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Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter bjuder in till 
prekvalificering inför kommande arkitekttävling gällande nybyggnad  
av Wieselgrensplatsens närsjukhus i Göteborg. 

Prekvalificeringen följs av en arkitekttävling i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling (18 kap LOU 2016:1145) genom selektivt förfarande. 
Tävlingen kommer att ske i nära samarbete med Göteborgs Stad och 
Sveriges Arkitekter. 

Västfastigheter är en del av Västra Götalandsregionen och en av 
Västsveriges största fastighetsförvaltare. 

Mer information om Västfastigheter finns på vastfastigheter.se

ARRANGÖR

illustration: stadsbyggnadskontoret
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Regionfullmäktige beslutade 14 april 2015 (§56) 
att man vill ha ett sjukhus på Hisingen och att 
regionen vill investera i nya och egenägda lokaler.

Västra Götalandsregionen har idag ett avtal med Capio som 
driver Lundby specialistsjukhus på Wieselgrensplatsen. Avtalet 
löper ut vid årsskiftet 2029/2030. 

Förutom att ersätta nuvarande lokaler i Lundby sjukhus, är 
byggnationen av ett nytt närsjukhus ett led i en övergripande 
strategi om att skifta ut vård från akutsjukhus till närsjukhus. 
Den vård som är vanligt förekommande i befolkningen eller 
ofta återkommande för individen ska finnas nära patienten. 

Den nära vården omfattar både primärvård och 
specialistvård nära kopplad till kommunal hemsjukvård. Den 
nära vården ska utgöra en tydlig ingång till det samlade 
utbudet av hälso- och sjukvård i regionen. Närsjukhuset 
vid Wieselgrensplatsen ska därför innehålla en blandning 
av primärvård och specialistvård som både ersätter Lundby 
sjukhus och tillför vård för att åstadkomma ett samlat 
vårdutbud på platsen.

Enligt Översiktsplan för Göteborg (Antagen av 
kommunfullmäktige 20220519) har platsen potential för en 
fortsatt utveckling, bland annat tack vare sitt strategiska läge.  
De platser i staden som ses som tyngdpunkter ska stärkas så 
att staden kan gå mot en mer flerkärnig struktur. Attraktiv 
stadsmiljö, täthet och funktionsblandning är prioriterat och ska 
utvecklas vidare. 

Wieselgrensplatsen är en tyngdpunkt i stadsdelen 
Lundby, centrala Hisingen och på gränsen till den utvidgade 
innerstaden. På platsen finns handel och service liksom god 
kollektivtrafik med flera spårvagnslinjer och citybuss. Enligt 
översiktsplanen har centrala Hisingen potential att förtätas 
med 16 000–18 000 invånare. I närområdet planeras, förutom 
sjukhuset, även för ny ishall och utbyggnad av Lundbybadet.   

Närsjukhusets placering i ett område med stor utvecklings-
potential ställer krav på en omsorgsfull gestaltning och 
platsen bör gestaltas för att stärka Wieselgrensplatsen som en 
tyngdpunkt på Hisingen.  

BAKGRUND
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SYFTE

Syftet med tävlingen är att få en bred genomlysning av 
projektet inför fortsatt projektering.

I enlighet med Göteborgs Stads strategier vill staden och 
Västfastigheter ha en kvalificerad designprocess. Det nya 
närsjukhuset blir en märkesbyggnad/landmärke i staden utifrån 
funktion, strategiskt läge och visuell påverkan på stadsbilden. 

illustration: stadsbyggnadskontoretPlaneringsförutsättningar för detaljplan för verksamheter och bostäder söder om 
Wieselgrensplatsen, Göteborg.
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VISION OCH MÅL
Visionen för sjukhuset är 
 
”Ett närsjukhus för framtiden”
 
Närsjukhuset ska genom sin lokalisering på Hisingen öka 
tillgängligheten till vården för invånarna i denna del av staden.

Sjukhuset är en del i regionens stora omställning i att 
utveckla ”den nära vården”. Det handlar om att vården ska ha 
en mer förebyggande inriktning, vara mer tillgänglig genom 
digitala och mobila tjänster. Det nya sjukhuset ska stödja 
arbetssätt där patienten står i centrum och är medskapare av 
sin egen vård. 

 Sjukhuset ska byggas på en tomt som har ett centralt läge i 
stadsdelen och i ett läge i den framtida utvidgade innerstaden. 
Med utgångspunkt i läget och den viktiga samhällsfunktionen 
är målet att byggnaden ska utgöra ett landmärke på 
platsen. Gestaltningen ska ta sin utgångspunkt i Göteborg 
Stads Arkitekturpolicy och den kompletterande Riktlinje för 
stadens siluett. Det nya sjukhuset ska också bidra till ökad 
stadsmässighet och upplevd trygghet på platsen. 

Sjukhuset ska ha en funktion som svarar mot 
verksamheternas långsiktiga behov och en gestaltning som 
uttrycker detta. Byggnaden behöver ha en hög grad av 
funktionalitet, robusthet och flexibilitet för att över tid möta ett 
föränderligt vårdinnehåll och nya arbetssätt. 

Sjukhuset ska planeras och gestaltas med fokus på 
hållbarhet, i alla dess aspekter. Utgångspunkt för uppdragets 
genomförande ska vara Västra Götalands miljömål 2030. 

inlandsgatan

hjalmar brantingsgatan

foto: stadsbyggnadskontoret
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TÄVLINGSUPPGIFTEN

Tävlingsuppgiften är att gestalta Wieselgrensplatsens 
närsjukhus och platsen i sin helhet avseende sjukhusets 
kvartersmark inom detaljplanen. Närsjukhusets funktion och 
strategiska läge kommer att kräva en omsorgsfull gestaltning 
och en stadsbyggnadsmässig utformning.

Framtagen förstudie (klar november 2022) ligger till grund 
för tävlingsuppgiften. 

Tävlingsområdet
Tävlingsområdet är beläget vid Wieselgrensplatsen, söder om 
Hjalmar Brantingsgatan på Hisingen i Göteborg. Aktuell mark 
om cirka 8 000 kvadratmeter ägs idag av fastighetskontoret, 
Göteborgs Stad och kommer att markanvisas till 
Västfastigheter. Nuvarande fastighetsbeteckningar är Göteborg 
Brämaregården 71:1, 71:2 och 71:3. 

Tomten där sjukhuset planeras ingår i ett större pågående 
detaljplanearbete för sjukhus och idrottsändamål. Detaljplanen 
beräknas bli antagen av kommunfullmäktige Q2 2024. 
Resultatet av denna tävling ska inarbetas i detaljplanens 
granskningshandling under våren 2023. 

illustration: stadsbyggnadskontoret
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Intresseanmälan
Intresseanmälan med tillhörande handlingar ska lämnas på 
svenska. Intresseanmälan skall lämnas senast det datumet som 
anges i Mercell TendSign. 

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt via  Västra 
Götalandsregionens upphandlingsportal Mercell TendSign som 
nås via vastfastigheter.se/om-oss/Upphandlingar-planerade-
projekt/.  

Mercell TendSign är ett elektroniskt upphandlingssystem 
som Västfastigheter använder för denna prekvalificering/
arkitekttävling. Det är kostnadsfritt men för att få tillgång till 
systemet krävs en inloggning.

All kommunikation sker elektroniskt via Mercell TendSign. 
För sista dagen att ställa frågor – se Mercell TendSign. Endast 
komplettering eller förtydligande som lämnats via Mercell 
TendSign är att se som giltiga.

Intressenten har eget ansvar att ta del av frågor och svar 
samt kompletteringar/förtydligande och uppmanas att löpande 
kontrollera tillkommande och dokumentation, information samt 
frågor och svar. 

Uteslutningsgrunder
Västfastigheter kommer att utesluta intressent om grund för 
uteslutning föreligger enligt 13 kapitlet 1–3§ LOU. 
Om intressent åberopar annat företags kapacitet ska även 
dessa företag uppfylla kraven. Innan beslut att utesluta 
intressent sker kommer intressenten att få tillfälle att yttra sig 
om omständigheterna som enligt Västfastigheter utgör skäl för 
uteslutning.

Intressent ska på heder och samvete intyga att denna eller 
företrädare för den juridiska personen inte ska uteslutas utifrån 
omständigheterna enligt LOU 13 kapitlet 1–3§ LOU. Detta 
intygas med underskrift av behörig företrädare enligt bilaga 
”Egenförsäkran, ESPD”.

Kvalifikationskrav 
Intressent måste uppfylla följande kvalificeringskrav för att bli 
föremål för utvärdering i upphandlingen. Åberopar intressent 
annat företags kapacitet ska även dessa uppfylla kraven a) och 
b). När det gäller krav c) ska något av företagen uppfylla dessa 
krav. För krav d) gäller även att listade nyckelpersoner skall finnas 
sammantaget.

• Registreringsskyldighet, betalning av skatter och 
avgifter

Intressent ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende 
registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter i Sverige eller i det 
land som intressent är registrerad. För enskild firma som inte är 
registrerad hos Bolagsverket gäller registrering hos Skatteverket 
och innehav av F-skattsedel.

PREKVALIFICERING
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Västfastigheter kommer själv kontrollera att krav är 
uppfyllda via Skatteverket och kreditinstitut. I de fall det inte 
är möjligt för Västfastigheter att på egen hand inhämta sådan 
information ska intressent vara beredd att tillhandahålla 
nödvändig dokumentation som visar att kraven uppfylls.

För utländsk intressent gäller att intressent själv inkommer 
med motsvarande upplysning från officiell myndighet i 
hemlandet, som intyg på att denne fullgjort i hemlandet 
föreskrivna registreringar, betalningar samt innehar 
motsvarigheten till F-skatt. Denna upplysning får inte vara 
äldre än 30 dagar räknat från intresseanmälans utgång och ska 
vara på svenska. Intressenten ska ha en viss ekonomisk- och 
finansiell ställning. 

• Ekonomisk ställning
Intressent ska ha en stabil ekonomisk ställning och 
kapacitet samt uppnå god kreditvärderingsnivå hos 
kreditupplysningsföretag, så att denne med bibehållen  
kvalitet kan fullfölja hela uppdraget. 

För att uppfylla kravet ska intressent uppfylla nedan ställda krav: 
 ■ Kreditvärdet ska enligt Creditsafe vara minst 60 eller 

motsvarande.
 ■ Om det är möjligt inhämtar arrangör uppgifter från 

kreditinstitut för aktuella intressenter. 

För intressent där rating enligt Creditsafe ej går att få eller som 
har sämre rating än krav (till exempel enskild firma, nystartade 
företag) gäller att berörd intressent bifogar underlag med 
styrkt, godtagbar förklaring som motsvarar ställda krav. Denna 
förklaring ska styrka intressentens ekonomiska ställning och 
bifogas intresseanmälan. Förklaring får inte vara äldre än en 
(1) månad. Utländsk intressent ska till intresseanmälan bifoga 
intyg, som inte är äldre än tre (3) månader, från motsvarande 
kreditupplysningsföretag eller liknande, innehållande uppgift om 
kreditvärde samt omsättning. Handlingarna ska vara på svenska.

För att det ovan angivna kravet på en stabil ekonomisk och 
finansiell ställning ska anses uppfyllt ska intressenten vidare ha 
en årlig omsättning om minst 20 000 000 SEK per år de två 
senaste räkenskapsåren.

• Kvalitet- och miljöledningssystem
Intressenten ska ha ett kvalitets- och miljöledningssystem i 
enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 eller likvärdigt..

• Teknisk och yrkesmässig kompetens och kapacitet
Redovisning av uppdragsorganisation för tävling samt för 
fortsatt uppdrag inklusive CV för nyckelpersoner som kommer 
att engageras. 

Intressent ska till intresseanmälan bifoga en tydlig och 
kortfattad beskrivning av sin uppdragsorganisation för 
tävlingen samt för fortsatt uppdrag. Intressent ska genom 
denna beskrivning bevisa att kapacitet och erfarenhet finns för 
att utföra hela uppdraget.

Intressent ska även bifoga och redovisa CV för de 
nyckelpersoner som ingår och på vilket sätt dessa kommer att 
delta i hela uppdraget det vill säga både i tävling och eventuellt 
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fortsatt uppdrag. Olika nyckelpersoner kan involveras i 
tävlingsfas respektive projekteringsfas.

CV ska styrka efterfrågade kompetenser och erfarenheter 
och det ska framgå att någon nyckelperson  har erfarenhet 
av svensk bygglagstiftning och byggnorm samt svensk 
byggprocess och projektering.

Intressent ska tillhandahålla minst följande nyckelpersoner:

 ■ Uppdragsansvarig arkitekt SAR/MSA (examen likställs 
med 12 års arbetslivserfarenhet som arkitekt) med minst 
5 års erfarenhet som uppdragsansvarig arkitekt och med 
erfarenhet från sjukhusprojekt.

 ■  Arkitekt SAR/MSA (examen likställs med 12 års 
arbetslivserfarenhet som arkitekt) med minst 5 års 
erfarenhet som handläggande arkitekt med erfarenhet 
ifrån sjukhusprojekt.

 ■  Arkitekt SAR/MSA (examen likställs med 12 års 
arbetslivserfarenhet som arkitekt) med dokumenterad 
erfarenhet av att gestalta märkesbyggnader/landmärke.

 ■  Landskapsarkitekt LAR/MSA (examen likställs med 12 års 
arbetslivserfarenhet som landskapsarkitekt) med minst  
5 års dokumenterad erfarenhet av att gestalta stadsnära 
miljöer.

 ■  Inredningsarkitekt SIR/MSA (examen likställs med 12 
års arbetslivserfarenhet som arkitekt) med minst 5 års 
dokumenterad erfarenhet av att gestalta publika miljöer 
samt erfarenhet av cirkularitet.

Åberopande av annat företags kapacitet
Intressent får vid behov åberopa andra företags kapacitet i 
enlighet med vad som anges i 14 kap. 6 § LOU för att uppfylla 
krav på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och 
yrkesmässig kapacitet.

Om intressent åberopar annat företags kapacitet för att 
uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning 
eller teknisk och yrkesmässig kapacitet ska intressent till 
intresseanmälan bifoga ett åtagande från det/de andra 
företaget/företagen, eller på annat sätt visa att  kommer att 
förfoga över nödvändiga resurser när avtalet ska fullgöras.

För företag vars kapacitet intressenten åberopar enligt 
detta avsnitt ”information om åberopande av annat företags 
kapacitet” ska vad som anges ovan om uteslutningsgrunder 
samt, i tillämpliga delar kvalificeringskrav, gälla. 

Västfastigheter kommer alltså att kontrollera att några 
uteslutningsgrunder inte föreligger för sådant/sådana företag 
och att företaget/företagen uppfyller det/de kvalificeringskrav 
som företagets/företagens kapacitet åberopas för.
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Programförklaring
Programförklaring som beskriver tävlingsuppgiftens utmaningar 
och möjligheter samt en beskrivning av arbetsmetodik och hur 
intressent avser att ta sig uppgiften.

Referensprojekt
Intresseanmälan ska innehålla referensprojekt som visar på 
erfarenhet av att arbeta i projekt avseende projektering eller 
annan planering för om-, till-, eller nybyggnad av lokaler.

Intressenten ska ha erfarenhet av att arbeta i projekt i 
generella vårdlokaler (till exempel mottagningar, sjukhus, 
vårdcentraler, vårdavdelningar, sterilcentraler eller tandvård) 
och/eller speciella vårdlokaler (till exempel enklare operation/
dagkirurgi-, enklare laboratorielokaler, mottagning eller 
vårdavdelning). Vidare ska intressent ha referensprojekt 
som visar på erfarenhet av att gestalta en märkesbyggnad/
landmärke samt gestaltat stadsrum. 

För referensprojekten ska följande presenteras på max  
två A4-sidor.

 ■ Objekts- och projektbeskrivning (för byggda projekt 
anges entreprenadform och projektkostnad)

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

 ■ Beskrivning av hur intressenten arbetat för att uppnå 
projektmål i förhållande till tidplan och budget.

 ■ Vilken roll personerna i projektteamet har haft i 
referensprojektet. 

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 intressenterna har genomfört tillräckligt många relevanta 
projekt inom en treårig tidsrymd. Därför får referenser som är 
upp till 10 år gamla lämnas i denna intresseanmälan. 
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Handlingar att lämna in
Samtliga handlingar för intresseanmälan ska levereras digitalt 
och tydligt vara namngivna med information vilken handling 
som avses. 

Intresseanmälan ska innehålla samtliga handlingar  
enligt nedan (se bilagor):

A. Ifyllt formulär kallat Intresseanmälan för 
Wieselgrensplatsens Närsjukhus. 

B. Ifyllt formulär Egenförsäkran, ESPD. 
C. Redovisning av uppdragsorganisation för tävling samt för 

fortsatt uppdrag. 
D. CV för nyckelpersoner som kommer att engageras, 

namnge tre relevanta referensprojekt som visar på 
nyckelpersonens kompetens.

E. Information om åberopande av annat företags kapacitet
F. Programförklaring (max en A4)
G. Redovisning av intressentens kvalitets- och 

miljöledningssystem.
H. Tre (3) referensprojekt. 
I. Sekretess

Kvalificerings och urvalsprocess
Urvalet kommer att göras i två steg. Om något av kraven i  
Steg 1 inte uppfylls går intressenten inte vidare till Steg 2. 

STEG 1
 ■ Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på svenska.
 ■ Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan ska 

ha inkommit. Om det saknas handlingar eller uppgifter 
kan intresseanmälan förkastas.

 ■ Det ska inte finnas någon grund för uteslutning (se 
Uteslutningsgrunder).

 ■  Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda för 
huvudsökanden 

STEG 2
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresse-
anmälningar kommer bygga på en sammantagen bedömning av 
uppdragsorganisation, programförklaring och referensprojekt, 
samt vid behov intervju.  
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Urvalskriterier
En bedömning kommer att göras utifrån följande 
bedömningskriterier.

 ■ Förmåga att gestalta en plats eller en byggnad med hög 
arkitektonisk kvalitet.

 ■ Förmåga att gestalta en plats i staden som främjar 
multifunktionella ytor för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster och tillgodoser de hälsofrämjande 
karaktärerna. 

 ■ Förmåga att effektivt och funktionellt organisera en 
vårdbyggnad med komplext program.

 ■ Förmåga att lösa en byggnad med flera funktioner som 
sjukvård och kommersiella lokaler.

 ■ Förmåga att gestalta innovativa realiserbara lösningar 
utifrån cirkulär ekonomi.

 ■ Förmåga och kompetens att genomföra en 
projekteringsprocess från början till slut.

 ■ Förmåga att leda och samverka i multidisciplinära team.
 ■ Förmåga att hålla tidplan och budget.

Intervju
Vid behov kommer intervju att ske under vecka 45 för att ge 
möjlighet att förtydliga intresseanmälan.

Urvalsgruppen
Urvalsgruppen kommer att bestå av representanter från 
Västfastigheter och Göteborgs Stad. Jäv får inte föreligga. 

Ersättning
Västfastigheter ersätter inte intressenter för nedlagt arbete 
eller andra kostnader för framtagande av intresseanmälan och 
vid eventuell intervju.

Val
Urvalsgruppen kommer att utse 3–4 intressenter att delta i 
Arkitekttävlingen. 
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Arkitekttävlingen föregås av en prekvalificering.

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

GDPR
Alla namn och personuppgifter som förekommer i 
denna arkitekttävling hanteras enligt reglerna i EU:s 
dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR). Vid frågor 
kontaktas Västfastigheters dataskyddsombud på e-post: 
koncernkontoret.dso@vgregion.se

Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters 
rekommendation kring sekretess vid arkitekttävlingar.  
Sekretess gäller för upphandlingen. 

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. 

Tävling- 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 inklusive bilagor är under framtagande och 
kommer att delges vid tävlingens startmöte 

Startmöten
Individuella startmöten kommer att hållas med de utvalda 
intressenterna måndag 2022-11-28 på Regionens hus i 
Göteborg. 

Tävlingsarvode
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med ett arvode 
om 400 000 SEK exklusive moms efter korrekt inlämnat, 
bedömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag i enlighet 
med tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura. 

OM TÄVLINGEN
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Uppdrag efter tävling
Västfastigheter avser att skriva avtal med intressenter 
av vinnande förslag om uppdraget att projektera 
kommande program- och systemhandling med option på 
förfrågningsunderlag på bygghandling samt bygglovs- och 
relationshandlingar. Detta under förutsättning att erforderliga 
politiska beslut erhålls. 

Finner Västfastigheter 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.

Preliminär tidplan
 ■ Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 

fredag 2022-09-23 (vecka 38)
 ■ Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 

fredag 2022-10-07 (vecka 40)
 ■ Sista dag för inlämning av intresseanmälan:  

fredag 2022-10-21 (vecka 42)
 ■ Urvalsarbete vecka 43–45
 ■ Vid behov kommer intervjuer ske under vecka 45
 ■ Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att 

tävla: fredag 2022-11-18 (vecka 46)
 ■ Startmöten: måndag 2022-11-28 (vecka 48)
 ■ Inlämning av tävlingsförslag:  

fredag 2023-03-03 (vecka 9) klockan 23:59
 ■ Tillkännagivande av juryns beslut:  

onsdag 2023-04-05 (vecka 14)
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Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående 
av nio (9) personer, dels representanter från Västfastigheter, 
vårdverksamheten och Göteborgs Stad samt två ledamöter 
utsedda av Sveriges Arkitekter. Jäv får inte föreligga. 
Deltagarna presenteras i tävlingsprogrammet.

För att underlätta juryns arbete kommer referensgrupper 
att användas såsom kalkyl, verksamhet, hållbarhet, tekniska 
förvaltare, tillgänglighet, konst och annan erforderlig 
sakkunskap som behövs.

Tävlingssekreterare: Ulrika Nero, Sveriges Arkitekter 
Tävlingsfunktionär: Representant från Västfastigheter

Bedömningskriterier
Bedömningskriterierna är under framtagande och kommer 
att preciseras i tävlingsprogrammet. Tävlingsförslagen 
kommer att bedömas utifrån ställda krav och kriterier ställda i 
tävlingsprogrammet. 

Bedömningskriterierna kommer att omfatta både byggnad 
och yttre miljö i sin helhet. 

Bedömningskriterierna utan inbördes rangordning, inordnar sig 
under följande huvudrubriker:
 

 ■ Stadsmässiga och arkitektoniska kvaliteter
 ■ Hållbarhet
 ■ Funktion och genomförbarhet
 ■  Förvaltning och drift
 ■  Utvecklingsbarhet

BEDÖMNING
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RÄTTIGHETER

Bilaga A  Intresseanmälan
Bilaga B  Egenförsäkran
Bilaga C Uppdragsorganisation
Bilaga D  CV
Bilaga E  Åberopande av annat företags kapacitet
Bilaga F  Programförklaring
Bilaga G  Kvalitet- och miljöledningssystem
Bilaga H  Referensprojekt
Bilaga I  Sekretess

Slå gärna samman samtliga pdf:er till ett dokument.

BILAGOR

Ägande, nyttjande- och upphovsrätt 
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.

Returnering av inlämnat material
Material som utgör intresseanmälan/arkitekttävlingen  
kommer ej att returneras.




