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             1. ARRANGÖR

Stockholms  konstnärliga högskola (SKH)  anordnar tillsammans 
med Atrium Ljungberg, Stockholms stad och Sveriges Arkitekter 
en inbjuden projekttävling i två steg för fem till sju tävlande. 
Projekttävlingen anordnas i enlighet med 18 kap lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”).  
Tävlingsuppgiften är att gestalta en ny byggnad för Stockholms 
konstnärliga högskola i Stockholm.

Stockholms konstnärliga högskola är upphandlande myndighet 
och avser att teckna avtal med vinnande arkitekt om fortsatt upp-
drag. Avtal ingånget efter projekttävlingens avslutande kommer 
att överlåtas till Atrium Ljungberg AB eller av detta bolag anvisat 
bolag inom Atrium Ljungberg AB:s koncern. Genom inlämnande 
av intresseanmälan och tävlingsbidrag medger deltagare att över-
låtelse enligt ovan sker och är skyldig att acceptera detta.   
  FOTO EINAR KLING-ODENCRANTS
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Stockholms konstnärliga högskola i Slakthusområdet ska 
stärka kulturnärvaron lokalt, tillgängliggöra en bredd av 
kultur för fler och öka hela områdets attraktivitet. Den nya 
byggnaden ska signalera att konsten är för alla.

Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg fokuserar på utveckling av stora 
sammanhängande områden och skapar  attraktiva 
stadsmiljöer med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, 
boende, mat, service, kultur och utbildning. Atrium 
Ljungberg äger och utvecklar ett flertal andra fastigheter 
i området utöver denna samt har stor vana i att driva och 
förvalta liknande projekt.

Stockholm stad
Slakthusområdet är ett av Stockholms mest tongivande  
stadsutvecklingsområden. Ambitionen är att utveckla en 
tät, levande stadsdel utifrån platsens historiska djup. 
Stockholm stad antog 2017 ett planprogram för området 
och har idag flera pågående detaljplanearbeten. 

              2. BAKGRUND

I arbetet med att möjliggöra en ny byggnad för Stockholms 
konstnärliga högskola finns tre huvudparter: Stockholms 
konstnärliga högskola som huvudsaklig hyresgäst, Atrium 
Ljungberg AB som fastighetsägare och hyresvärd samt 
Stockholm stad.
      
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms konstnärliga högskola utbildar och forskar 
inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, 
scenkonst och skådespel. 

För att ytterligare stärka högskolans förmåga till 
banbrytande utbildningar och forskning ska en sam-
lokalisering ta vara på alla de fördelar som samverkan och 
tvärkonstnärliga samarbetsprojekt erbjuder. Placeringen i 
Slakthusområdet ger SKH en ny arena för utveckling av 
experimentella, innovativa och samverkansdrivna 
konstnärliga forsknings- och utbildningsmiljöer. Slakthus-
området kommer att ge SKH möjlighet att nå ut till fler 
studenter även från studieovana miljöer och därmed öka 
såväl attraktivitet som kvalitet inom utbildningarna.

Stockholms konstnärliga högskola bildades 
2014 när DOCH, Dans och Cirkushögskolan, 
Operahögskolan och Stockholms dramatiska 
högskola slogs samman. 

Här finns ca:
– 500 helårsstudenter
– 24 doktorander
– 200 helårsarbetskrafter 

Stockholms konstnärliga högskola har även 
nära 400 föreställningar/visningar per år och 
23 000 besökare per år.

BAKGRUND, STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

”Stockholms konstnärliga högskola ska  
vara ett ledande konstnärligt universitet som 
genom sin banbrytande utbildning och  
forskning stärker konstens kraft och förmåga 
att möta samhällets utmaningar.” 
UR STRATEGISK PLAN, STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA  
HÖGSKOLA, 2020-2023
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             3. SYFTE MED 
TÄVLINGEN 

Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få fram 
förslag till en ny byggnad för Stockholms konstnärliga högskola i 
Slakthusområdet i Stockholm. En vinnare kommer att utses. 

Stockholms konstnärliga högskola avser att använda sig av 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering jämlikt 6 kap 
19 § LOU för att inleda förhandlingar med vinnaren om köp av 
tjänster som följer på denna tävling, såsom t.ex. projektering.  

Tävlingen syftar även till att anskaffa arkitekttjänster för ett fortsatt 
uppdrag, förutsatt att parterna kan enas om villkoren i det 
förhandlade förfarandet enligt ovan. Läs vidare under rubriken 
Uppdrag efter tävling. 
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Med inspiration från platsens innovativa och unika historia 
kommer Slakthusområdet att vara ett självklart besöksmål 
som stärker Stockholms konkurrenskraft internationellt – 
en spännande stadsdel med ett mångsidigt innehåll som 
lever under dygnets alla timmar. Här kommer det sjuda av 
kreativitet och nyskapande med mötesplatser för 
kulturella och kreativa näringar, Tech och innovation. 
Området kommer utöver den befintliga strukturen att 
erbjuda nya byggnader för bostäder , arbetsplatser och 
utbildning. 

              4. VISION

Slakthusområdet - Stockholms nya mötesplats för mat, 
kultur och upplevelser

Slakthusområdet har en lång och spännande historia som 
stolt tar sitt historiska arv in i framtiden samt öppnar för nya 
kultur- och matupplevelser, mötes- och arbetsplatser, 
utbildnings- och boendemiljöer, parker och torg. Här 
utvecklas framtidens sätt att bo, arbeta, lära, mötas, äta, 
umgås och skapa. Området blir en attraktiv och blandad 
stadsdel med stort och varierat utbud; en tät och mång-
funktionell stadsmiljö där äldre bebyggelse samspelar med 
nya tillägg för att skapa ett levande och unikt område. 
I Slakthusområdet manifesteras och ges rum åt den 
kreativitet och innovationskraft som satt Sverige på 
världskartan!

” Stockholms konstnärliga högskola i 
Slakthusområdet – en robust, innovativ och 
dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö! 
Byggnadens uttryck signalerar öppenhet 
och är en konstnärlig gränsöverskridande 
mötesplats.”
PAULA CRABTREE, REKTOR VID STOCKHOLMS 
KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA
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             5. TÄVLINGS-
UPPGIFTEN

Stockholms konstnärliga högskolas lokalprogram är 
varierat och innehåller främst undervisnings- och 
forskningslokaler av olika karaktär. De flesta av rummen 
har en mycket hög teknisk standard. Ett antal lokaler är för 
publik verksamhet, då högskolan har nära 400 
föreställningar/ visningar per år inom teater, opera, cirkus, 
dans, filmförevisningar och andra genre överskridande 
händelser.

Byggnadens storlek ska vara ca. 30,000 m2 BTA 
inklusive källare , varav högskolans verksamhet ryms inom 
ca 25,000 m2 BTA, inklusive teknikytor. Övrig yta ska 
erbjuda Stockholms konstnärliga högskola möjlighet att 
öka sin verksamhet över tid, men även kunna fungera 
separat för andra hyresgäster eller samarbetspartners. 

Tävlingsuppgiften består i att gestalta en ny byggnad för 
Stockholms konstnärliga högskola i Slakthusområdet i 
Stockholm. Hänsyn behöver tas till projektets ekonomiska 
genomförbarhet och byggnades kontext utifrån områdets 
skala, karaktär, historiska  djup och målbild om ett levande 
stadsliv. 

En stor utmaning består i att anpassa volymen till kontexten 
med hänsyn till den komplexa rumsligheten som omger 
platsen i kombination med huvuduppgiften att gestalta en 
byggnad utifrån avancerade program - och sambandskrav. 
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             6. TÄVLINGS-
OMRÅDET 

Tävlingsområdet ligger i i gränslandet mellan Slakthus-
områdets labyrintiska, variationsrika struktur och det 
storskaliga Globen området med Tele2 Arena som 
närmaste granne. Fastigheten är avgränsad av Slakthus
gatan i väster, Östra gränden och det nya 
Evenemangstorget i norr, Arenavägen i öster och 
Diagonalen i söder. 

SKH I SLAKTHUSOMRÅDET

MÖTE SBK
2020-10-14
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             7. PRE-
KVALIFICERING 

Intressenter
En grupp av leverantörer får delta i projekttävlingen. 

Enligt 4 kap 5 § LOU får en upphandlande myndighet inte 
ställa upp villkor om att en sådan grupp ska ha en viss 
juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett 
anbud. Myndigheten får dock begära att en sådan grupp 
ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad 
kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna full-
göras på ett tillfredsställande sätt. Myndigheten får ange i 
något av upphandlingsdokumenten hur en grupp av 
leverantörer ska uppfylla kraven på ekonomisk och 
finansiell ställning enligt 14 kap. 3 och 4 §§ eller teknisk 
kunskap och yrkeskunskap enligt 14 kap. 5 § om det är 
berättigat av objektiva skäl. 

I denna tävling ska en intressent vara huvudsökande och 
det är denne som avtal kommer att ingås med. Av 
intresseanmälan ska framgå vilken denne är. Kvalificerings-
krav ska uppfyllas av en eller sammantaget av flera 
intressenter i gruppen, detta enligt vad som anges nedan. 

Intresseanmälan
Intresseanmälan ska lämnas på svenska eller engelska 
och ska senast 05-05-2021  vara arrangören tillhanda i 
Tendsign.

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. Se www.tendsign.com. 

Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns 
funktion för frågor och svar.

FOTO URBAN JOREN
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4. Minst två och max fyra referensprojekt, där minst ett 
är uppfört och för samtliga gäller att någon i offererad 
uppdragsorganisation ska ha medverkat i projektet:  

–  Vidare ska minst ett av referensprojekten vara en 
byggnad med flera funktioner, och  som samordnar 
ett komplext system av flöden och logistik samt visar  
på en verksamhet som ställer höga funktionskrav 
inom  flera områden så som till exempel akustik, 
scenteknik och ventilation. 

–  Minst ett referensprojekt  ska omfatta ca. 10 000 
 kvadratmeter BTA.

–  Minst ett referensprojekt ska vara inordnat i en 
befintlig tät stadsmiljö, gärna med kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse eller struktur. Det kan vara ett 
mindre eller större projekt.

–  Minst ett referensprojekt ska ha en utåtriktad verk-
samhet som tar emot olika typer av besökare. Det 
kan vara ett mindre eller större projekt.

 Till exempel  är följande typer av referensprojekt 
relevanta för tävlingen: 

– Kulturhus
–  Teater/Opera
–  Universitet/Högskolor
–  Bibliotek
–  Museum
–  Sjukhus
–  Offentlig / publik byggnad av annan karaktär 

 Även andra typer referensprojekt kan dock 
 redovisas till uppfyllande av kraven ovan.  

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

1. Ifyllt formulär kallat Intresseanmälan för Stockholms 
konstnärliga högskola. Här fylls intressentens namn, 
organisationsnummer, adress, telefon, e-postadress 
och webbadress i. Intresseanmälan innehåller även en 
checklista där intressenten anger att den efterfrågade 
dokumentation ingår i intresseanmälan.

2. Tre  reflekterade texter. Samtliga texter får tillsammans  
omfatta max två A4-sidor.

–  Textdel 1.
 Exempel på eller reflektioner kring hur arkitektoniskt 

uttryck och rumslig organisation kan stödja under-
visning, forskning och administrativ verksamhet i en 
multidisciplinär konstnärlig högskola. 

– Textdel 2.
 Projektet har tre tydliga aktörer med delvis olika 

fokusområden, men med en gemensam vision för 
Stockholms konstnärliga högskola i Slakthus-

 området. Reflektera kring arkitektens roll i 
 utvecklingsprocessen i förhållande till respektive 

aktör och med utgångspunkt i tid, kvalitet och 
 ekonomi.  

– Textdel 3.
 Utmaningar och möjligheter med att lägga till ny 
 bebyggelse i Slakthusområdet i Stockholm. 

3. Redovisning av uppdragsorganisation för tävling samt 
för fortsatt uppdrag inklusive Cv:n för nyckelpersoner 
som kommer att engageras. Cv:n ska dock endast 

 redovisa de erfarenheter som bedöms vara relevanta 
för projektet.

 Varje referensprojekt ska presenteras på max en 
 A4-sida. För referensprojekten ska följande anges:

– Objekts- och projektbeskrivning (för byggda projekt 
anges entreprenadform).

– Beskrivning av intressentens uppdrag i projektet och 
vilken roll respektive person haft, i den för tävlingen 
angivna uppdragsorganisationen.

– Kortfattad beskrivning om varför projektet är relevant 
som referens. 

LOU ger intressenter en möjlighet att, istället för att 
bifoga intyg och bevis utvisande att inga 
uteslutningsgrunder föreligger samt att kvalificerings-
kraven är uppfyllda att inge ett ifyllt formulär med en 
egenförsäkran (ESPD - European Single Procurement 
Document) om att det inte finns skäl att utesluta 
intressenten från deltagande i projekttävlingen samt att 
intressenten uppfyller angivna kvalificeringskrav. 
Arrangören tillhandahåller därför ett ESPD-formulär i 
upphandlingssystemet. En intressent som har lämnat 
in en egenförsäkran enligt ovan ska på begäran av en 
upphandlande myndighet komplettera sin försäkran 
med ett eller flera av de intyg som omfattas av den. En 
sådan begäran får göras när som helst under ett 
upphandlingsförfarande om myndigheten anser det 
vara nödvändigt för att upphandlingen ska kunna ge-
nomföras korrekt. 
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Uteslutningsgrunder
Arrangören kommer att utesluta intressenter och om grund 
för uteslutning föreligger enligt 13 kapitlet 1§ och 2 § första 
stycket LOU och kan komma att utesluta intressenter om 
grund för uteslutning föreligger enligt 13 kap 2 § andra 
stycket och 3 § LOU. 

Är intressenten en juridisk person ska leverantören 
uteslutas om en person som är behörig att företräda, fatta 
beslut om eller kontrollera leverantören är föremål för om-
ständigheter i 13 kap 1-3 §§ LOU. 

Om intressent åberopar annat företags kapacitet - vilket ska 
framgå av intresseanmälan - ska även dessa företag upp-
fylla kraven i 13 kap 1-3 §§ LOU. Egen försäkran ska, om 
intressenten gör bruk av denna, ges in också för företag 
vars kapacitet åberopas. 

Innan beslut att utesluta intressent sker kommer 
intressenten att få tillfälle att yttra sig om omständigheterna 
som enlig arrangören utgör skäl för uteslutning.

Kvalificeringskrav 
Leverantör ska uppfylla följande kvalificeringskrav för att bli 
föremål för vidare prövning och utvärdering i 
upphandlingen: 

1. Leverantörer ska vara registrerade hos bolagsverket 
eller motsvarande för utländska leverantörer. Detta 

 kontrolleras av Stockholms konstnärliga högskola.

2. Leverantören ska ha en ekonomisk- och finansiell 
ställning motsvarande en rating om minst 35 hos Inyett 
(detta motsvarar lägst 40 hos Creditsafe, lägst riskklass 
3 hos UC och lägst rating A hos Soliditet). Detta kont-
rolleras av Stockholms konstnärliga högskola.

3. Leverantör ska ha en årlig omsättning på minst 25 
miljoner svenska kronor under det till Bolagsverket eller 
motsvarande senast redovisa räkenskapsåret. Detta 

 kontrolleras av Stockholms konstnärliga högskola. 

Intressenten redovisar att kraven uppfylls på blankett för 
Intresseanmälan - alternativt genom ingivande av egen 
försäkran.

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, i TendSign, och vara 
på svenska eller engelska (tävlingen genomförs dock på 
svenska se Tävlings- och projektspråk).

–  Samtliga efterfrågade handlingar i denna inbjudan ska 
ha inkommit i tid och bifogas intresseanmälan. Om det 
saknas handlingar eller uppgifter kommer intressean-
mälan förkastas.

–  Det ska inte finnas någon grund för uteslutning av 
intressenten (se Uteslutningsgrunder).

–  Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda för huvudsö-
kanden eller - om grupp av leverantörer ansöker - en 
av dessa eller gemensamt, (se Kvalificeringskrav ovan) 
dock ska samtliga i gruppen uppfylla punkten 1 och 2 
av kvalificeringskraven. 

Steg 2
Urvalet av tävlingsdeltagare sker  bland inkomna 
intresseanmälningar och av de intressenter som klarat 
kvalifikationskraven. Urvalet kommer att bygga på, och ske 
efter, en sammantagen bedömning av uppdrags- 
organisation, åberopade referensprojekt och de 
reflekterande texterna samt en intervju med maximalt tre 
nyckelpersoner i uppdragsorganisationen (väljs av tävlings-
deltagaren och anges av denne vid kallelsen till intervju). 
Uppdragsorganisation, referensprojekt, reflekterande texter 
och intervju kommer att värderas utifrån urvalskriterierna  
beskrivna i stycket Urvalskriterier .
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Urvalskriterier

Verkshöjd
– Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet hantera 

programmatiska och tekniska frågeställningar i 
 kombination med en väl genomtänkt arkitektur och hög 

konstnärlig nivå.

– Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta 
byggnadsverk som relaterar väl till sitt omgivande 

 stads- och landskapsrum samt dess historiska lager.

Funktion, genomförbarhet och hållbarhet
– Förmåga att gestalta funktionella byggnadsverk som 

svarar mot verksamhetens krav och behov. 

– Förmåga att gestalta arkitektur som är ekologiskt, 
 ekonomiskt och socialt hållbar.

– Förmåga att skapa en inkluderande och åtkomlig 
 arkitektur, öppen för stadens besökare och invånare.

– Förmåga att gestalta byggnadsverk med god 
 genomförbarhet och som medger långsiktig förvaltning. 

Inlevelse och förståelse för uppdraget
– Förmåga att gestalta byggnadsverk som uppvisar 
 förståelse för och inlevelse i människors fysiska och 

psykiska behov. 

– Förmåga att definiera och beskriva en verksamhets 
behov.

Organisation och samverkan
– Förmåga att leda och samverka i multidisciplinära team 

samt organisera och driva arbetsprocesser tillsammans 
med byggherren och hyresgästen.

– Förmåga att genomföra projektering från skissarbete till 
relationshandling

Intervjuer 
De sju till tolv team som  bäst uppfyller uppställda kriterier 
kommer att bjudas in till intervjuer i syfte att säkerställa 
deras lämplighet för uppdraget. Teamen kommer att få 
resonera utifrån sina reflekterande texter och beskrivna 
arbetsmetodik. Av de intervjuade teamen väljs fem till sju ut 
för  att delta i tävlingens första steg. 

Urvalsgrupp 
Urvalsgruppen kommer att bestå av personer från 
Stockholms konstnärliga högskola, Atrium Ljungberg och 
Stockholms stad.

FOTO PER BOLKERT
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             8. OM 
TÄVLINGEN 

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

Tävlingsarvode
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med ett 
arvode om 150,000 SEK exklusive moms efter korrekt 
inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt 
tävlingsförslag i steg ett, i enlighet med tävlings-
programmet. De tävlingsdeltagare som går vidare till 
tävlingens andra steg kommer vardera att ersättas med 
ett arvode om 200,000 SEK exklusive moms efter korrekt 
inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt tävlings-
förslag i steg två, i enlighet med tävlingsprogrammet.

Arvodet utbetalas mot faktura.

Tvåstegstävling
Tävlingen kommer att genomföras i två steg. 
Prekvalificeringen syftar till att välja fem till sju deltagare 
som kommer att bjudas in att delta i tävlingens första steg. 
Tävlingsjuryn (se Bedömning av tävling, Jury) kommer att 
utse de två till tre  förslag som bedöms ha bäst 
förutsättningar att utvecklas vidare i steg två. Inför 
tävlingens andra steg kommer juryns slutsatser från steg ett 
att delges de tävlande som fortsätter att tävla.

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 inte röja sitt delta-
gande 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 tävlings tävlingens vinnare har delgivits. 

Tävlings- och projektspråk
Projektspråk är svenska (skriven text). Tävlingsspråk är 
skandinaviska (talat språk vid intervju).  
Tävlingsprogrammet kommer att ges på svenska. 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. Juryns utlåtan-
de kommer att ges på svenska. 
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Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation 
ska samråd ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen 
efter två år ännu inte har lett till projekteringsuppdrag för 
vinnaren, trots att erforderliga beslut fattats, får vinnaren 
ytterligare en ersättning motsvarande tävlingsarvodet. En 
förutsättning härför är att det förhandlade förfarandet om 
fortsatt uppdrag inte avbrutits på grund av att parterna inte 
kunnat komma överens. 

Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att förhandla med förslagsställaren  av 
vinnande förslag om uppdraget av arkitekturtjänster 
kopplat till att ta framtagande av underlag till detaljplan 
och projekteringsarbete i skedet programhandling samt 
följande optioner:

Option 1: Systemhandling
Option 2: Bygglov
Option 3: Bygghandling, uppföljning under byggtid och 
relationshandling

Arrangörens ambition är dock att genomföra samtliga ovan 
beskrivna skeden med förslagsställaren.

Stockholms konstnärliga högskola kommer parallellt med 
tävlingen att upphandla tekniska konsulter och sakkunniga 
för projektet. Dessa kontrakt kommer att överlåtas till 
Atrium Ljungberg AB som kommer att ansvara för projekt- 
och projekteringsledning under uppdraget.

Preliminär tidplan
– Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 
 21-04-2021 

– Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 
 28-04-2021

– Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 
 10-05-2021

             9. UPPDRAG 
OCH TIDER 

– Intervjuer: 
 vecka 20 och 23 

– Meddelande till utvalda intressenter till steg 1: 
 vecka 24

– Eventuellt startmöte hålls digitalt: 
 vecka 25 

– Inlämning av tävlingsförslag för steg 1: 
 vecka 36

– Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in till 
steg 1: Andra halva av oktober 

Tidplan för steg 2 enligt senare besked. Målsättning är att 
presentera det vinnande förslaget i februari 2022 
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Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, 
utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål 
som ställs i programmet och dess bilagor.

– Gestaltning 

– Funktion och organisation

– Genomförbarhet och förvaltning

– Hållbarhet 

– Utvecklingsbarhet 

Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury 
bestående av representanter från Stockholms konstnärliga 
högskola, Atrium Ljungberg och Stockholms stad samt 
två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Jäv får inte 
föreligga.

Tävlingssekreterare: Julia Hertzman arkitekt SAR/MSA, 
Sveriges Arkitekter

Tävlingssekreterare: Ulrika Nero arkitekt SIR/MSA, 
Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär: Gustaf Kilander, 
Stockholms konstnärliga högskola

             10. TÄVLINGS 
BEDÖMNING

FOTO BENGT SÖDERSTRÖM
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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. RÄTTIGHET
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