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Något om arrangören: 
Region Stockholm ansvarar för regional tillväxt och 
utveckling i länet. Det innebär att skapa goda förut- 
sättningar för att länets tjugosex kommuner gemen- 
samt ska skapa en ledande, innovativ och hållbar 
region. Ett av de viktigaste övergripande målen för 
Region Stockholm är ett ökat kollektivt resande hos 
dess 2,3 miljoner invånare. I uppdraget ingår att ta 
hänsyn till klimatanpassning och kulturmiljö, mins- 
kad klimatpåverkan, tillgänglighet, social samman- 
hållning, trygghet och tillit. Region Stockholm är 
genom sin trafikförvaltning kollektivtrafikhuvudman 
i Stockholms län och ansvarar som sådan för kollek- 
tivtrafikens resenärsmiljöer. Kollektivtrafiken bedrivs 
genom regionens bolag SL och Waxholmsbolaget som 
hanterar pendeltåg, tunnelbana, lokalbana/ spårväg, 
buss och kollektivtrafik på vatten. I anslutning till 
samtliga trafikslag förekommer väderskydd. 
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Förord 

 
Region Stockholm är en av Europas största leverantörer och förvaltare av 
arkitektoniskt gestaltade miljöer avsedda för kollektivtrafik på spår, vatten och 
med buss. Verksamheten blir därigenom en förebild och bör föregå med goda 
exempel på funktionella och estetiskt tilltalande miljöer oavsett trafikslag. 
Historiskt finns en tradition av att använda sig av de främsta kompetenserna vid 
skapandet av trafikmiljöerna. Framstående arkitekter och formgivare har 
bidragit till gestaltning av byggnader, rum och möbler i nära samverkan med 
experter inom byggnads-, installations- och fordonsteknik. 

 
Kollektivtrafikens byggnader och miljöer i Stockholm är geografiska markö-  
rer och identitetsbärare. Samtidigt behövs en sammanhållande struktur som 
binder samman och skapar igenkänning av kollektivtrafiken. Här har skyltpro- 
gram, inredning och stationsutformning liksom hållplatser och väderskydd en 
viktig roll. 

 
Resenärsmiljöernas arkitektur är också tidsmarkörer för sin samtids syn på fe- 
nomenet kollektivtrafik. De är avtryck av politik, ekonomi, regional samverkan 
och utveckling. Idag har kollektivtrafiken en nyckelroll i omställningen till ett 
hållbart samhälle och den ska vara ett attraktivt första val och ersätta bilresor. 
Cyklar ska kunna tas med i den spårburna trafiken bortsett från tunnelbanan 
och drivmedel ska tas från förnyelsebara system. Alla ska kunna resa kollektivt 
med packning, små barn, matkassar, barnvagnar, hundar, cyklar, rullstolar och 
rullatorer osv. Barn som får resa utan vuxens sällskap från sex års ålder leder 
till krav på ett barnperspektiv och en extra dimension av ansvar.  Miljöerna 
slits hårt och ska vara förvaltningsbara och reparerbara. Detta ställer höga   
krav på arkitekturen vid utformningen av resenärsmiljöer där också material- 
val och tekniker kommer i fokus. 

 
Kollektivtrafikmiljöerna är en del av de demokratiska och offentliga rum- 
men som ofta knyter an till människors närmiljö och ska vara tillgängliga för 
alla. De är platser som bygger på tillit där människor möts och samtidigt 
möter avancerad teknik och bussar, tåg och båtar som rör sig. Tävlingen riktar 
intresset mot några av de minsta rummen i kollektivtrafiken, väderskydden, 
resenärsmiljöer som ska härbärgera både trängsel och ödslighet. De nya väder- 
skydden kommer att tillföra nya signaturbyggnader till den nu mer än hundra 
år gamla kollektivtrafikens miljöer. Väderskydden blir en del i den 
kontinuerliga berättelsen om resenärsmiljöerna, där materialval, teknik och 
arkitektur fortsatt är av central betydelse. 
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1 Arrangör 
 

Region Stockholms trafikförvaltning (TF) anordnar i 
samarbete med Sveriges Arkitekter en inbjuden 
projekttävling för fem tävlande om gestaltning av nya 
Väderskydd för resenärsmiljöer i kollektivtrafiken. Vä- 
derskydden ska kunna användas i kollektivtrafikmil- 

jöer som disponeras och förvaltas av regionens bolag, 
SL och Waxholmsbolaget. Upphandlingen genomförs 
som en projekttävling enligt LUF (Lag (2016:1146) om 
upphandling inom försörjningssektorerna). 

 
 
 
 

2 Bakgrund 
 

Idag saknas en övergripande och sammanhållen 
utformning av väderskydd för de olika trafikslagen. 
Kollektivtrafikens uppdrag har utvecklats över tid och 
därmed även kraven som ställs på väderskydd. Till 
detta kommer ökande resenärsflöden, ökad turtäthet 
och nya behov som väderskyddet ska kunna möta 
upp mot. Olika resenärssituationer behöver matchas 
så att alla typer av resenärer attraheras av att resa 

kollektivt. Väderskydden har en nyckelfunktion som 
avgör om du anser att du kan och vill resa kollektivt 
samtidigt som det ska signalera att här finns kollek- 
tivtrafiken. Därför avser trafikförvaltningen att, med 
avstamp i denna tävling, låta utforma och därefter 
upphandla ett trafikslagsövergripande väderskydds- 
koncept som ska hålla över tid. 

 
 
 
 

3 Syfte med projekttävlingen 
 

Trafikförvaltningen vill med tävlingen som metod få 
fram innovativa och realiserbara koncept för utform- 
ning och tillverkning av nya väderskydd för den samti- 
da och tidlösa hållplatsen. Genom tävlingen utvecklas 
också kunskapen inom trafikförvaltningen, både om 
arkitektur och design i allmänhet och väderskydden 
i synnerhet. Olika lösningars fördelar och nackdelar 
jämförs och en samsyn om projektet kan skapas som 
är värdefull i det fortsatta arbetet. Tävlingen syftar 
även till att, Trafikförvaltningen utan föregående 

annonsering kan handla upp arkitekttjänster för det 
fortsatta uppdraget att upprätta handlingar för 
tillverkning av väderskydd för kollektivtrafikens olika 
resenärsmiljöer i staden, på landsbygden och vid möte 
mellan land och vatten. 

 
Trafikförvaltningen har för avsikt och förbehåller sig 
rätten att avropa ett konsultuppdrag av tävlingsvinna- 
ren, gällande tillverkningshandlingar för väderskydd 
som ska kunna nyttjas trafikslagsövergripande. 



 

4 Mål för tävlingen 
 

Förslagen avseende väderskyddens utformning ska 
ta hänsyn till innovativa aspekter inom arkitektur, 
design, tillverkningsmetoder, miljö och hållbarhet. De 
ska motsvara resenärens behov, upplevas som snygga, 
trygga och attraktiva, vara tillgängliga och ändamåls-
enliga. Väderskyddets utformning ska även ses som en 
del av den arbetsmiljö som förare och driftspersonal 
arbetar i varje dag. 

 
Målet är att utveckla en övergripande och 
bärande gestaltningsidé för nya väderskydd ur 
perspektiven: 
• Signaturbyggnad – en identitetsbärande attraktiv 

och inbjudande karaktär för kollektivtrafiken. 

• God gestaltad form med beständiga material och 
hållbar kvalitet motsvarande 20 år i drift. 

• Resenärsmiljö med god tillgänglighet och plats för 
exempelvis rullstolar, barnvagnar, bagage. 

• Resenärsmiljö med god funktionalitet för barn och 
gamla äldre, och goda trygghetsaspekter. 

• Trafiksäker lösning för resenärer, fordonsförare och 
medtrafikanter liksom för drift och underhåll. 

• Erbjuda plats för digital trafikinformation, skylt- 
ning och reklam med god avläsbarhet även på håll 
utan att vara störande eller trafikfarlig. 

• Tillverkningsbarhet genom generalitet, flexibilitet, 
standardisering och modulbyggnad med olika till- 
verkare. 

• Miljösmarta och ekologiskt hållbara lösningar och 
materialval. I fokus står resiliens, cirkularitet, låg 
CO2- belastning samt möjlighet till egen energi- 
försörjning där det är ekonomiskt oförsvarbart att 
ansluta till nätet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liljeholmen bytespunkt Tunnelbanan till Tvärbana 
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5 Vision 
 

Region Stockholms Trafikförsörjningsprograms vision 
är att ”En attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart trans- 
portsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest 
attraktiva storstadsregion”. SLs och Waxholmsbola- 
gets varumärken ses som kvalitetsbärande och lång- 
siktigt hållbara samhällsaktörer som har i uppdrag att 
bidra till minskad miljöpåverkan genom att kollektiv- 
trafiken ska bli resenärens första val. 

De nya väderskydden ska bidra till detta och göra det 
enkelt att resa och stärka upplevelsen av en samman- 
hållen resa oavsett trafikslag. Väderskydden ska ha en 
väl genomtänkt, god och funktionell gestaltning, vara 
lätta att känna igen och synliggöra kollektivtrafiken 
genom unik arkitektur och hänsyn till närmiljö, social 
hållbarhet, ekologi och ekonomi. 

 
 
 
 

6 Tävlingsuppgift 
 

Tävlingsuppgiften består i att visa på möjliga och 
genomförbara gestaltningsidéer för serietillverkning 

av modulindelade väderskydd för kollektivtrafikens 
mycket olika situationer och miljöer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Väntkur liten – Värmdö, Stavsnäs by 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingsområde 
Tävlingsområdet är stort och motsvarar Stockholms 
län. Inom länet finns tjugosex kommuner med tätorter 
av varierande storlek och täthet liksom landsbygd och 
skärgård. Det innebär att väderskydden kommer att 
placeras där det finns trottoarer och torg men också 
vid vägrenar utan trottoar och miljöer vid bryggor 
och kajer. De ska även placeras i kulturarvsmiljöer på 
landsbygd och i stadskärnor som till exempel Gamla 
Stan i Stockholm och gamla Sigtuna. 

 
 

Resenärsmiljön skiftar mellan tät- och glesbefolkad, 
trängsel och ensamhet, dag och natt, sol och regn. 
Nedan karta ur Regional utvecklingsplan för Stock- 
holmsregionen RUFS 2050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norrtälje 

Sigtuna 

Vallentuna 

Österåker 

Upplands-Bro 

Ekerö 

Stockholm 

Lidingö 

Nacka 

Värmdö 

6 Upplands Väsby 19 Nykvarn 

7 Järfälla 20 Södertälje 

8 Sollentuna 21 Salem 

9 Täby 22 Botkyrka 

10 Sundbyberg 23 Huddinge 

11 Solna 24 Tyresö 

12 Danderyd 25 Haninge 

13 Vaxholm 26 Nynäshamn 

14 Ekerö   
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Stockholms län är vidsträckt och inkluderar vitt skilda miljöer där det finns ungefär 5000 väderskydd. 
Länk till RUFS: https://sll.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=f99cbc4d49ff4012b3d459f435b26d24 



 

  
Odenplan är ett exempel på en bytespunkt som har möblerats med 
byggnader som hör till trafikslagen järnväg, tunnelbanan och 
buss. Glastornet fanns på plats innan stationsbyggnaden uppför- 
des och är en ventilationsanläggning som iklätts en gestaltning av 
konstnär. 

 

Spårväg - Pendeltåg – Älvsjö undertak 

Busshållplats vid Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholms enskilda bank 
1912-15 av Ivar Tengbom. Kulturarvsmiljö, trång trottoar, många 
resenärer och buss med långt överhäng. Väderskyddet står idag för 
nära trottoarkanten. 

 
 

Sollenkroka brygga på Värmdö är en så kallad replipunkt där 
buss och Waxholmsbåt möts. Trafikverket äger vägen och 
bryggan. 

 

  
Väntkur – Värmdö Busshållplats mini – Värmdö (här kan miniskydd bli aktuella) 
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7 Prekvalificering 
 

1.Intresseanmälan 

Intresseanmälan ska lämnas på svenska. Den ska se- 
nast 2020-02-27 vara arrangören tillhanda i Visma 
TendSign. I första hand gäller dock de tider som anges 
på Tendsign för upphandlingen. 

 
Tendsign är ett elektroniskt upphandlingssystem som 
arrangören använder för denna projekttävling. Det är 
kostnadsfritt för intressenten att använda systemet 
och att lämna intresseanmälan. För att få tillgång 
till systemet krävs en inloggning som erhålls på 
www.tendsign.com. 

 
Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns 
funktion för frågor och svar. Observera att på Tendsign 
annonserade frågor och svar utgör kompletterande 
förfrågningsunderlag som de sökande är bundna att 
följa. 

 
Direktlänk till upphandlingen 
https://opic.com/id/afjysowtus 
 
Trafikförvaltningen eftersträvar jämställdhet och 
jämlikhet och ser gärna sökande med alla möjliga 
bakgrunder och förutsättningar. 
 
 
2.1 Kvalificerings- och urvalsprocess 

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

 
Steg 1 
• Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på 

svenska. 

• Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan 
ska ha inkommit. 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 intresse- 
anmälningar som passerat steg 1 kommer att bland 
annat göras genom intervjuer byggda på en 
sammantagen bedömning av projektorganisation, 
programförklaring och referensprojekt. Upp till tolv 
möjliga kandidater kan komma att intervjuas varav fem 

utses att tävla. 
De urvalskriterier som ligger till grund för den sam- 
mantagna bedömningen listas i stycket nedan. 

2.2 Urvalskriterier 

Förmåga att: 
1. med hög arkitektonisk kvalitet gestalta identitetsbä- 

rande moduliserade byggnadsverk för stora serier, 

2. gestalta ändamålsenliga och tilltalande liksom 
vackra funktionsbyggnader utsatta för exponering 
av såväl väderlek som regelbunden användning i de 
offentliga rummen, 

3. skapa tekniskt och ekonomiskt förvaltningsbara/ 
hållbara/förändringsbara och ergonomiska 
lösningar, 

4. arbeta med modern innovativ tillverkningsteknik 
och form, 

5. samverka om och relatera till och kommunicera 
frågorna ovan. 

2.3 Referenstagning 

De som kallas till intervju ska lämna uppgift om refe- 
renspersoner senast i samband med intervjun. 

 
2.4 Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen bedömer anbuden och kommer att 
bestå av personer från olika kompetensområden inom 
trafikförvaltningen. 
 
3.Uteslutningsgrunder 

Trafikförvaltningen Region Stockholm kommer att 
utesluta leverantörer och underleverantörer om grund 
för uteslutning föreligger enligt 13 kapitlet 1–4§ LUF.   
I paragraferna 1–2 beskrivs grunder till att arrangö- 
ren ska utesluta leverantörer och underleverantörer. 
I §1 listas brott och §2 behandlar obetalda skatter och 
socialförsäkringsavgifter. I lagens 13:e kapitel, §4 
beskrivs grunder till när arrangören kan utesluta leve- 
rantörer och underleverantörer. I §4 listas bland annat 
arbetsrättsliga skyldigheter. 

 
Är leverantören en juridisk person ska leverantören 
uteslutas om en person som är behörig att företräda, 
fatta beslut om eller kontrollera leverantören har be- 
gått ett sådant brott. 

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

 
Innan beslut att utesluta leverantör sker kommer leve- 
rantören att få tillfälle att yttra sig om omständighet- 
erna som enlig Trafikförvaltningen Region Stockholm 

http://www.tendsign.com/
http://www.tendsign.com/
https://opic.com/id/afjysowtus


 

utgör skäl för uteslutning. 

4. Kvalifikationskrav 

Leverantör måste uppfylla nedanstående 
kvalificeringskrav för att kunna bli föremål för 
utvärdering i upphandlingen. Samtliga 
sökande/medsökande ska klara 
kvalificeringskraven såvida inte ett godkänt 
kapacitetsåtagande finns avseende det kravet. 

 
b. Registrerad firma hos bolagsverket. 

Leverantörer/sökande ska vara registrerade 
hos bolagsverket. 

För enskild firma som inte är registrerad hos 
bolagsverket gäller registrering hos skatteverket och 
innehav av F-skattsedel. 

c. Finansiell ställning UC klass 3 

Leverantören ska redovisa aktuell ekonomisk- och 
finansiell ställning. Leverantören ska ha en 
ekonomisk- och finansiell ställning motsvarande 
UC klass 3.  

Lagstiftningen ger rätt till sökande att åberopa 
annans ekonomiska kapacitet ifall en sökande ej själv 
klarar kravet på ekonomisk kapacitet. Om någon av 
de sökande parterna därför inte klarar kravet på UC 
klass 3 kan t.ex. ett moderbolags, eller medsökandes 
ekonomiska kapacitet åberopas och den sökande kan 
på så sätt klara kravet. Intyg om åberopande av 
annans ekonomiska kapacitet ska då bifogas. 
Observera att det åberopade företagets bevis om UC 
klass 3 måste redovisas av den sökande i så fall. 

d. Kompetenser – uppdragsorganisation  

Leverantör ska redovisa vilka kompetenser som finns 
i teamet. För projektet krävs kompetenser inom 
områdena arkitektur, industriell formgivning och 
konstruktion. 

Uppdragsorganisation ska redovisas för tävling samt 
för eventuellt fortsatt uppdrag med CV:n för 
nyckelpersoner och medverkande kompetenser som 
kommer att engageras. Redovisa vilka kompetenser 
och personer som involveras i tävlingsfas och 
projekteringsfas. Uppdragsorganisation ska 
presenteras som en egen handling. Namngivna 
personer får inte bytas ut till annan utan 
Trafikförvaltningens godkännande. 

• Den som gör intresseanmälan redovisar sina team 
och kompetenser utifrån tävlingsuppgiften. Då det 
är en arkitekttävling förutsätts att någon i teamet 
har arkitektexamen eller motsvarande examen 
godkänd av Sveriges Arkitekter. 

• Sökande presenterar uppdragsorganisation och 
CV:n genom redovisning av relevant uppgift - och 
därmed ett lämpligt antal A4-sidor i syfte att uppnå 

detta. 
• Kompetensen kan finnas i det namngivna team som 

ska tävla eller hos en och samma person. Redovisa 
det som avses i det aktuella fallet. Ett CV redovisar 
utbildning och erfarenhet. 

(Observera att lagstiftningen ger rätt till sökande att 
åberopa annans yrkesmässiga kapacitet genom att 
tillhandahålla ett kapacitetsintyg.) 

e. Referensprojekt 

Minst 1 och max tre (3) referensprojekt där minst ett 
(1) är genomfört. 

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. 

• Vilken roll personerna i projektteamet har haft i 
referensprojektet. 

• Referenser får vara max 9 år gamla. 

Följande typer av referensprojekt är relevanta för 
tävlingen: 

• Gestaltning i offentlig miljö.  

• Gestaltning av funktionsobjekt. Med funktionsobjekt 
avses en funktionsbyggnad som ska leverera en 
mängd funktioner (t.ex. linjekartor, tidtabeller, 
reklam och liknande) utöver att t.ex. vara 
väderskydd. 

• Arkitektonisk och industriell formgivning av 
sammansatta strukturer. 

• Då uppgiften ligger inom området gestaltning och 
formgivning ska teamet lämna minst ett och max tre 
relevanta exempel på detta per person, i enlighet med 
krav på gestaltning och formgivning i inbjudan. Det är 
alltså gestaltning och formgivning som är centrala 
för bedömningen och för uppdraget. Det räcker alltså 
inte att konstruktören hänvisar till exempel då 
konstruktören inte är arkitekt, formgivare eller 
industridesigner. 

• Referensprojekten är kopplade till person och är därför 
oberoende av förtagshemvist. Teamet ska redovisas på 
personnivå. 

• Referensuppdrag ska dock även redovisas för andra 
kompetenser i teamet eftersom även den kompetensen 
ska finnas. 

• Av presenterade referensprojekt (max 3 st.) ska minst ett 
referensprojekt vara genomfört (per presenterad person). 
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5. Handlingar – formkrav  

1. Formkrav på handlingar/uppgifter 

1.1.1 Samtliga sökande ska lämna uppgifter 

Samtliga sökande och medsökande ska lämna in 
samtliga begärda uppgifter och handlingar. Samtliga 
sökande och medsökande företag ska klara 
kvalificeringskraven, utom i de fall där inbjudan 
föreskriver undantag - t.ex. då annans kapacitet 
åberopas (se nedan). 

1.1.2 Särskilt om samarbete och åberopande av 
kapacitet 

Observera att om flera företag samverkar för att klara 
kvalificeringskraven innebär det att de åberopar 
varandras kapacitet. 

[LUF 19 kap 23 § En leverantör får vid behov när det 
gäller ett visst kontrakt åberopa andra företags 
kapacitet. 

Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtagande 
från de andra företagen eller på annat sätt visa att 
leverantören kommer att förfoga över nödvändiga 
resurser när kontraktet ska fullgöras.] 

1.1.2.1 Om yrkesmässig kapacitet 

Ifall sökande samarbetar och t.ex. gemensamt åberopar 
varandras referensuppdrag och/eller kompetenser (CV) 
innebär det att parterna åberopar varandras 
yrkesmässiga kapacitet. I sådant fall ska kapacitetsintyg 
om åberopande och förfogande av varandras 
yrkesmässiga resurser bifogas. Ifall sökande t.ex. istället 
tänker använda en konsult som underleverantör för att 
uppfylla ett kvalificeringskrav - och konsulten inte är 
medsökande - behöver även sådan konsult lämna ett 
kapacitetsintyg där begärda resurser ställs till sökandes 
förfogande. På så sätt binder sig underleverantören till 
den sökande så att beställaren kan försäkra sig om att 
den sökande faktiskt har redovisade resurser för 
uppdraget. 

1.1.2.2 Om ekonomisk kapacitet 

I det fall där en huvudsökande eller någon medsökande 
ej klarar kvalificeringskravet på UC riskklass 3 behöver 
den parten lämna in ett kapacitetsintyg om åberopande 
av någon annans (som klarar UC riskklass 3) 
ekonomiska kapacitet, t.ex. en av de andra sökandes 
ekonomiska kapacitet och då ställer det företaget sina 
ekonomiska resurser till förfogande (som garanti för 
den part som ej klarar kravet). 

6.Handlingar som ska lämnas in 
Intresseanmälan ska innehålla samtliga 
handlingar enligt följande: 

Kraven beträffande varje handling framgår under 

kvalifikationskraven. 

1.1 Ifyllt formulär  

Komplett ifyllt formulär som annonserats på Tendsign 
kallat ”Intresseanmälan för Väderskydd för 
resenärsmiljöer i kollektivtrafiken”. Samtliga sökande 
ska presenteras (se formulärsfält). Endast anvisad 
ansökan via Tendsign accepteras som intresseanmälan. 

1.2 Sanningsförsäkran  

Sanningsförsäkran ska lämnas för samtliga sökande, 
alltså både huvudsökande och medsökande parter. Det 
ska framgå av varje sanningsförsäkran vilket företag den 
gäller med namnförtydligande för den undertecknande. 

1.3 Registreringsbevis  

Registreringsbevis ska lämnas in för samtliga sökande, 
alltså både huvudsökande och medsökande parter, 
oavsett om de åberopat annans kapacitet. 

1.4 Bevis på ekonomisk och finansiell ställning 

Aktuell ekonomisk- och finansiell ställning ska redovisas 
för samtliga sökande, oavsett om åberopande av annans 
kapacitet har gjorts.  

1.5 Programförklaring.  

En redogörelse omfattande max en A4-sida som 
beskriver varför medverkan i uppgiften är intressant 
liksom reflektioner om uppgiftens utmaningar och 
möjligheter och en generell beskrivning av 
arbetsmetodik. 

1.6 Uppdragsorganisation 

Redovisning av uppdragsorganisation.  

1.7 Referensprojekt 

 Minst 1 och max tre (3) referensprojekt där minst ett (1) 
är genomfört. Varje referensprojekt ska presenteras på 
max två A4-sidor. 

1.8 Kapacitetsintyg (i förekommande fall) 

Kapacitetsintyg i förekommande fall. Om det finns 
medsökande vars ekonomiska, (tekniska eller) 
yrkesmässiga kapacitet åberopas ska kapacitetsintyg 
bifogas (se förslag på formulering som juridiskt uppfyller 
formkrav i formuläret). 

1.9 Undertecknad intresseanmälan  

Intresseanmälans undertecknande från huvudsökande 
och medsökande. Av undertecknandet måste framgå 
vilket företag varje undertecknande person företräder, 
med namnförtydligande. 

För det fall en sökande undertecknar för medsökandes 
räkning måste även fullmakt för detta bifogas. 



 

8 Om tävlingen 
 

Tävlingsregler 

Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma täv- 
lingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” 
från 2016. Dokumentet refererar till LOU vilket fung- 
era likvärdigt med tävlingens upphandling enligt LUF. 
https:  www.arkitekt.se/app/uploads/2014/06/Byggs- 
ektorns-gemensamma-tavlingsregler-2016.pdf 

 
Sekretess 

Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters re- 
kommendation kring sekretess vid arkitekttävlingar. 
Sekretess gäller för upphandlingen. Att uppmärksam- 
ma för tävlingsdeltagare: 

 
• De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig 

att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen i en- 
lighet med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
19 kap 3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess, 
vilket gäller fram till dess att tilldelningsbeslut har 
delgivits. Sekretessen bryts efter tilldelningsbeslut, 
det vill säga efter beslut om vinnare i projekttäv- 
lingen. 

Om tävlingsdeltagare bryter mot sekretessen riske- 
rar de att bli uteslutna. 

 
Tävlings- och projektspråk 

Projektspråk och tävlingsspråk är svenska. Pro- 
grammet för tävlingen kommer att vara på svenska. 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. Juryns 
utlåtande kommer att ges skriftligt och på svenska. 

 
Tävlingsprogram 

Ett tävlingsprogram är under framtagande och kom- 
mer att publiceras vid tävlingens start. 

 
Startmöten 

Startmöte hålls i början enligt preliminär tidplan. 

Tävlingsarvode 

De fem utvalda tävlingsdeltagarna kommer  vardera 
att ersättas med ett arvode om 160 000 SEK exklusive 
moms för ett bedömningsbart och av juryn godkänt 
tävlingsförslag i enlighet med tävlingsprogrammet. 
Arvodet utbetalas mot faktura. 

 
Uppdrag efter tävlingen 

Arrangören avser att tilldela förslagsställarna av det 
vinnande förslaget uppdraget att projektera/ta fram 
fullständiga handlingar för typritningar med tillhö- 
rande textdokument för produktion genom utföran- 
de-entreprenad eller för uppgiften lämpligt tillverk- 
ningsuppdrag. Uppdraget innebär även att finnas 
tillgänglig för produktion av bygglovshandlingar och 
för samverkan över en längre tid framöver då väder- 
skydden produceras momentant, behöver modifieras 
eller anpassas till ett specifikt projekt. 

 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommen- 
dation avseende vinnare ska samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. Om tävlingen efter två år, trots att erfor- 
derliga beslut fattats, inte har lett till projekterings- 
uppdrag eller inledda förhandlingar med vinnaren, 
tillkommer det denne ytterligare en ersättning mot- 
svarande tävlingsarvodet. 

 
Preliminär tidplan för tävlingen 

 
Aktivitet Vecka Datum 
Inbjudan 6 Fredag 7 februari 2020 
Sista dag fråga i 
samband med 
intresseanmälan 

8 Torsdag 20 februari 

Sista dag för svar i 
samband med 
intresseanmälan 

8 Tisdag 25 februari  

Sista dag inlämning 
intresseanmälan 

9 Torsdag 27 februari  
 

Intervjuer 12 Torsdag 19 – fredag 20 
mars 

Besked till utvalda 
tävlande 

13 Torsdag 26 mars  

Startmöte med 
tävlande 

14 Tisdag 31 mars- 
onsdag 1 april  

Inlämning 
tävlingsbidrag 

25 Onsdag 17 juni 
(midsommar 19 juni) 

Vinnare utses  Augusti/september 
2020 

http://www.arkitekt.se/app/uploads/2014/06/Byggs-
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9 Bedömning om tävlingen 
 

Jury 

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury 
bestående av xx personer, dels representanter från 
Trafikförvaltningen Region Stockholm samt ledamöter 
utsedda av Sveriges Arkitekter och Design Sweden: 

 
• Ylva Larsson, resenärsmiljöstrateg, arkitekt SAR/ 

MSA, handläggare tävlingsprogram, Trafikförvalt- 
ningen 

• Stefan Wallin, sektionschef Hållbar utveckling, 
Trafikförvaltningen 

• Johan Nordgren, kommunikation, samordning 
nytt skyltprogram, Trafikförvaltningen 

• Emina Kovacic, stadsarkitekt Karlshamn utsedd 
av Sveriges Arkitekter 

• Mattias Stenberg, industriell formgivare och 
arkitekt MSA utsedd av Design Sweden 

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytter- 
ligare sakkunnig expertis avseende frågor som berör tex 
genomförbarhet, miljö, IT, drift och underhåll. 
Trafikförvaltningen har också referensgrupper som 
ställs till förfogande inom olika expertområden om det 
behövs. 

 
Tävlingssekreterare: Katarina O Cofaigh, arkitekt 
SAR/MSA, Sveriges Arkitekter. 

 
Tävlingsfunktionär: Josef Dadoun, Upphandlings- 
ledare och jurist, Investering och Upphandling, 
Trafikförvaltningen. 

Bedömning 

Förslagen kommer att bedömas utifrån föl- 
jande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i 
programmet och dess bilagor: 

 
Självständighet och originalitet 
Hur väl förslaget 
• Är självständig i sin utformning i relation till tidi- 

gare uppförda eller på annat sätt förekommande 
väderskydd. 

 
Gestaltning 
Hur väl förslaget 
• bottnar i ett relevant koncept med ett tydligt ut- 

tryck som genomsyrar hela förslaget 

• är utformat med ett för kollektivtrafiken signifikant 
samtida och tidlöst formspråk och därför har po- 
tential att bli SL-miljöernas och Waxholmsbolagets 
signaturbyggnader på nära håll och på avstånd. 

• visar på en inlevelsefull gestaltning av hög kvalitet i 
komposition, ljussättning och materialval. 

• bedöms kunna stärka väderskyddets funktioner i 
förhållande till resenärernas och kollektivtrafikens 
samtida och framtida behov och förutsättningar. 

 
Funktion 
Hur väl förslaget 
• uppnår tävlingsprogrammets krav på innehåll, sam- 

band och funktioner. 

• adresserar eller svarar på frågor om relevanta och 
möjliga tillverkningsmetoder och -tekniker. 

• bidrar till samutnyttjande av ytor och ger flexibilitet 
för trafikerings- och resenärsfunktioner. 

• är utformat avseende överblickbarhet/dagsljus/ 
konstljus/riskavstånd. 

• möjliggör flexibilitet för placering av olika typer av 
reklam, trafikinformation, tidtabeller, linjenummer, 
anpassade till SLs nya skyltkoncept. 

• erbjuder en trafiksäker lösning för resenärer, for- 
donsförare och medtrafikanter liksom för drift och 
underhåll. 



 

Hållbarhet 
Hur väl förslaget 
• uppnår tävlingsprogrammets krav på social, ekolo- 

gisk och ekonomisk hållbarhet. 

• förmår skapa en välkomnande inkluderande, trygg 
och tillgänglig resenärsmiljö 

• bedöms spara resurser genom att möjliggöra framti- 
da återbruk av byggnader/material. 

• kännetecknas av miljöcertifierade materialval av 
hög kvalitet, som är slitstarka och som åldras med 
bibehållen gestaltad kvalitet. 

• visar på cirkulära, underhållsvänliga och montage-
smarta lösningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 Rättigheter 

Utvecklingsbarhet 
Hur väl förslaget 
• går att utveckla inom ramen för gestaltningsidén 

och tål framtida förändring och utveckling. 

• medger flexibilitet avseende storlek, utbredning och 
placering. 

 
Genomförbarhet och förvaltning 
Hur väl förslaget 
• bedöms fungera för framtida förvaltning avseende 

reparerbarhet, situationsanpassning med modulsys- 
tem, skötsel, drift och underhåll. 

• bedöms kunna genomföras med hänsyn till på- 
verkan på natur- och kulturvärden och geografisk 
plats. 

• bedöms kunna genomföras med hänsyn till produk- 
tionskostnad och förvaltningsekonomi 

 

Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt 

Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovs- 
rätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag till 
dess friköp genomförts. 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 Arki- 
tekter äger rätt att publicera förslagen inklusive text 
och bilder i tryckt form och digitalt samt för utställ- 
ning utan särskild ersättning till förslagsställarna. All 
publicering efter anonymitetens brytande kommer att 
ske med angivande av förslagsställarens namn, innan 
dess med förslagets motto. 

Friköp av ritningar och tillverkningshandling- 
ar för produktion av nya väderskydd: 
Trafikförvaltningen avser att äga rätt att tillverka 
ett obegränsat antal väderskydd och moduler inom 
obegränsad tid och förbehåller sig därför rätten att 
friköpa användandet av tillverkningshandlingar 
för produktion för ett totalt ersättningsbelopp om 
600.000 kr. 

 
Optionsparagraf: 
Trafikförvaltningen förbehåller sig rätten att kontakta 
och avropa arbete från Upphovspersonen då väder- 
skydden behöver en större modifiering eller utvecklas. 
Avsikten är att avropa tjänster för det arbetet. 
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