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Ett välkomnande bibliotek i stadens hjärta, helsingborgarnas 
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1. Arrangör

Helsingborgs stad anordnar, i samarbete med Sveriges 
Arkitekter, en inbjuden projekttävling i två steg om  
gestaltning av om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket  
i Helsingborg. 

I ett första steg kommer sex till åtta arkitektkontor att 
ingå i tävlingen. Inlämningskraven till detta steg är enklare 
till sin karaktär och en jury kommer att utse de två till tre 
förslag som bedöms ha bäst förutsättningar att möta 
målsättningen med tävlingen. Dessa förslag kommer att 
få vidareutvecklas i ett andra steg då ytterligare tävlings-
förutsättningar delges genom kompletterande bilagor. 
Upphandlingen genomförs som en projekttävling enligt 
LOU (2016:1145).

2. Bakgrund 

Helsingborg växer. Det innebär bland annat ett högt besöks-
tryck på stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket är en arkitek-
tonisk värdefull byggnad som ritades av Arton arkitekter 
genom arkitekt Jörgen Michelsen och invigdes 1965. 

Behovet av plats att mötas på i biblioteket är stort – studie- 
och läsplatser är otillräckliga och lokaler för aktiviteter 
saknas. Stadens invånare behöver större och bättre 
disponerade utrymmen. 

Helsingborgs	stad	har	identifierat	en	möjlighet	att	bygga	
ut stads biblioteket i stadsparken. Biblioteket med sitt läge 
i den populära stadsparken har stor potential att utvecklas 
till det som helsingborgarna vill ha – en myllrande och 
uppskattad mötesplats, en grön lunga i stadsmiljön, god 
informationsförsörjning samt en plats för demokrati och 
delaktighet. 

Platsen är en viktig nod i mötet mellan stadsdelarna Söder 
och Norr samtidigt som närheten till Helsingborg C och 
Oceanhamnen är en stor tillgång. Det nya biblioteket ska 
inte	bara	lösa	de	akuta	lokalbehov	som	finns,	utan	också	
genom sin organisation och utformning skapa stärkta  
samband mellan park och byggnad.

Inför arkitekttävlingen har biblioteket genomfört en om -
fattande invånarinvolvering som ligger till grund för de 
funktioner som ryms i det nya biblioteket. Under tävlingen 
kommer involveringen fortsätta med fokus på lokalernas 
funktion.	Efter	avslutad	tävling	ska	det	finnas	utrymme	för	
fortsatta justeringar utifrån verksamhetens och invånarnas 
behov	kopplat	till	hur	till	exempel	flöden	och	hur	olika	
funktioner i huset hänger samman.

Atriumhall i Hälsingborgs Stadsbibliotek anno 1965.
Foto: Kulturmagasinet, AB Helsingborgs Bild.
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3. Syfte med tävlingen

Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få 
fram den bästa möjliga arkitektoniska helhetslösningen 
för om- och tillbyggnad av Helsingborgs stadsbibliotek 
med avseende på funktion, gestaltning, stadsbild, hur det 
förhåller sig till stadsparken och verkan som symbol för 
Helsingborgs stads ambitioner för kunskap och kultur.
 
Det vinnande förslaget ska vara möjligt att vidareutvecklas 
i en fortsatt process med Helsingborgs stad. Arkitekt-
tjänster för det fortsatta arbetet i att ta fram fullständiga 
bygghandlingar för projektet kommer att handlas upp  
utan föregående annonsering.

4. Vision

Den övergripande visionen är att erbjuda en plats för av - 
koppling och lärande där helsingborgare träffas, inspireras, 
utvecklas och skapar tillsammans för framtiden.
 
Stadsparken och stadsbiblioteket ska tillsammans vara 
attraktiva mötesplatser och förstärka mötet mellan stads-
delarna Norr och Söder.
 
Det nya stadsbiblioteket
Helsingborgs nya stadsbibliotek ska bli ett av Europas 
mest innovativa bibliotek. Tillsammans med invånarna  
i	Helsingborg	omdefinierar	vi	som	arbetar	i	projektet	vad	
ett bibliotek är. 

Det ska vara helsingborgarnas plats där de kan dela  
kunskap, skapa och inspireras av varandra. Biblioteket  
ska bli en myllrande mötesplats som utgår från delaktighet 
och hållbarhet, en plats för information, demokrati och 
berättelser. 

Byggnaden ska koppla till Helsingborg och platsen.  
Den ska andas Helsingborg och den lokala identiteten, 
kopplingen mellan historia, nutid och framtid.
 
Den nya delen av stadsparken ska vara en grönskande 
utsiktspark som bidrar till att skapa en ljus, trygg och till-
gänglig stadspark som fungerar året om och dygnet runt. 
Den bidrar till att skapa attraktion och liv längs Järnvägs-
gatan och till att stärka kontakten mellan bibliotek och 
park.

Helsingborgs stadsbibliotek i Stadsparken 2021.
Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen.
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5. Mål

Den övergripande målbilden för projektet är att skapa 
en plats där drömmar föds och växer. Helhetslösningen 
med	det	befintliga	huset,	nybyggnaden	och	takparken	ska	
tillsammans skapa ett arkitektoniskt landmärke i staden 
som lockar till besök och vistelse.

Biblioteket i parken och parken i biblioteket
Om- och tillbyggnaden ska förstärka kopplingen mellan 
parken och biblioteket. Det ska vara sömlösa samband 
mellan inne och ute. Naturen och grönska är viktiga  
aspekter, liksom kopplingen till havet och stranden.
 
Helsingborgarnas bibliotek
Processen med att ta fram ett nytt stadsbibliotek och 
utveckla stadsdelen ska präglas av en hög grad av invånar-
involvering hela vägen till invigningen. 

Ett bibliotek med plats för alla
Biblioteket ska till funktion och uttryck stå för utåtriktad 
öppenhet med överskådliga rum och tydlig orienterbarhet. 
Samtidigt ska det erbjuda rumsliga miljöer för avskild - 
het, lugn och koncentration. Biblioteket ska fungera för 
besökare med olika förutsättningar och måste fylla alla 
krav	på	tillgänglighet.	Barnens	perspektiv	ska	finnas	med	 
i utformningen av hela lokalen.
 
Ett bibliotek lätt att hitta i
Det nya biblioteket ska vara lätt att hitta i och ha gemen-
samma ytor som binder ihop helheten och skapar mötes-
platser och umgängesytor på olika platser i bygganden.  
En struktur som ger enkla, intressanta och tydliga kommu-
nikationer i huset ska vara utgångspunkten för byggnaden. 

Ett tryggt bibliotek – och en trygg park
Biblioteket och parken ska upplevas som säkra och trygga 
platser. Takparken ska bidra till att skapa möjligheter för 
en restaurangverksamhet som ger liv åt parken på kvällstid 
och skapar attraktion och liv ut mot Järnvägsgatan samt 
ökar kopplingen mellan Norr och Söder. Det nya biblioteket 
och parken ska inte bidra till att skapa baksidor, utan bidra 
till trygghet och aktivitet.

 

Ett bibliotek med bra inomhusmiljö
I biblioteket ska det läggas stor vikt vid ljud-, luft-, och 
ljusklimat. När det gäller framförallt ljud är det viktigt  
med	olika	zoner.	Det	är	viktigt	att	dagsljus	finns	i	så	stor	
del av lokalen som möjligt.

En utsiktspark som utnyttjar det goda läget
Parken på taket ska skapa kontakt mellan ute och inne  
och erbjuda ett spännande tillägg till stadsparken med  
en egen identitet samtidigt som den är väl integrerad  
med omgivningen. Parken utnyttjar höjdskillnaden och 
erbjuder nya vyer, lekmöjligheter och gröna kvaliteter som 
kompletterar dagens park Takparken ska vara tillgänglig 
och uppfattas som en del i stadsparken även utanför 
bibliotekets öppettider.

Ekonomi och genomförbarhet
Ett	dynamiskt	och	flexibelt	tänkande	bör	prägla	byggnads-
utformningen för att göra den utvecklingsbar över tid som 
ett led i att möta framtiden. 
 
Hög kostnadsmedvetenhet ska genomsyra såväl planering, 
projektering som byggnadsprocess för att minimera både 
produktionskostnad och framtida driftskostnader. 

Hållbarhet och klimat
Minimal resursanvändning är ett ledord för projektet.  
Byggnaden utformas på ett sätt som leder till främjande  
av den cirkulära ekonomin under byggnadens hela livs-
cykel.
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6. Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består i att ta fram ett gestaltnings-
förslag	till	stadsbibliotek	innefattande	befintlig	biblioteks-
byggnad, underliggande parkeringsgarage och tillkom-
mande byggnad med parkyta på taket. 
 
Den	befintliga	byggnaden	ska	vara	tydligt	avläsbar,	 
med bibehållna karaktärsdrag, samtidigt som helhets-
kompositionen ska utformas med omsorg och helhets-
perspektiv.
 
Gestaltningsförslaget ska ha en stark identitet och ut- 
göra betydande del av Helsingborg stads stadsbild. 
Utformningen ska präglas av en sammanhållen idé  
som stärker platsens identitet som målpunkt samtidigt 
som den binder samman och kompletterar parken runt-
omkring med nya vistelsevärden och kvaliteter. 

Förslaget ska förstärka kopplingen mellan bibliotek och 
park, bidra till trygghet och nya gröna upplevelser samt 
levandegöra området mot Järnvägsgatan.

Det nya biblioteket ska dimensioneras för ungefär fyra  
till fem tusen besökare per dag. Tillbyggnaden beräknas  
till	cirka	3 000	kvadratmeter.	Den	befintliga	byggnaden	 
är	5 668	kvadratmeter.	Slutresultatet	ska	upplevas	som	 
en sammanhållen enhet från insidan. Preliminär budget  
för projektet 2020 sattes till 400 miljoner kronor.

Ett lokalprogram som innehåller mer detaljerade beskriv-
ningar	av	byggnadens	areor,	flöden	och	funktioner	kommer	
tillsammans med tävlingsprogram att delges de del-
tagande arkitektkontoren cirka en vecka innan start- 
mötet.

7.  Tävlingsområdet 

Tävlingsområdet, markerat i rött/orange på nästa sida,  
är situerat i den sydöstra delen av Helsingborgs stadspark. 
Parken ligger i stadens centrum i gränsen mellan Norr  
och Söder alldeles i när heten av Helsingborg C, Campus 
och Oceanpiren. 

Stadsparken är stadens centrala park och inrymmer  
sedan 1965 Helsingborgs stadsbibliotek, markerat i blått. 
Parken avgränsas i väster av Järnvägsgatan som är  
stadens	genomgående	trafikled.	I	norr	avgränsas	parken	 
av Trädgårdsgatan med direkt anslutning till Bruksgatan 
– en sammankopplad gågata med Kullagatan och utgör 
norra centrums huvudhandelsstråk. I öster avgränsas  
parken av Carl Krooks  gata och i söder av Bollbrogatan. 
Längs Bollbrogatan och Järnvägsgatan ligger också ett  
av stadens huvudcykelstråk. 

Parken har ett diagonalt stråk för fotgängare från nordväst  
via bibliotekets entré mot sydöst som leder till Karl 
Krooks gata och mot stadens södra handelsområde. Inom 
tävlings	området	finns	idag	en	större	lekplats	som	kom-
mer	att	flyttas	till	en	annan	del	av	parken.	Likaså	löper	en	
cykel-väg	genom	västra	delen	av	parken	som	måste	flytta	
ut ur parken och ligga längs Järnvägsgatan. Inom tävlings-
området	ligger	flertalet	uppvuxna	träd	och	buskar	med	
högt naturvärde.

Tävlingsområdet ansluter till Järnvägsgatan på cirka 
	+ 3,5	meter	och	till	biblioteket	på	cirka	+ 7,0	meter.	 
Tävlingsområdet, som ägs av staden, erbjuder goda  
kopplingar till allmänna kommunikationer vid Helsing-
borg C	såsom	järnväg,	buss	och	färjetrafik.	Platsen	
erbjuder goda möjlighet till utblickar mot sundet.
 

 

Fasad mot öster 1965. Entréfasad mot norr 1965. Fasad mot väster 1965.
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8.	 Prekvalificering

Intresseanmälan
Handlingar ska lämnas in elektroniskt via Kommers  
– intresseanmälan tas inte emot på annat sätt. 

Kommers Annons är ett elektroniskt upphandlings- 
system som arrangören använder för denna projekttävling. 
För	att	delta	i	prekvalificeringen	behöver	tävlingssökande	
skapa ett konto på: kommersannons.se/elite
 
Att skapa ett konto hos Kommers är kostnadsfritt.  
Tävlingssökande kan sedan använda detta konto  
för att läsa dokument samt skapa och lämna sin  
intresse anmälan. Kontot ska vara registrerat på  
samma organisationsnummer som det som tävlings-
sökanden innehar. 
 
Frågor rörande projekttävlingen ställs via Kommers  
funktion för frågor och svar. Vid frågor eller behov av  
systemsupport, kontakta Kommers Annons. Använd  
i första hand funktionen ”Kontakta oss” längst ned på 
sidan i Kommers. Det går även att ringa supporten på: 
08-612 34 53.	
 
Möjligheten för arrangören att begära in kompletterande 
uppgifter eller förtydliganden är mycket begränsad, 
varför det är viktigt att tävlingssökande kontrollerar att 
intresseanmälan innehåller samtliga efterfrågade upp-
gifter. Arrangören har ingen skyldighet att låta tävlings-
sökande förtydliga eller komplettera sin intresseanmälan. 
I samband med prövning av intresseanmälan kommer 
arrangören att kontrollera de av tävlingssökande lämnade 
uppgifterna. Felaktiga uppgifter kan leda till att intresse-
anmälan förkastas.

Om	flera	företag	samverkar	ska	var	och	en	lämna	dessa	
uppgifter.	Om	flera	arkitektkontor	går	samman	gemensamt	
ska en av aktörerna agera huvudsökande och vara formell 
part gentemot Helsingborgs stad. Denna part fyller då  
i	annat/andra	företags	kapacitet	i	Kommers	avsnitt	3.2.7.

 
Projekttävlingen enligt LOU avser enbart upphandling  
av arkitekt. Övriga tekniska konsulter som engagerats  
i tävlingsarbetet på förslagsställarens anmodan kan  
enbart komma att bli underkonsulter i det hänseende  
Helsingborgs stad anser det vara nödvändigt för det 
fortsatta arbetet.

Intresseanmälan ska vara författad på svenska och 
ska senast 2022-05-11 vara arrangören tillhanda i upp-
handlingsverktyget Kommers.

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

1. Ifyllt formulär i Kommers där intressentens namn, 
organisationsnummer, adress, telefon, e-postadress och 
webbadress ifylles. Intresseanmälan innehåller även en 
checklista där intressenten anger att den efterfrågade 
dokumentation ingår i intresseanmälan.
 
2. Arrangören accepterar att tävlingssökande i Kommers 
lämnar ESPD (Europeiska enhetliga upphandlings-
dokumentet)	som	preliminärt	bevis	för	att	kvalificerings-
kraven uppfylls. Observera att ESPD är frivillig att fylla i  
och bifoga till anbudet. Se avsnitt 3.2.6 i Kommers.

3. Programförklaring på cirka tre A4-sidor innehållande:

• Beskrivning av tävlingssökandes arbetsmetodik och 
hur sökanden kommer att gå till väga i en kommande 
projektering för att säkra en öppen och involverande 
arbetsprocess i samverkan med beställaren och övriga 
intressenter.

• Beskrivning av hur arbetsprocessen säkrar ett gestalt-
ningsarbete som kontinuerligt optimerar stads - 
biblio tekets ekonomi, funktionalitet och kvalitet  
i dialog med övriga parter.
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• Beskrivning av utmaningar och möjligheter med att  
väga	in	befintliga	arkitektoniska	värden	i	utformningen	
av om- och tillbyggnationen, samt av utmaningar och 
möjligheter med att lägga till ny bebyggelse i Helsing-
borgs stadsparksområde.

• Beskrivning av arkitektens roll som möjliggörare för  
att minska byggnadens klimatutsläpp ur ett livscykel-
perspektiv. Programförklaring ska bifogas i Kommers 
avsnitt 3.2.3.2.

4. Redovisning av uppdragsorganisation med däri  
ingående nyckelpersoner och resurser för tävlingen  
samt för eventuellt fortsatt uppdrag – samt hur upp-
dragsorganisationen kommer att engageras i projektet.  
CV ska redovisas för ombud samt handläggande arkitekt. 
Uppdragsorganisation ska bifogas i Kommers avsnitt 
3.2.3.3. Några av nyckelpersonerna i projektorganisationen  
ska vara knutna till de referensprojekt som lämnas.

5. Tre olika referensprojekt relevanta för tävlings- 
uppgiften ska lämnas in enligt nedan kravställningar:

• Minst ett referensprojekt ska vara färdigställt  
och ha tagits i bruk eller vara under uppförande.

• Personerna i tävlingsorganisationen ska vardera  
vara knutna till minst ett referensprojekt.

• Referensperson (som ska vara nåbar under urvals-
processen, cirka veckorna 19–24, 2022), inklusive  
kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-post-
adress).

Bland annat är följande typer av referensprojekt  
relevanta för tävlingen:

Offentliga	byggnader,	gärna	över	3 000	kvadratmeter	BTA	 
(bruttoarea) innehållandes utåtriktad verksamhet,  
komplexa	flöden	och	är	inordnade	i	tät	stadsmiljö.

Varje referensprojekt ska presenteras på cirka två  
A4-sidor vari följande ska ingå:

• Projektbilder och projektinformation 

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

• Kortfattad motivering om varför respektive valt  
referensprojekt är relevant för tävlingsuppgiften. 

Enligt 15 kap i lagen om offentlig upphandling (LOU) får 
beskrivning av tjänster (i detta fall referensprojekt) som 
är högst tre år begäras in. För att säkerställa en effektiv 
konkurrens får beställaren dock begära in tidigare  
exempel på utförda tjänster. 

Det	är	i	denna	prekvalificering	inte	sannolikt	att	intres-
senterna har genomfört tillräckligt många relevanta projekt 
inom en treårig tidsrymd. Därför får referensprojekt som  
är utförda under se senaste tio åren från sista dag för 
intresseanmälan, användas i denna intresseanmälan.  
Referensprojekt ska bifogas i Kommers avsnitt 3.2.3.1.
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Uteslutningsgrunder
I lagens (LOU) 13:e kapitel, paragraferna 1-2 beskrivs 
grunder till att arrangören ska utesluta leverantörer och 
under leverantörer. 

I §1 listas brott och §2 behandlar obetalda skatter  
och socialförsäkringsavgifter. 

I lagens 13:e kapitel, §3 beskrivs grunder till när arrangören 
kan utesluta leverantörer och underleverantörer. 

I §3 listas bland annat arbetsrättsliga skyldigheter.

Helsingborgs stad kommer att utesluta leverantörer  
och underleverantörer om grund för uteslutning föreligger 
enligt 13 kapitlet 1–3§ LOU. 

Är leverantören en juridisk person ska leverantören  
ute slutas om en person som är behörig att företräda,  
fatta beslut om eller kontrollera leverantören har  
begått ett sådant brott. 

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

Innan beslut att utesluta leverantör sker kommer  
leverantören att få tillfälle att yttra sig om omständig-
heterna som enligt Helsingborgs stad utgör skäl för 
uteslutning. Se även avsnitt 3.1 i Kommers.

Kvalificeringskrav
Leverantör	ska	uppfylla	följande	kvalificeringskrav	 
för att bli föremål för utvärdering i upphandlingen:
 
a. Leverantörer ska vara registrerade hos bolagsverket 

eller motsvarande för utländska leverantörer. För enskild 
firma	som	inte	är	registrerad	hos	bolagsverket	gäller	
registrering hos skatteverket och innehav av F-skatte-
sedel. Se även avsnitt 3.2.1 i Kommers.

b. Tävlingssökande ska vara godkänd för F-skatt eller 
FA-skatt. 

c.	 Intressenten	ska	ha	en	sådan	ekonomisk	och	finansiell	
ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal 
med beställaren. Intressenten ska ha en ekonomisk-  
och	finansiell	ställning	motsvarande	en	rating	om	lägst	
40 hos Creditsafe. Detta kontrolleras av Helsingborgs 
stad. Se även avsnitt 3.2.2 i Kommers.

d. Leverantör ska ha ett dokumenterat kvalitets-  
och miljöledningssystem.

Åberopar leverantören annat företags kapacitet ska även  
dessa	uppfylla	ovan	kvalifikationskrav.	Se	även	avsnitt	
3.2.7	i	Kommers.
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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 Kommers,  
och enbart vara på svenska. 

• Samtliga efterfrågade handlingar i denna inbjudan  
ska ha inkommit i tid och bifogas intresseanmälan.  
Om det saknas handlingar eller uppgifter kommer  
intresseanmälan att förkastas.

 
•	 Det	ska	inte	finnas	någon	grund	för	uteslutning 

 (se Uteslutningsgrunder).
 
•	 Kvalificeringskraven	ska	vara	uppfyllda	för	huvud-

sökanden	(se	Kvalificeringskrav).
 
Steg 2
Urvalet av tävlingsdeltagare sker bland inkomna  
intresseanmälningar och av de intressenter som klarat 
kvalificeringskraven.	Urvalet	kommer	att	bygga	på,	 
och ske efter, en sammantagen bedömning av program-
förklaring, uppdragsorganisation och referensprojekt.
 

Urvalskriterier
Bedömningen	i	prekvalificeringsskedet	kommer	att,	 
utan inbördes ordning, utgå ifrån följande kriterier:

• Förslagsställarens förmåga att med hög arkitektonisk 
kvalitet gestalta byggnadsverk som relaterar väl till 
sitt omgivande stads- och landskapsrum samt dess 
historiska lager.

• Förslagsställarens förmåga att visa förståelse för  
och engagemang kring cirkulär arkitektur.

• Förslagsställarens förmåga att ingå i en involverande 
designprocess och i denna visa inlevelse för beställa-
rens perspektiv och med god kommunikativ förmåga 
utveckla projektet tillsammans med beställaren under 
hela projektprocessen.

• Förslagsställarens organisatoriska förmåga och  
kompetens att genomföra projektet utifrån kunskap  
om byggnader, teknik, landskap och logistik.

Referenstagning 
Vid behov kommer referenser att inhämtas från angivna 
referenspersoner i inlämnade referensprojekt. Utifrån  
referenserna kommer förmåga enligt ovan angivna  
urvalskriterier att kontrolleras.

Urvalsgrupp 
Urvalsgruppen består av följande personer:
Åsa Schüler, avdelningschef Helsingborgs Bibliotek,  
kulturförvaltningen.
Mikael Högberg, projektledare,  
fastighetsförvaltningen.
Johanna Elgström, enhetschef stadsmiljöavdelningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen.
Christer Malmström, arkitekt SAR/MSA,  
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer.
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9. Om tävlingen

Tvåstegstävling
Tävlingen	kommer	att	genomföras	i	två	steg.	Prekvalifi-
ceringen syftar till att välja sex till åtta del tagare som kom-
mer att bjudas in att delta i tävlingens första steg, Steg 1.  
Tävlingsjuryn se (Bedömning av tävlingsförslag, jury)  
kommer att utse de två till tre förslag som bedöms ha  
bäst förut sättningar att utvecklas vidare i Steg 2.  

Inför tävlingens andra steg kommer juryns slutsatser från 
Steg 1 att i form av medskick delges de tävlande som 
fortsätter att tävla.
 
Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlings-
regler för svenska tävlingar inom arkitekternas,  
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”  
från 2016.
 
Sekretess
Sekretess gäller för upphandlingen. Tävlingen följer  
Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess  
vid arkitekttävlingar. De tävlande uppmärksammas på  
att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen i enlighet 
med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§  
2:a stycket om absolut anbudssekretess. Sekretessen  
gäller fram till dess att beslut om tävlingens vinnare har 
delgivits. Se även avsnitt 2.8 i Kommers.
 
Tävlings- och projektspråk
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska.  
Tävlingsprogrammet kommer att ges på svenska.  
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.  
Juryns utlåtande kommer att ges på svenska.

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

Tävlingsprogrammet kommer tillsammans med bilagor  
att översändas preliminärt vecka 35.
 
Startmöten
Startmöten för tävlingens Steg 1 planeras ske under  
veckorna	36-37	2022.	Exakt	tid	och	plats	kommer	 
att meddelas cirka två veckor innan.
 
Tävlingsarvode
De cirka sex till åtta team som går vidare som tävlings-
deltagare i Steg 1 kommer vardera att ersättas med ett 
fast	arvode	om	150 000	SEK	exklusive	moms	efter	korrekt	
inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt tävlings-
förslag i enlighet med inlämningskrav för tävlingsperiod 1  
i tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura i 
enlighet med angivna krav i bilaga till tävlingsprogrammet. 

De två till tre team som går vidare som tävlingsdeltagare 
i Steg 2 kommer vardera att ersättas med ytterligare ett 
fast	arvode	om	375	000	SEK	exklusive	moms	efter	korrekt	
inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt tävlings-
förslag i enlighet med inlämningskrav för tävlingsperiod 2  
i tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura.
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Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna  
av vinnande förslag om uppdraget att fortsätta projekt-
processen med att ta fram programhandling, system-
handling, bygghandling, vidare uppföljning under byggtid 
och slutligen upprättande av relationshandling.
 
I uppdraget ingår även att i dialog med arrangören och 
stadsbyggnadsförvaltningen bidra till färdigställandet  
av detaljplanen.
 
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.

Preliminär tidplan

 Sista dag för frågor i samband 
 med intresseanmälan: 2022-04-29

 Sista dag för svar i samband 
 med intresseanmälan: 2022-05-05

	Sista dag för inlämning 
 av intresseanmälan: 2022-05-11

 Meddelande till utvalda intressenter 
 om att de bjuds in att tävla: 
 preliminärt vecka 26,	2022

	Utskick av tävlingsprogram 
 till utvalda intressenter: 
 preliminärt vecka 35,	2022

 Startmöten: preliminärt vecka	36/37,	2022

	Inlämning av tävlingsförslag Steg 1: 
 preliminärt vecka 42,	2022

 Tillkännagivande av juryns beslut Steg 1: 
 preliminärt vecka 51,	2022

	Inlämning av tävlingsförslag 2: 
 preliminärt vecka 9/10,	2023

 Tillkännagivande av juryns beslut Steg 2: 
 preliminärt vecka 18/19,	2023

fredag

29
april

v 172022

torsdag

5
maj

v 182022

onsdag

11
maj

v 192022
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10. Bedömning av tävlingsförslag

Jury
Tävlingsförslaget bedöms av en jury bestående av åtta 
personer, dels representanter från Helsingborgs stad  
samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter.  
Jäv får inte föreligga.

Mats Hallberg, biträdande kulturförvaltningschef,  
kulturförvaltningen (ordförande).
Catharina Isberg, bibliotekschef Helsingborg,  
kulturförvaltningen.
Josefin	Andersson, verksamhetsutvecklare,  
Helsingborgs bibliotek.
Olof Carius, fastighetschef, fastighetsförvaltningen.
Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare,  
stadsmiljö avdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen.
Konrad Ek, stadsarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen.
XX XX, arkitekt SAR/MSA, 
utsedd av Sveriges Arkitekter.
XX XX, arkitekt SAR/MSA, 
utsedd av Sveriges Arkitekter.

Tävlingssekreterare: Julia Hertzman, processledare 
tävlingar, Sveriges Arkitekter.  

Tävlingsfunktionär: Håkan Ericsson, upphandlare,  
Helsingborgs stad. 

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare 
sak kunnig expertis avseende frågor om byggnadskonstruk-
tion, produktionskostnadskalkyl och lokalsamband.

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, 
utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål 
som ställs i tävlingsprogrammet och dess bilagor:
• Gestaltning
• Funktion
• Ekonomi och genomförbarhet
• Hållbarhet och klimat
• Utvecklingsbarhet och förvaltning

11.  Rättigheter

Ägande,	nyttjande-	och	upprättshovsrätt	
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovs- 
rätten 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.

Helsingborgs Stadsbibliotek 1981.  
Foto: Kulturmagasinet, AB Helsingborgs Bild.
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