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Parallellt uppdrag för
utvecklingen av Stockholms
Centralstationsområde
Välkommen att delta i prekvalificeringen för medverkan i det parallella uppdraget
gällande utvecklingen av Centralstationsområdet i Stockholm. Resultatet av det
parallella uppdraget ska bilda underlag för samrådshandlingar till en ny detaljplan
för området. Syftet med det parallella uppdraget är också att välja en konsultgrupp som kan arbeta vidare med samrådshandlingarna samt med delar av planen
in i program och projektering tillsammans med Jernhusen, som är arrangör av det
parallella uppdraget. Arbetet med en ny detaljplan för området är ett samarbete
mellan Jernhusen, Stockholms stad och Trafikverket.

Kerstin Gillsbro,
vd Jernhusen

2

Jernhusen ska göra skillnad för människor
och miljö genom att främja ökat resande
och transporter på järnväg

Om Jernhusen
Statligt ägda fastighetsbolaget Jernhusen bidrar till en bättre transportsektor och ett
mer hållbart Sverige genom att äga, utveckla och förvalta stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs järnvägen.
Våra fastigheter ska göra järnvägen attraktivare för både
resor och godstransporter. Sedan starten 2001 har vi
investerat cirka 14 miljarder kronor i fastigheter som
bidrar till en bättre järnvägsinfrastruktur.

Sveriges regionala huvudstäder. Dessa städer växer
snabbt och kan förtätas på ett hållbart sätt genom att vi
utvecklar stationsområdena och därmed även stöttar
regionernas tillväxt.

Vi samlas kring en gemensam idé om vikten av hållbara
transporter i ett alltmer urbaniserat samhälle med stora
klimatutmaningar. Genom att vi förvandlar våra stationsområden till hållbara, levande stadsdelar kan fler
människor bo, arbeta och vistas nära stationen och det
hållbara resandet.

Allt fler inser det ekonomiska och praktiska i att pendla
med kollektivtrafik i stället för med bil. Snart är stationerna åter lika viktiga som på den tid då de förde med
sig modernitet och tillväxt till städerna. Allt fler vill och
kan använda tåg både för resor och transporter, till nytta
för människor och miljö. Järnvägen befinner sig nu i en
ny guldålder, tack vare ökad medvetenhet om behovet
av en hållbar utveckling.

Jernhusen äger mycket mark vid centralstationerna
i Stockholm, Göteborg och Malmö, liksom i andra av
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Hållbar stadsutveckling
för hållbart resande
Målen för stadsutvecklingen runt Stockholms Centralstation utgår från Jernhusens
vision att göra skillnad för människor och miljö genom att främja ökat resande och
transporter på järnväg. Genom att utveckla stationen och området runt omkring kan vi
öka resenärskomforten, möta framtidens resande och utveckla Stockholm city.
Vi kallar det hållbar stationsnära stadsutveckling.
Våra ställningstaganden

Stationsnära stadsutveckling bidrar till
Agenda 2030

Jernhusens stationsnära stadsutveckling har resenären
i centrum. Vad det innebär sammanfattas i Jernhusens
kvalitetsprogram för ”Stationsnära stadsutveckling”
där vi formulerar sex ställningstaganden som vi arbetar
efter i vår stadsutveckling. Dessa innebär att vi ska:

Jernhusens arbete med stationsnära stadsutveckling
syftar också till att bidra till de globala målen för hållbar
utveckling - Agenda 2030.
För att tydligare koppla Agenda 2030 till Jernhusens stationsnära stadsutveckling i Centralstationsområdet, används verktyget ”Citylab Action Guide” för hållbar stadsutveckling från Sweden Green Building Council. Citylab
Action Guide pekar ut ett antal hållbarhetsindikatorer för
stadsutveckling som alla härleds till något eller flera av
de globala målen för hållbar utveckling. För projektet har
Jernhusen formulerat specifika mål utifrån dessa som
beskrivs i programmet för det parallella uppdraget.

•
•
•
•
•
•

Alla delar beskrivs närmare i programmet för de parallella
uppdragen.
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Främja hållbar mobilitet
Stötta en sammanhållen stad
Skapa platsspecifik och hållbar arkitektur
Stärka platsens attraktivitet och konkurrenskraft
Integrera grönska och vatten
Generera inkluderande offentliga rum
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Platsen

Mitt i Stockholm sedan 1871
Stockholms Centralstation
invigdes den 17 juli 1871.
Då reste cirka 100 personer
med tåg varje dag.
Fram till 1960-talet ökade tågresandet stadigt och Centralstationen med
området runt omkring var ett viktigt nav
i Stockholm för resande men också för
handeln, restauranglivet, hotellen och
övrigt näringsliv.
Därefter tog bilen och inrikesflyget över
en stor del av transporterna och platsen
blev sakta kringbyggd av trafikleder
och alltmer en baksida i Stockholm City.
Under 2000-talet började resandet öka
igen och området blev sakta en mer
attraktiv plats att etblera sig på.
80% av Sveriges alla personresor
börjar eller slutar i Stockholm och idag
passerar 230 000 personer stationen
dagligen, vilket är det största flödet på
en plats i Sverige.
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Platsen är svårnavigerad och är
inte den grandiosa entré till huvudstaden som den en gång var

Hur upplevs området idag?
Att förändra en plats som många människor använder varje dag kräver att vi är lyhörda
för deras åsikter. För att förstå hur Centralstationsområdets resa tillbaka till positionen
som given mötesplats och entré till huvudstaden ska gå till, har vi frågat allmänheten
om hur platsen upplevs idag och vad som är viktigast att tänka på när den ska utvecklas.
”Mötesplats på nåder”
Jernhusen har gjort ett omsorgsfullt arbete för att få
en bild av hur området upplevs idag och hur den kan bli
bättre, genom dialoger, platsobservationer av gångflöden och vistelse och genom en stadsmiljöanalys.
Dialogerna omfattade en öppen, kvalitativ webbenkät,
en kvantitativ enkät, djupintervjuer med fokusgrupper
samt genskjutsintervjuer på plats.
Resultaten pekar på stora brister idag gällande tillgänglighet då det är krångligt och otrivsamt för gående och
cyklister. Många upplever en otrygghet, i synnerhet
nattetid, och i vissa delar av området även dagtid. Några
platser upplevs också folktomma och öde. Det finns en
brist på trivsamma gröna mötesplatser liksom kontakt
med de öppna vattenrummen.
Få upplever området som en naturlig plats att vistas på.
De flesta menar att Centralstationsområdet endast är en

plats som de jobbar på. Det är inget område för ”häng”
som de stannar kvar på efter avslutad arbetsdag. Barriärer av bilvägar, höjdskillnader och parkeringar skapar en
stressig, bullrig och rörig miljö. Vittnesmål tecknar bilden
av en kall, otrygg, hård, storskalig och grå miljö. Det är en
”mötesplats på nåder” och inte en destination i sig själv.
Platsen är svårnavigerad och är inte den grandiosa entré
till huvudstaden som den en gång var.

Mer av allt!
Stockholmarnas önskelista innehåller mer grönska, mer
restauranger och enklare och tryggare för gående och är
ett direkt svar på de uttalade bristerna i Centralstationsområdet.
Många önskar serviceverksamheter för att underlätta
vardagslivet och fler verksamhetsentréer ut mot gatan
liksom caféer, uteserveringar och kultur som museum
och bibliotek.

Många vill se verksamheter som lockar ”vanliga
människor” till området, vilket också kan vara idrott och
evenemang som kan aktivera platserna över dygnet och
befolka utemiljöerna.

smala trottoarer och med otrygga förutsättningar för
cyklister. En brist i dagens gångnät är också att vissa
platser har dålig eller ingen tillgänglighet för rörelsehindrade.

Området har idag en stor andel kontor och Waterfront
kongresscenter samt World Trade Center som lockar
till sig många besökare årligen. Det finns önskemål om
att de evenemang som pågår exempelvis i Waterfront
skulle kunna ”sippra ut” mer och synas i det offentliga
rummet för att berika stadslivet.

Trafikbarriärer i kombination med nivåskillnader och
långa korsningsavstånd har lett till att många platser
i Centralstationsområdet upplevs som långt bort från
resten av centrala Stockholm, trots den geografiska
närheten.

Topplista

Svårnavigerat och otillgängligt
Centralstationsområdet upplevs av många som otillgängligt och svårt att orientera sig i, bland annat på
grund av nivåskillnader i olika delar av området och att
det finns få alternativa vägar att välja om en viss sträcka
upplevs som otrygg exempelvis.

Vad borde förbättras i
Centralstationsområdet?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Boende och arbetande i området påpekar att turister har
svårt att hitta till kända attraktioner och målpunkter från
sina olika entré- och knutpunkter i området. Flera upplever även att det är komplicerat att byta mellan olika
transportslag liksom att hitta till viss resenärsservice.

Gående har underordnats
Centralstationsområdets sociala värden har minskat i
takt med att framkomligheten för bil- och spårtrafik har
ökat. Underordningen av gående och cyklister är också
kännbar i gatornas utformning med oklar trafikhierarki
och anvisningar för gående i korsningar, med alltför

Mer grönska
Mer restauranger och kaféer
Enklare att gå
Tryggare
Mer folkliv
Bättre plats att träffa vänner och bekanta
Nya bostäder
Mer butiker och service
Mer lugn och ro
Enklare att cykla

Resultat av öppen, kvalitativ webbenkät 2018

8

Det är en ”mötesplats
på nåder” och inte en
egen destination

Mer Stockholm
att älska!

Illustration:
David Wiberg

Visionen
Här ska en ny del av staden växa fram. En baksida av Stockholm blir en
inbjudande plats mitt i city. Det sjuder av liv – med människor, möten och
stadsliv. Det blir mer Stockholm att älska.
På ny mark ovan bangården ska staden flytta in. Klarabergsgatan blir ett
levande torg och taket på nya stationen en fantastisk utsiktsplats över
huvudstaden. Här välkomnas alla till Sveriges huvudstad. Arbetsplatserna
lockar och formar framtidens talanger. Butikerna, krogarna och caféerna ger
platsen puls. Stockholm stärks i en omvärld där konkurrensen hårdnar.
Den nya stationen gör resandet smidigare, enklare och mer njutbart. Här
finns både lugn i gröna miljöer och inspiration från en levande stad där ett
lockande utbud av kultur och aktiviteter inspirerar. Den urbana miljön med
hållbar arkitektur och genomtänkt planering skapar en plats som vill framåt
och uppåt för att återta sin storhet som stadens nav.
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Välkommen till Centralstaden!

Från kaffe till champagne.
Det blir en plats med
glimten i ögat!

Platsens identitet
Vi stöttar visionen med sex värdeord som vi önskar ska prägla upplevelsen av
framtidens centralstatiosnområde. Välkomnande, vägledande och genuin representerar det man alltid ska uppleva på platsen. Stockholmsk och formstark ska
vara särskiljande för platsen. Bubblande representerar det som överraskar.

Bubblande
Wow! Här sjuder av liv och
energin inspirerar. Platsen
vågar. Precis som Stockholm.

Stockholmsk
Orädd, nyfiken, självklar och innovativ.
En världskänd storstad med puls där
närheten till vatten och grönska
synliggörs.

Formstark
Hållbar arkitektur och design förtydligar
platsens identitet med omsorg om detaljerna.
Konstnärliga uttryck skapar såväl fasta som
temporära värden på platsen.

Genuin

Vägledande
Smarta lösningar för samtida och
framtida behov – för alla som reser,
arbetar och vistas på platsen.
Platsen stjäl inte någons tid utan
berikar den.

Platsen är vad den utger sig för att vara.
Detaljer, kunskap och kvalitet skapar
en unik miljö för framtidens behov där
historien alltid är närvarande.

Välkomnande
Här hälsar Stockholm alla välkomna med en
inbjudande och trygg miljö som lever, andas och
inspirerar – oavsett klockslag.
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Med stationen som nav tydligt bidra till
att utveckla Stockholm City till en aktiv,
integrerad och attraktiv 24h-stad

Gemensamma mål för platsen
Visionen för Centralstationsområdet i Stockholm har väglett Jernhusen, Trafikverket
och Stockholms Stad i formuleringen av gemensamma mål för utvecklingen som ska
resultera i en funktionell och attraktiv kommunikationsnod i en långsiktigt
hållbar stadsmiljö.
De gemensamma målen är att:
�	Öka det hållbara resandet genom att skapa en

attraktiv, funktionell och tillgänglig bytespunkt med
hög resenärskomfort avseende orienterbarhet,
komfort och service.

�	Skapa förutsättningar för en effektiv järnvägstrafik
på Stockholm Centralstation som en del i ett robust
nationellt system.
� Med

sin struktur, form, funktion och innehåll länka
ihop Stockholms innerstad såväl fysiskt som socialt,
genom att utveckla Stockholms unika karaktär.
� Med stationen som nav tydligt bidra till att utveckla
Stockholm City till en aktiv, integrerad och attraktiv
24h-stad med blandat innehåll, levande bottenvåningar och attraktiva allmänna platser.

� 	Skapa en representativ entré till Stockholm och
Sverige, med Centralstationen som tydlig symbol och
målpunkt som knyter an till dess historiska betydelse.
�	Långsiktigt tillvarata områdets fulla potential och
säkerställa en ekonomiskt genomförbar och samhällsnyttig lösning.

Jernhusens har även ett övergripande
hållbarhetsmål:

� Ny bebyggelse inom detaljplaneområdet ska vara
klimatneutral ur ett LCA-perspektiv.

Uppdraget

Totalt 150 000 kvm BTA
ny bebyggelse

nya arbetsplatser

Uppgiften i parallella uppdraget
Uppgiften i det parallella uppdraget är att upprätta en strukturplan för hela uppdragsområdet och det mobilitetsnav som området utgör, med utgångspunkt i visionen för stadsutvecklingen samt programmets specifika mål och krav. I uppgiften ingår också den
arkitektoniska gestaltningen av rummen för resandet, stadsrum och byggnader på en
övergripande nivå.
Uppgiftens omfattning:
� Ny bebyggelse - ca 150 000 kvm BTA

� Stationsområdet som mobilitetsnav och
bytespunkt
En utveckling av stationsområdet som med befintliga och nya funktioner bildar en ny helhet som station
och bytespunkt för framtiden.

� Mobilitet och trafiklösningar
Förbättrade kopplingar för gång-, cykel- och fordonstrafik till och inom stationsområdet.

� Offentliga rum och stråk

0

50

� Arkitektonisk gestaltning på programnivå
� Beskrivning av hur förslaget möter
programmets hållbarhetsmål och krav
� Teknisk infrastruktur på övergripande
programnivå

Utveckling av befintliga och nya gator, stråk och
stadsrum liksom grönstruktur.
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- Kontorsarbetsplatser
- Handel och service
- Bostäder som mindre inslag
- Kultur

Mot väster

Mot norr

Mot sydost

Mot norr

Prekvalificeringens
förutsättningar
Intresseanmälan

Utvärdering av anbuden kommer ske i tre steg:

Anbudsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com,
sök på: Developing the Stockholm Central Station Area.
Intresseanmälan laddas upp på TendSign senast 202010-16. Alla frågor rörande prekvalificeringen ställs via
TendSigns funktion för frågor och svar.

Steg 1: Kontroll av skallkrav, d.v.s. att anbuden kommit
in i rätt tid och innehåller erforderliga handlingar samt
kontroll av att angivna uppgifter stämmer bl.a. genom
kreditupplysning.
Steg 2: Utvärdering av anbud utifrån urvalsgrunder, se
stycket Urvalsgrunder.

Bedömning

Steg 3: Utvärdering genom intervjuer. De 8–10 team
som lämnat anbud som svarar mot skallkraven och som
bäst uppfyller urvalsgrunderna i steg 2 bjuds in till intervjuer i syfte att säkerställa lämplighet för uppdraget.
Teamen kommer att få svara på frågor och beskriva sin
programförklaring. Av de intervjuade väljs fyra (4) team
ut till det parallella uppdraget.

Inkomna intresseanmälningar kommer att bedömas
av en grupp med kompetens inom arkitektur, stadsbyggnad, hållbarhet, projektering, projektledning och
projektutveckling. Fler kompetenser kan kopplas in för
bedömning av specifika områden. Delar av anbudsgruppen kommer även att ingå i bedömningsgruppen för det
kommande parallella uppdraget.

Skallkrav för prekvalificeringen
Intresseanmälan ska lämnas på svenska eller engelska. Intresseanmälan ska innehålla följande:
1. Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller liknande. Om flera företag samverkar ska var
och en lämna intyg.

• Stadsutveckling runt eller i stationsnära lägen med
medveten hantering av resenärsflöden i staden
• Projekt som har ett stort inslag av blandad användning där intressanta kombinationer av funktioner och
programinnehåll har skapats.

2. Intyg från affärs och/eller kreditupplysningsföretag innehållande uppgifter om ekonomiska nyckeltal
och riskklassificering (högst tre månader gammalt). Om
flera företag samverkar ska var och en lämna intyg.

• Komplexa och mångfunktionella stadsutvecklingsprojekt i centrala lägen med stark koppling till - och
påverkan på omgivningen.

3. Programförklaring. En redogörelse omfattande max
en A4 sida som beskriver hur intressenten avser att
arbeta med det parallella uppdraget.

• Projekt med en hög ambition avseende hållbarhet,
t ex träbyggnad, återbruk, energilösningar etc.

4. Redovisning av intressentens övergripande hållbarhetsarbete samt erfarenhet av projekt med höga
hållbarhetsambitioner, max en A4 sida.

• Gestaltning av profilbyggnader i centrala och/eller
kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljöer.
Varje referensprojekt ska presenteras på max två A4
sidor. För varje referensprojekt ska följande anges:

5. Redovisning av uppdragsorganisation för det
parallella uppdraget samt eventuellt fortsatt uppdrag
inklusive CV:n för nyckelpersoner som kommer att
engageras.

• Objekts- och projektbeskrivning (för byggda projekt
anges entreprenadform samt år för färdigställande).

6. Redovisning av hur en uppdragsorganisation med
lokal förankring ska etableras vid eventuellt fortsatt
uppdrag. Lokal förankring kan t. ex. innebära en filial på
plats eller lokal samarbetspartner.

• Beskrivning av intressentens uppdrag och varför
projektet anses relevant som referens

7. Tre referensprojekt, varav minst ett färdigställt,
där intressenten ska beskriva uppdraget och beskriva
referensprojektets relevans för detta uppdrag. Bland
annat är följande typer av referensprojekt relevanta för
parallella uppdraget:

• Byggherre och referens. Referenspersoner ska
anges med namn och telefonnummer samt deras roll
i projektet. Dessa kommer endast att kontaktas för
kontroll och fördjupning av angivna uppgifter och inte
som del i utvärdering av anbudet.

• Vilka roller personer i projektteamet har haft i referensprojektet.
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Urvalsgrunder
Bedömningen kommer att bygga på en sammantagen bedömning av programförklaring, uppdragsorganisation och referensprojekt samt intervjuer utifrån
nedanstående kriterier.
Verkshöjd
Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta
strukturplaner/byggnader/offentliga rum i centrumnära
och kulturhistoriskt värdefulla miljöer som skapar en
helhet med omgivande stadslandskap. Förmåga att
tolka en specifik plats arkitektoniskt..

Funktion, hållbarhet och genomförbarhet
Förslagsställarens förmåga att förstå komplexa stadsbyggnadssammanhang och göra balanserade avvägningar mellan olika intressen. Förmåga att gestalta
stationsområden eller mobilitetsnav i stadsmiljöer med
höga resenärsflöden och tekniskt komplicerade förut-

sättningar. Förmåga att genomföra uppdraget från start
till mål och arbeta fram ett förslag med utvecklingsbarhet och genomförbarhet.

Inlevelse och förståelse för uppdraget
Uppvisad inlevelse i den specifika platsens utmaningar
och möjligheter samt förståelse för vad den komplexa
uppgiften kräver.

Organisation och samverkan
Förmåga att leda och samverka i multidisciplinära team
samt organisera och driva arbetsprocesser tillsammans
med byggherren.

Processen i parallella uppdraget
Månad 0

Månad 5,5

1. Prekvalificering/intresseanmälan

5. Mittavstämning

Det parallella uppdraget föregås av en prekvalificering
där arkitektkontor med multidisciplinära team kan lämna
in en intresseanmälan. Inbjudan läggs upp på Jernhusens och Sveriges Arkitekters hemsida samt andra
liknande internationella webbplatser. Anbudsunderlaget
i sin helhet finns att hämta på www.tendsign.com, sök
på: Developing the Stockholm Central Station Area.

Enskilda delredovisningar för respektive arkitektkontor/
team där fördjupade analyser och slutsatser ska redovisas för bedömningsgruppen. Utrymme för diskussion,
frågor och vägledning för det fortsatta arbetet. Efter
mittavstämningen kan det bli aktuellt att koppla in de
referensgrupper som ska bistå bedömningsgruppen.
Återkoppling till respektive team sker inför fortsatt
process.

Månad 1,5–3

Månad 7

2. Urval

6. Delredovisning/arbetsmöte 2

Inkomna intresseanmälningar kommer att utvärderas av
anbudsgruppen utifrån angivna urvalsgrunder i denna
inbjudan. Fyra team kommer att väljas för att delta i det
parallella uppdraget. För det parallella uppdraget gäller
ABK09.

Enskilda delredovisningar för respektive arkitektkontor/
team där fördjupade analyser och slutsatser ska redovisas för bedömningsgruppen. Utrymme för diskussion
och frågor. Återkoppling till respektive team sker inför
fortsatt process.

OBS! Rådande samhällssituation i Corona-pandemins
spår kan komma att påverka steg 3 i utvärderingen,
beroende på olika anbudsgivares geografiska hemvist.
Detta kan i sin tur påverka datumet för startmötet och
därmed även datumen för samtliga kommande möten
under det parallella uppdraget. Jernhusen följer Folkhälsomyndighetens anvisningar löpande.

Månad 8
7. Inlämning och slutredovisning
De slutliga förslagen ska lämnas in och presenteras
separat av respektive arkitektkontor/team för bedömningsgruppen.

Månad 3

Efter samtliga redovisningar får de olika teamen ta del
av allas förslag. Utställning av förslagen sker för en av
projektet beslutad målgrupp.

3. Startmöte
Ett gemensamt startmöte med de utvalda arkitektkontoren/teamen kommer att starta uppdraget. Ett
program för det parallella uppdraget sänds ut senast en
vecka innan startmötet. Givet osäkerheten som följer
av Corona-pandemin, kan tiden mellan urvalet av team
och startmöte komma att bli relativt kort.

Månad 8–10
8. Bedömningsarbete
Samtliga inkomna förslag kommer att analyseras och
utvärderas av bedömningsgruppen. Till sin hjälp kommer bedömningsgruppen att ha ett antal referensgrupper som fördjupar sig inom t.ex. kalkyl, genomförande,
hållbarhet och resenärsperspektiv.

Månad 4
4. Delredovisning/arbetsmöte 1

Månad 10

Enskilda delredovisningar av respektive arkitektkontor/
team där inledande analyser och slutsatser ska redovisas för bedömningsgruppen. Utrymme för diskussion
och frågor. Återkoppling till respektive team sker inför
fortsatt process.

9. Utlåtande/beslut
Ett ställningstagande med beslut kommer att presenteras av bedömningsgruppen där varje förslag ges ett
utlåtande. Det parallella uppdraget är därmed avslutat.
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Bedömning av parallellt uppdrag
Bedömningen av det parallella uppdraget kommer att utföras av en bedömningsgrupp
med bred kompetens och representation från Jernhusen, Stockholms Stad, Trafikverket
och från Sveriges Arkitekter.
Bedömningsgruppen

Preliminär tidplan

Bedömningsgruppen kommer att bestå av ledande
funktioner från detaljplanens viktiga parter.

Rådande samhällssituation i Corona- pandemins spår kan
i första fasen komma att påverka steg 3 i anbudsutvärderingen, beroende på olika anbudsgivares geografiska
hemvist. Detta påverkar i sin tur datum för startmöte och
därmed även datumen för samtliga kommande händelser
under det parallella uppdraget. Jernhusen följer Folkhälsomyndighetens anvisningar löpande.

• Från Jernhusen ingår projektledande funktioner,
såväl arkitekter som fastighetsekonomer och
specialister inom mobilitet.
• Från Stockholm stad ingår stadsarkitekten samt
adjungerade planhandläggare.
• Trafikverket representeras genom sin chefsarkitekt.
• Bedömningsgruppen kan också bjuda in ytterligare
en medlem med kompletterande kunskaper.
Som stöd till bedömningsgruppen kommer ett antal
referensgrupper att knytas. Referensgrupperna ska
fungera som kvalitetssäkring i utvärderingsarbetet genom att djupare analysera vissa delar i förslagen som;
stations- och resenärsmiljö, bytespunkten och trafikala
flöden, investerings- och intäktskalkyl, hållbarhet samt
teknik- & genomförande. Bedömningsgruppen avser
också att vid behov rådfråga annan expertis inom olika
sakområden.

Bedömningskriterier
Förslagen kommer övergripande att bedömas utifrån
följande kriterier, utan inbördes ordning, och mer specifikt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet och dess bilagor: Stadsbyggnad och arkitektonisk
gestaltning, funktion, hållbarhet, utvecklingsbarhet,
genomförbarhet och förvaltningsbarhet.

Sista dag för frågor rörande intresseanmälan: 2020-10-02
Sista dag för svar rörande intresseanmälan: 2020-10-09
Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2020-10-16
Intervjuer från 2020-11-05 till 2020-11-13
Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att
delta: 2020-11-20
• Preliminärt startmöte: 2020-12-02
• Slutlig inlämning av förslag: I början av maj 2021
• Tillkännagivande av bedömningsgruppens beslut: i slutet
av juni 2021

•
•
•
•
•

Uppdrag efter parallellt uppdrag
Det förslag som bedömningsgruppen har funnit bäst uppfylla
programmet för det parallella uppdraget ska vara utgångspunkt för fortsatt utveckling till samrådshandlingar och
ny detaljplan. Förslaget ska även ligga till grund för första
utbyggnadsetappen direkt efter antagen detaljplan.
Avsikten är att efter genomfört parallellt uppdrag handla upp
konsulttjänster av det utvalda teamet i det fortsatta arbetet.
Den utvalda förslagsställaren ska vara samordnande konsult
för planarbetet och parallellt med detta kunna påbörja programarbete för första utbyggnadsetappen. För uppdraget gäller
ABK 09.
Preliminärt startar programarbete för etapp 1 under Q3
2021.

Ägande, nyttjande & upphovsrätt

Arkitekter äger rätt att publicera förslagen i tryckt form
och digitalt samt för utställning utan särskild ersättning till förslagsställarna. All publicering efter avslutat
parallellt uppdrag kommer att ske med angivande av
förslagsställarens namn.

Arrangören innehar den materiella äganderätten till förslagen. 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.

Arvode

Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det
samlade resultatet av det parallella uppdraget och idéer
från samtliga förslag förutsatt att det inte strider mot
svensk lag om upphovsrätt. Arrangören och Sveriges

Varje team erhåller ett arvode på 100 000 EUR exkl.
moms där 30% utbetalas efter mittavstämningen och
resterande 70% utbetalas efter godkänd slutinlämning.
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Välkommen med er
intresseanmälan!
Sista datum för anmälan är 2020-10-16
Ansvarig för det parallella uppdraget
hos Jernhusen är Anna Bergström,
anna.bergstrom@jernhusen.se

