilities over time.

FUNCTION
How well the competition entry
● provides a functional link spanning the Österdal 

River that contributes to improved navigability and 
flows,.

● is designed with regard to present and future rail 
traffic,

● fulfils the technical requirements described in the 
programme.

DEVELOPABILITY
How well the competition entry
● is judged to be developable in a continuing process 

without abandoning the design concept,

● is flexible for changed future uses.

FEASIBILITY AND MAINTENANCE 
How well the competition entry
● is possible to be realised taking into account the 

impact on natural and cultural values,

● is designed for future management and 
maintenance,

● is robust with regard to climate change and is 
designed with a high environmental profile in terms 
of material selection, construction and operation 
and provides a low environmental impact with 
regard to the entire life cycle of the bridge,

● is expected to be implemented within the schedule 
and budget specified in the competition programme.
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11 Rättigheter
ÄGANDE, NYTTJANDE- OCH UPPRÄTTSHOVSRÄTT 
Arrangören innehar den materiella äganderätten 
till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar 
upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till 
sina förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller 
i väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan 
förslagsställarna och arrangören/byggherren. 
Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av 
det samlade tävlingsresultatet och idéer från samtliga 
tävlingsförslag förutsatt att det inte strider mot 
svensk lag om upphovsrätt. Arrangören och Sveriges 
Arkitekter äger rätt att publicera förslagen i tryckt 
form och digitalt samt för utställning utan särskild 
ersättning till förslagsställarna. All publicering 
efter anonymitetens brytande kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn, innan dess med 
förslagets motto.

11 Rights
OWNERSHIP RIGHTS, USAGE RIGHTS AND COPYRIGHT
The organiser owns the material rights to all 
competition proposals. Proposers hold copyright 
and retain usage rights for their proposals. Direct 
implementation of proposals, in whole or in substantial 
part, is permitted only by agreement between the 
proposer and the organiser/developer. However, the 
organiser has the right to use the collective competition 
results and ideas from all of the proposals in the 
current project, provided such usage is not contrary to 
Swedish copyright law. The organiser and Architects 
Sweden have the right to publish the proposals, both in 
print and digitally and to exhibit the proposals without 
special compensation to the proposers. All proposals 
published after the breaching of anonymity will include 
the proposer name(s); publications prior to that will 
include the proposal motto.
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i samarbete med


