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1 Arrangör 

Trafikverket anordnar en inbjuden projekttävling för 
max fem team om gestaltning av en järnvägsbro för 
Norrbotniabanan genom Robertsfors. Tävlingen 
genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickleån 

 

 

 

 

2     Bakgrund 

Norrbotniabanan är en 27 mil lång enkelspårig 
järnväg som planeras längs kusten mellan Umeå och 
Luleå.  

Den nya järnvägen kommer till största delen att gå 
genom skogslandskap, men i Robertsfors kommer 
Norrbotniabanan att vara väl synlig i det öppna 
landskapet då den kommer att gå på en ca 850 meter 
lång landskapsbro. En landskapsbro är en bro som är 
tillräckligt lång och hög för att tillåta de naturliga 
ekologiska processerna att fortsätta under denna.  

Landskapsbron sträcker sig genom två riksintressen: 
Rickleån, riksintresse för naturvården och 
Robertsfors, riksintresse för kulturmiljövården.  

Med tanke på riksintressena och synligheten i 
landskapet har Trafikverket beslutat att genomföra en 
projekttävling för att få fram den optimala föreningen 
av form, funktion, hållbarhet och ekonomi och 
samtidigt välja den för uppdraget mest lämpade 
arkitekten. Trafikverket har också tagit ett principbeslut 
att arrangera fler projekttävlingar för att uppnå 
visionen att skapa fler hållbara, välfungerande och 
vackra anläggningar.  

Trafikverket har fattat beslut om finansiering av 
detaljprojektering för bygghandlingar. Beslut om 
finansiering för uppförande av anläggningen är 
förväntat men inte taget ännu. 

  

Vy från Stantorsberget, Robertsfors 
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3 Syfte med tävlingen 

Tävlingens syfte är att få genomförbara och 
utvecklingsbara förslag på en väl gestaltad 
landskapsbro utformad i samspel med omgivande 
landskap. 

Tävlingen syftar även till att, utan föregående 
annonsering, upphandla konsulttjänster för 
detaljprojektering av det vinnande teamet i det 
fortsatta arbetet med framtagande av bygghandlingar 
för utförandeentreprenad.  

Se vidare 9.7 Uppdrag efter tävlingen.   

 

4    Vision 

Landskapsbron ska vara ett byggnadsverk som 
kommande generationer känner stolthet över, samt  
synliggör Norrbotniabanan och dess betydelse för 
Norrlands kustland och för Robertsfors.  

Gestaltningen ska utgå från ett helhetsperspektiv där 
landskapsbron, ån, det öppna kulturlandskapet, 
bruksmiljön, golfbanan och den övriga 
järnvägsanläggningen samspelar.  

5     Mål 

Tävlingsförslaget ska utformas: 

 Som en väl gestaltad helhet, en vacker 
konstruktion med ett medvetet arkitektoniskt 
uttryck i samspel med omgivande natur- och 
kulturlandskap. 

 Med utgångspunkt i platsens historiska 
sammanhang och sambandet mellan bruket och 
odlingslandskapet. 

 Med hänsyn till tågresenärer och till människor 
som rör sig i området. Viktiga aspekter är väl 
avvägda avstånd mellan bropelare och en 
omsorgsfull gestaltning av bron med tanke på hur 
den upplevs på nära håll. 

Tävlingsförslaget ska: 

 Bli en symbol för Norrbotniabanan och för en 
utveckling mot mer hållbara färdsätt, där 
järnvägen blir allt viktigare.  

 Vara robust mot klimatförändringar och utformat 
med en hög miljöprofil avseende materialval.  

 Ge ett lågt klimatavtryck och en låg 
livscykelkostnad med tanke på byggskede, 
förvaltning- och underhåll samt arbetsmiljö. 

 Visa på inlevelse och förståelse för platsen och på 
omsorg i gestaltningen av de olika passagerna: 
Rickleån, Kulturjärnvägen, golfbanan och väg 
651. 

 Utformas med väl gestaltade övergångar mellan 
bro, bank och omgivande landskap. 

 



 

5 

6 Tävlingsuppgiften 

Uppgiften är att gestalta en 850 m lång landskapsbro.  

Eftersom bron och dess omgivning ska hanteras som 
en helhet ingår även landskapsanpassning.

 

 

 

 

 

 

  

Kulturjärnvägen   Klubbhus Robertsfors Golfklubb 

Golfbanan vintertid   Golfbanan sommartid 
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7 Tävlingsområdet 

Tävlingsområdet sträcker sig från Rickleån i söder till 
och med väg 651 i norr längs den planerade 
järnvägens sträckning. Ett öppet landskap utbreder 
sig mellan Rickleån och väg 651. Området utgörs 
bland annat av en historiskt intressant bruksmiljö 
med bevarade byggnader, strukturer och 
jordbruksmarker, dessutom finns en golfbana som 
gränsar mot väg 651. En elektrifierad järnväg från år 
1900 band samman Robertsfors bruk med hamnen i 
Sikeå, den kallas idag för Kulturjärnvägen. 

 

En bevarad sträcka av denna enkelspåriga järnväg 
finns inom tävlingsområdet. Tillsammans med 
Rickleåns dalgång är detta landskapsrum av 
riksintresse för kulturmiljövården söder och öster om 
Robertsfors.  

Den mark som kommer att tas i anspråk för 
landskapsbron är ny järnvägsmark med servitutsrätt. 
För väg 651 under landskapsbron är marken nytt 
vägområde med vägrätt. För anslutande bank i norr och 
söder är marken ny järnvägsmark med äganderätt. 

  

Tävlingsområdet 
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8 Ansökan om att delta i 
projekttävling 

Projekttävlingen följer de bestämmelser som finns i 17 
Kap Lag (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna. 

Trafikverket har för avsikt att tilldela ett kontrakt 
enligt bestämmelserna om förhandlat förfarande utan 
föregående annonsering för det vinnande teamet för 
det fortsatta arbetet med framtagande av 
förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för 
landskapsbron, samt för övriga anläggningsdelar som 
kommer att ingå i samma entreprenad. 

 

Intresseanmälan 

Intresseanmälan ska lämnas på svenska, danska, 
norska eller engelska. 

Den ska senast 10 december 2021 vara Trafikverket 
tillhanda i KOMMERS. 

KOMMERS är ett elektroniskt upphandlingssystem 
som Trafikverket 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 Kommers.  

Sök efter aktuell upphandling ”Projekttävling om 
Landskapsbro för Norrbotniabanan genom 
Robertsfors” och klicka på den.  

1 Klicka på ”Skapa konto”, 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 Välj upphandlingen som heter ”Projekttävling om 
Landskapsbro för Norrbotniabanan genom 
Robertsfors”. 

Du kan nu ställa frågor i systemet, bifoga dokument, 
lämna in intresseanmälan och slutligt klicka på ”Skapa 
anbud”. Glöm inte bifoga efterfrågade filer. Frågor 
rörande projekttävlingen ska ske genom systemet. 

 

 

Handlingar att lämna in 

Intresseanmälan ska innehålla samtliga handlingar 
enligt nedan: 

1 Ifyllt formulär kallat ”Intresseanmälan för 
projekttävling om landskapsbro för 
Norrbotniabanan genom Robertsfors”. Här fylls 
intressentens namn, organisationsnummer, adress, 
telefon, e-postadress och webbadress i. 
Intresseanmälan innehåller även en checklista med 
de dokument som efterfrågas av Trafikverket. Om 
flera företag samverkar ska var och en lämna dessa 
uppgifter.  

2 Tävlingssökande ska fylla i och underteckna 
blanketten ”Utredning – uteslutningsgrunder”. 
Den ifyllda blanketten samt de intyg och andra 
skriftliga bevis som efterfrågas i blanketten ska 
lämnas in med intresseanmälan. Beställaren 
tillhandahåller blanketten i upphandlingssystemet. 

Alternativt får tävlingssökande, som preliminärt 
bevis, lämna in ett formulär om Egen försäkran 
(ESPD). ”ESPD-blankett för ”Projekttävling om 
Landskapsbro för Norrbotniabanan genom 
Robertsfors” tillhandahålls av Trafikverket i 
upphandlingssystemet.  Observera att ESPD är 
frivillig att fylla i och bifoga till intresseanmälan. 

3 Programförklaring. En redogörelse omfattande 
max en A4-sida som beskriver uppgiftens 
utmaningar och möjligheter och en generell 
beskrivning av arbetsmetodik för tävlingsarbetet. 

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

5 Förslag på organisation för efterföljande uppdrag. 

6 Två referensprojekt som ska vara färdigställda 
mellan 2011-2021. Med färdigställda avses ett 
projekt som är byggt och besiktigat. 

Varje referensprojekt ska presenteras på max två A3-
sidor (horisontell orientering). För referensprojekten 
ska följande anges: 

 Objekts- och projektbeskrivning samt 
entreprenadform. 

 Beskrivning av intressentens uppdrag och varför 
projektet är relevant som referens. 

 Vilken roll personerna i tävlingsteamet har haft i 
referensprojektet.  
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Uteslutningsgrunder 

Tävlingssökande kan uteslutas från deltagande i 
projekttävlingen om någon av de situationer som 
anges i 13 kap. LUF föreligger. 

Blanketten Utredning – uteslutningsgrunder samt de 
intyg och andra skriftliga bevis som efterfrågas i 
blanketten ska ha lämnats in.  

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

Innan beslut att utesluta tävlingssökande sker 
kommer tävlingssökande att få tillfälle att yttra sig om 
omständigheterna som enligt Trafikverket utgör skäl 
för uteslutning. 

Tävlingssökande får lämna en ESPD (European Single 
Procurement Document) såsom preliminärt bevis, om 
att det inte finns skäl att utesluta tävlingssökande från 
deltagande i projekttävlingen samt att anbudsgivaren 
uppfyller angivna kvalificeringskrav.

Kvalifikationskrav 

Tävlingssökande måste uppfylla följande 
kvalificeringskrav för att bli föremål för utvärdering i 
upphandlingen: 

a. Tävlingssökande ska vara registrerade hos 
bolagsverket eller motsvarande för utländska  
tävlingssökande.  

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

c. Tävlingssökande ska ha följande kompetenser i 
sitt tävlingsteam:  

–    Arkitekt, SAR/MSA eller motsvarande 
internationell titel. 

–    Landskapsarkitekt, LAR/MSA eller 
motsvarande internationell titel. 

–   Konstruktör, civilingenjör med erfarenhet av 
brokonstruktion. 

Även annan expertis som teamet bedömer som 
viktig för att lösa uppgiften kan ingå.  

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

 

Kvalificerings och urvalsprocess 

Urvalet utgörs av tre steg. De tävlingssökande som 
uppfyller kraven i steg 1 går vidare till steg 2. 
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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 för 
huvudsökanden (se Kvalifikationskrav). 

 

Steg 2  

Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna 
intresseanmälningar kommer att bygga på en 
sammantagen bedömning enligt nedanstående 
kriterier. Underlag för bedömningen är 
uppdragsorganisation för tävlingen, föreslagen 
organisation för efterföljande uppdrag, 
programförklaring och referensprojekt. 

 

URVALSKRITERIER 

Organisation och samverkan 

Förståelse för uppdraget och förmåga att organisera 
och driva projektering avseende framtagande av 
bygghandling för en utförandeentreprenad i 
samverkan 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 samt natur- och kulturmiljöer. 

Inlevelse 

Inlevelse i den specifika platsens utmaningar och 
möjligheter samt förståelse för uppgiften. 

Funktion och genomförbarhet  

Förmåga att gestalta funktionella och genomförbara 
byggnadsverk/konstruktioner som klarar tunga laster.  

Hållbarhet 

Förmåga att utforma byggnadsverk/konstruktioner 
som ger ett lågt klimatavtryck och en låg 
livscykelkostnad. 

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. 
Intervjuerna kommer att hållas på svenska och/eller 
engelska. Teamen kommer att få beskriva sin 
programförklaring, uppdragsorganisation samt 
föreslagen organisation för efterföljande uppdrag. Av 
de intervjuade teamen väljs max 5 ut att tävla. 

 

URVALSGRUPP 

Urvalsgruppen kommer att bestå av följande personer 
från Trafikverket: 

 Kristina Lidén Lindgren, Trafikverket, 
Projektledare 

 Britta Pedersen, Trafikverket, 
Landskapsarkitekt, Specialist Arkitektur 

 Minéia Sales Frazao, Trafikverket, Arkitekt, 
Specialist Arkitektur 

 Jonas Högberg, Trafikverket, Arkitekt, 
Specialist Arkitektur 

 Svante Törnblom, Trafikverket, Specialist 
byggnadsverk  

 Ann-Christin Burman, Trafikverket, Specialist 
kulturmiljö 

Tävlingens funktionär kommer att administrera 
urvalet i steg 1 och stödja urvalsgruppen i steg 2 och 3. 
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9 Om tävlingen 

9.1  Tävlingsregler 

Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma 
tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält” från 2016. 

 

9.2  Sekretess 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
gäller absolut anbudssekretess till dess att 
tilldelningsbeslut har fattats eller upphandlingen 
dessförinnan har avslutats. Därefter blir anbud och 
andra i upphandlingen ingående uppgifter allmän 
handling. 

Uppgifter i anbud kan dock omfattas av sekretess på 
grund av andra bestämmelser enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. Trafikverket prövar detta varje gång 
en allmän handling begärs utlämnad. 

Även om en anbudsgivare har begärt sekretess är det 
ingen garanti för att uppgiften i fråga kommer 
omfattas av sekretess. För sekretess erfordras att 
uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för 
anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan 
antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna 
röjs. 

Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud 
omfattas av sekretess, bör anbudsgivaren skriftligen 
begära sekretess och precisera vilka uppgifter som 
avses samt vilken skada som anbudsgivaren skulle lida 
om uppgifterna röjs.  

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. 

 

 

9.3 Tävlings- och projektspråk 

Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. 
Tävlingsprogrammet kommer att ges ut på svenska. 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. Juryns 
utlåtande kommer att ges på svenska. 

 

9.4 Tävlingsprogram 

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

 

9.5  Startmöten 

Startmöten kommer att hållas på plats i Robertsfors i 
slutet av februari 2022. 

 

9.6  Tävlingsarvode 

Av urvalsgruppen utvalda tävlingsdeltagare kommer 
vardera att ersättas med ett arvode om 300 000 SEK 
exklusive moms efter korrekt inlämnat, 
bedömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag i 
enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas 
mot faktura. 

 

9.7 Uppdrag efter tävlingen 

Tävlingen syftar även till att, utan föregående 
annonsering, i ett förhandlat förfarande enligt LUF 6 
kap 12 § upphandla det vinnande teamet för det 
fortsatta arbetet med framtagande av bygghandlingar 
för utförandeentreprenad.  

Det fortsatta uppdraget består i att i samverkan med 
Trafikverket planera och utföra detaljprojektering av 
järnväg- och väganläggning avseende mark och 
byggnadsverk enligt AB04 för utförandeentreprenader 
för landskapsbron, samt för övriga delar som kommer 
att ingå i samma entreprenad. 
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Entreprenaden är geografiskt uppdelad i en sträcka 
vid Dalkarlsån och en sträcka i Robertsfors (se 
översiktskarta).  

På sträckan vid Dalkarlsån ingår: 

– Bro över Dalkarlsån. 

På sträckan i Robertsfors ingår: 

– Landskapsbro. 

– Järnvägsbank norr om väg 651 fram till 
regionaltågsstationens plattformsanslutning. 

– Kombinerad plattformsanslutning och vägport 
under järnväg. Plattformsanslutning ska utföras 
med trappa, hiss och väntrum.  

– Plattform för resandeutbyte samt där tillhörande 
informationssystem i järnvägsmiljö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktskarta  

 

Arbetet innebär framtagande av ett 
förfrågningsunderlag (FU)/bygghandlingar (BH) för 
utförandeentreprenader. I uppdraget ska även ingå, 
bland annat: 

 Hantering av tillstånds- och anmälningsärenden 
för bl.a. vattenverksamhet och arkeologi.  

 Geotekniska fältundersökningar. 

 Projektering för omläggning av ett antal luft- och 
markförlagda ledningar. 

 Att miljösäkra lösningar och utföranden. 

 Kompletterande naturvärdesinventeringar. 

 Komplettering av anslutningsnät i plan och höjd. 
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Det vinnande teamet ska i förhandlingen om fortsatt 
uppdrag samverka med beställaren kring de 
kompletterande kompetenser som krävs i fortsatt 
uppdrag. Trafikverket förväntar sig att det vinnande 
teamet ska tillhandahålla konsulter med bland annat 
följande kompetenser: 

arkitektur/landskapsarkitektur, 
stationsarkitektur, byggnadsverk 
(brokonstruktion), mark/avvattning, geoteknik, 
miljö, bana (spår), el, signal och tele samt 
kanalisation 

BIM-samordning, datasamordning, 
mätningsteknik, anläggningskostnadskalkyl, 
markförhandling, säkerhet/arbetsmiljö, 
tillståndshantering, ledningssamordning 

uppdragsledning, förvaltningsdata, 
kravhantering, entreprenadjuridik, 
produktionsfrågor, AMA och bygghandling 

En mer utförlig beskrivning av kompetenskrav för 
dessa områden kommer att framgå av 
uppdragsbeskrivningen. Trafikverket ska godkänna 
konsultgruppen. 

Efter att vinnaren utsetts kommer 
uppdragsbeskrivning, administrativa föreskrifter och 
uppdragskontrakt att tillsändas. Där ingår även ett 
prisformulär som kommer att ligga till grund för 
förhandling och reglering av det efterföljande 
uppdraget. 

Finner Trafikverket skäl att frångå juryns 
rekommendation ska samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. Om tävlingen efter två år ännu inte har lett 
till projekteringsuppdrag för eller inledda 
förhandlingar med vinnaren, trots att erforderliga 
beslut fattats, får vinnaren ytterligare en ersättning 
motsvarande tävlingsarvodet. 

9.8  Preliminär tidplan 

 Sista dag för frågor i samband med 
intresseanmälan: 2021-11-28 

 Sista dag för svar i samband med 
intresseanmälan: 2021-12-03  

 Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2021-
12-10  

 Period för intervjuer: januari 2022 

 Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds 
in att tävla: februari 2022 

 Startmöten: slutet av februari 2022 

 Inlämning av tävlingsförslag: maj-juni 2022 

 Tillkännagivande av juryns beslut: september-
oktober 2022 
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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. Jäv får inte föreligga. 

 

 Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket 

 Lars Bergdahl, projektchef Norrbotniabanan, 
Trafikverket 

 Henrik Rundquist, arkitekt, utsedd av Sveriges 
Arkitekter 

 Helle Juul, arkitekt, utsedd av Sveriges 
Arkitekter 

 Mattias Lidén, landskapsarkitekt 
Norrbotniabanan, Trafikverket 

 Maria Hessel, länsarkitekt, Länsstyrelsen 
Västerbotten 

 Jessica Erlaskog, arkitekt, Robertsfors 
kommun 

 

Som stöd till tävlingsjuryn kommer att antal 
referensgrupper att knytas. Syftet är att 
referensgrupperna gör analyser av vissa delar i 
förslagen som exempelvis konstruktion och kalkyl, 
klimatavtryck och LCC, drift, underhåll och 
arbetsmiljö samt kulturmiljö. Referensgrupperna ska 
fungera som kvalitetssäkring i utvärderingsarbetet. 
Juryn avser också att vid behov rådfråga annan 
expertis inom olika sakområden.  

 

Tävlingssekreterare: Anna Forsberg, 
landskapsarkitekt LAR/MSA, processledare tävlingar, 
Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsfunktionär: Anders Hyllborn, kvalificerad 
inköpare, Trafikverket. 

 

 

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  

Funktion 

Utvecklingsbarhet 

Hållbarhet  

Genomförbarhet och förvaltning 

 

11 Rättigheter 

Ägande, nyttjande- och upphovsrätt 

Förslagsställarna innehar upphovsrätten till sina 
förslag.  

Trafikverket får full nyttjanderätt till handlingar som 
lämnas in i syfte att använda för bedömning av 
aktuellt projekt. Trafikverket och Sveriges Arkitekter 
får 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. 

Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga 
delar, kan ske först efter avtal mellan förslagsställarna 
och Trafikverket. 

Trafikverket 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. 
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