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	  -‐	  tre	  markanvisningstävlingar	  



Typiska	  skeden	  i	  inbjudna	  tävlingar	  

•  Planering	  –	  nyckelaktör:	  arrangör	  
•  Inbjudan	  –	  nyckelaktör:	  arrangör	  	  
•  Intresseanmälan	  –	  nyckelaktör:	  designteam	  	  
•  Utvärdering	  –	  nyckelaktör:	  urvalsgrupp	  (inbjuden	  
tävlingar)	  

•  Tävlingsprogram	  –	  nyckelaktör:	  arrangör/juryn	  
•  Tävlingsförslag	  –	  nyckelaktör:	  designteam	  
•  Bedömning	  med	  val	  av	  vinnare	  –	  nyckelaktör:	  jury	  
•  Implementering	  –	  nyckelaktör:	  beställare	  



Styrprinciper	  i	  tävlingar	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vid	  anonymitet	  i	  tävlingar	  kan	  styrningen	  bara	  ske	  i	  
förväg	  via	  tävlingsform	  och	  tävlingsprogram	  eller	  
eHer	  genom	  design	  och	  juryns	  bedömning.	  

 
 
 
Före design 
 
Tävlingsform: 
- inbjudan 
- öppen 
 
Tävlingsprogram: 
- uppgift 
- villkor 
  
  
  
  

 
 
Efter desgin 
 
Tävlingsförslag: 
- bärande idéer 
- lösningar på uppgiften 

Juryn: 
- bedömning av förslagen 
- val av vinnare 

  
  

  

Genomförande 



Arkitek7ävling	  vs	  markavisningstävling	  

•  Reglering	  och	  praxis	  
	  -‐	  arkitek7ävlingen	  har	  na>onella	  regler	  
	  -‐	  arkitek7ävlingen	  (projek7ävlingen)	  reglerad	  i	  LOU	  

	  
	  -‐	  markanvisningstävlingen	  följer	  praxis	  
	  -‐	  markanvisningstävlingen	  har	  inga	  na>onella	  regler	  	  

	  
•	  Godkännanden	  

	  -‐	  arkitek7ävlingen	  godkänns	  av	  Sveriges	  Arkitekter,	  SA	  
	  -‐	  programmet	  godkännas	  av	  juryn	  
	  	  
	  -‐	  markanvisningstävlingen	  godkänns	  av	  arrangören	  
	  -‐	  SA	  har	  ingen	  formell	  roll	  markanvisningstävlingar,	  men	  vill	  gärna	  

	  	   	  gärna	  sälja	  sina	  tävlingstjänster	  >ll	  arrangören	  (kommunen)	  



Arkitek7ävling	  vs	  markavisningstävling	  

•  Intern	  organisaNon	  hos	  arrangören	  
	  -‐	  arkitek7ävlingen	  har	  arrangören	  och	  sbk	  som	  
	  nyckelaktör	  

	  

	  -‐	  markanvisningstävlingen	  har	  fas>ghets	  –	  och	  
	  exploateringskontor	  som	  nyckelaktör	  

	  
•	  Målgrupp	  	  

	  -‐	  arkitek7ävlingen	  har	  arkitekter	  målgrupp	  
	  

	  -‐	  markavisningstävlingen	  vänder	  sig	  >ll	  	  byggherrar	  
	  med	  (ibland)	  krav	  på	  samarbete	  med	  arkitektkontor	  



Arkitek7ävling	  vs	  markavisningstävling	  

•  Inbjudan:	  krav	  och	  kriterier	  
	  -‐	  Kraven	  bygger	  på	  formella/administra>va	  regler	  i	  LOU	  
	  -‐	  Kriterier	  för	  urval	  av	  team	  basera	  på	  praxis	  (arkitektonisk	  
	  kvalitet,	  gestaltningsförmåga,	  kompetens/erfarenhet	  …)	  

	  
	  -‐	  markanvisningstävlingar	  innehåller	  kriterier	  för	  arkitektur	  
	  och	  ekonomi	  (anbud	  på	  marken,	  hyreskostnad	  mm)	  

	  
•	  Deltagande	  och	  konkurrens	  

	  -‐	  inbjudan	  >ll	  arkitek7ävling	  leder	  >ll	  ca	  40-‐50	  
	  anmälningar,	  3-‐5	  blir	  inbjuda	  (10%)	  i	  de	  tre	  fallen	  

	  

	  -‐	  inbjudan	  >ll	  markanvisningstävlingar	  leder	  >ll	  ca	  5-‐10	  
	  anmälningar	  5-‐6	  blir	  inbjudna	  (76%)	  i	  de	  tre	  fallen 	  	  

	  



Arkitek7ävling	  vs	  markavisningstävling	  

•  Priser	  och	  ersä7ningar	  
	  -‐	  I	  arkitek7ävlingen	  från	  kontoren	  150	  000	  –	  300	  000	  kr	  	  för	  
	  inlämnat/godkänt	  förslag	  	  
	  -‐	  vinnare	  får	  uppdrag	  i	  7	  fall	  av	  10	  vinster	  

	  
	  -‐	  I	  maranvisningstävlingen	  för	  teamen	  tävla	  på	  egen	  bestod	  eller	  
	  mot	  en	  (ibland)	  liten	  ersä7ning	  från	  arrangören	  (50	  000	  kr)	  
	  -‐	  vinnaren	  (byggherren)	  får	  rä7	  a7	  ensam	  förhandla	  med	   	  	  
	  kommunen	  om	  villkoren	  för	  genomförandet	  av	  vinnande	  förslag	  
	  	  
	  Marken	  ingår	  i	  tävlingen	  på	  tre	  sä7:	  
	  a)	  marknadspriset	  bestäms	  i	  förväg	  (hoppas	  kvalitet	  i	  tävlingen)	  
	  b)	  försäljning	  >ll	  högstbjudande	  (priset	  får	  genomslag	  i	  bedömningen)	  
	  c)	  tomträ7	  (kommunen	  hyr	  ut	  marken)	  

	  
	  



Arkitek7ävling	  vs	  markavisningstävling	  

•  Offentlighet	  och	  transparens	  
	  -‐	  I	  arkitek7ävlingen	  är	  det	  vanligtvis	  lä7	  a7	  på	  Sveriges	  
	  Arkitekters	  hemsida/arrangörens	  hi7a	  följande	  dokument:	  
	  a)	  inbjudan	  
	  b)	  tävlingsprogram	  
	  c)	  tävlingsförslag	  
	  d)	  juryutlåtanden	  
	  (det	  som	  saknas	  är	  urvalet	  av	  kandidater	  >ll	  tävlingen)	  
	  	  	  
	  -‐	  I	  maranvisningstävlingen	  är	  det	  arrangören	  som	  
	  bestämmer	  vad	  som	  ska	  läggas	  ut	  på	  hemsidan.	  Det	  	  finns	  
	  heller	  inget	  gemensamt	  arkiv	  för	  tävlingsdokumenten	  

	  
	  



Tre	  arkitek7ävlingar	  
Johan	  Celsing,	  2012	  nya	  åldersintegrerade	  bostäder	  i	  Burlöv	  



Tre	  arkitek7ävlingar	  
Johan	  Celsing,	  2012	  nya	  bostäder	  i	  Burlöv	  



Tre	  arkitek7ävlingar	  
Nyrén,	  2012	  nya	  bostäder	  för	  äldre	  i	  Gävle	  



Tre	  arkitek7ävlingar	  
Marge	  Arkitekter	  +	  Land	  Arkitektur,	  2012	  vård-‐	  och	  omsorgsbostäder	  för	  äldre	  i	  Linköping	  



Tre	  arkitek7ävlingar	  
Marge	  Arkitekter	  +	  Land	  Arkitektur,	  2012	  vård-‐	  och	  omsorgsbostäder	  för	  äldre	  i	  Linköping	  



Inbjudan	  i	  Gävle	  –	  allmänna	  villkor	  

De	  allmänna	  villkoren	  i	  inbjudan	  Nll	  prekvalificering	  är:	  
	  
•  Tävlingsform:	  Projek7ävling.	  
•  Antal	  inbjudna:	  4	  företag	  (arkitektkontor/team).	  
•  Ersä7ning:	  150	  000	  SEK	  per	  deltagare	  eHer	  
inlämning	  av	  godkänt	  förslag.	  Vinnaren	  erhåller	  
	  y7erligare	  50	  000	  SEK.	  

•  Språk:	  Intresseanmälan	  ska	  vara	  på	  svenska	  som	  är	  
projektspråk	  i	  fallen	  



Inbjudan	  i	  Gävle	  –	  ska	  krav	  
Ska-‐kraven	  i	  inbjudan	  är:	  
	  

•  Förteckning:	  Ansökan	  ska	  innehåll	  en	  förteckning	  över	  inlämnat	  material.	  
•  	  FöretagsinformaNon:	  Namn,	  organisa>onsnummer,	  postadress,	  telefon,	  e-‐

post	  och	  webbadress	  >ll	  företagen	  i	  ansökan.	  
•  Ska7er:	  Intyg	  om	  a7	  ska7er	  och	  avgiHer	  har	  betalats.	  Ej	  äldre	  än	  tre	  månader.	  
•  Ekonomi:	  Intyg	  från	  affärs-‐	  och	  kreditupplysningsföretag	  som	  innehåller	  

informa>on	  om	  ekonomiska	  nyckeltal	  och	  risker.	  Intyget	  får	  inte	  vara	  äldre	  än	  
tre	  månader.	  

•  Referensprojekt:	  Redovisning	  av	  tre	  referensprojekt	  som	  sökanden	  anser	  
relevanta	  för	  tävlingsuppgiHen,	  varav	  minst	  e7	  ska	  vara	  genomfört.	  

•  Referenspersoner:	  KontaktuppgiHer	  (namn,	  adress,	  telefon,	  e-‐post)	  >ll	  
referenspersoner	  för	  samtliga	  referensprojekt.	  

•  CV:	  Redovisning	  av	  nyckelpersoner,	  deras	  meriter	  och	  roll	  i	  referensprojekten.	  
•  ProjektorganisaNon:	  Redovisning	  av	  organisa>on	  för	  eventuellt	  fortsa7	  

uppdrag.	  Teamet	  ska	  ha	  erfarenhet	  och	  kunskap	  om	  svenska	  normer	  och	  krav.	  



Inbjudan	  i	  Gävle	  –	  urvalskriterier	  

Godkända	  intresseanmälningar	  ska	  utvärderas	  med	  stöd	  av	  följande	  kriterier:	  

	  
•  Arkitektonisk	  gestaltningsförmåga	  med	  hänsyn	  >ll	  gestaltning	  av	  

bostäder	  i	  befintlig	  miljö,	  anpassning	  >ll	  grönområden,	  
ombyggnad,	  nybyggnad	  och	  >llgänglighet.	  

•  Bostadsu`ormning	  för	  äldre	  och	  kunskap	  om	  äldres	  behov	  
inklusive	  förutsä7ningar	  samt	  personellt	  och	  tekniskt	  stöd.	  

•  Kompetens	  i	  projekteringsorganisa>on	  och	  erfarenhet	  av	  
planering	  och	  projektering.	  



Konkurrens	  och	  urval	  	  
Nll	  arkitek7ävlingarna	  



Slutsatser	  om	  arkitek7ävlingarna	  i	  fallen	  
•  Arrangören	  föredrar	  tävlingsformer	  som	  ger	  dem	  inflytande	  över	  

processen	  (inbjuden	  tävling)	  
•  Inbjudan	  är	  en	  samrådshandling	  som	  bygger	  på	  en	  kombinaNon	  av	  

lagkrav	  och	  praxis	  som	  stänger	  ute	  vissa	  företag	  (många	  inblandade,	  
också	  SA	  )	  

•  Tävlingen	  som	  potenNell	  arena	  för	  innovaNon	  utny7jas	  inte	  i	  fallen	  

•  Arrangören	  får	  si7	  behov	  av	  informaNon	  om	  designteamen	  
Nllgodose7	  (byråkra>sering,	  mycket	  onödig	  info,	  resursslöseri)	  

•  Expertmodell:	  urvalet	  görs	  av	  experter	  på	  arkitektur	  och	  upphandling	  

•  Utvärderingen	  av	  intresseanmälningar/designteam	  går	  från	  kontroll	  
av	  hårda	  ska-‐krav	  Nll	  bedömningar	  baserat	  på	  mjuka	  kriterier	  

•  Slutlig	  urval	  genom	  tre	  metoder:	  1)	  kategorisering	  av	  designteam,	  2)	  
grad	  av	  gillande,	  3)	  poängsä7ning	  av	  meriter/kvaliteter	  

•  Informanterna	  är	  posiNva	  Nll	  urvalsmetoden	  –	  varför	  så	  få	  tävlingar?	  



Tre	  markanvisningstävlingar	  
Wallenstam	  +	  Semrén	  &	  Månsson,	  2010,	  bostäder	  i	  Nacka	  



Tre	  markanvisningstävlingar	  
Wallenstam	  +	  Semrén	  &	  Månsson,	  2010,	  bostäder	  i	  Nacka	  



Tre	  markanvisningstävlingar	  
Riksbyggen	  +	  Arkitektlaget	  i	  Skåne,	  2012,	  bostäder	  i	  Trelleborg	  



Tre	  markanvisningstävlingar	  
Riksbyggen	  +	  Arkitektlaget	  i	  Skåne,	  2012,	  bostäder	  i	  Trelleborg	  



Tre	  markanvisningstävlingar	  
Strabag	  +	  Turako	  FasNghetsutveckling	  +	  Conar,	  2011,	  äldreboende	  i	  Nacka	  



Tre	  markanvisningstävlingar	  
Strabag	  +	  Turako	  FasNghetsutveckling	  +	  Conar,	  2011,	  äldreboende	  i	  Nacka	  



Inbjudan	  i	  Nacka	  –	  allmänna	  villkor	  
De	  allmänna	  villkoren	  i	  inbjudan	  Nll	  prekvalificering	  är:	  
	  
•  Tävlingsform:	  Markanvisningstävling	  följt	  av	  markanvisningsavtal	  

med	  vinnaren.	  
	  

•  Antal	  inbjudna:	  3-‐5	  företag/team	  (fas>ghetsföretag	  och	  
arkitektkontor).	  

•  Ersä7ning:	  Tävlandet	  sker	  på	  egen	  bekostnad.	  Det	  vinnande	  
företagen	  erhåller	  markanvisning	  för	  uppförandet	  av	  bostäder	  via	  
tomträ7.	  Avtal	  sluts	  när	  detaljplanen	  upprä7ats.	  

•  Språk:	  Tävlings-‐	  och	  projektspråk	  är	  svenska.	  Intresseanmälan	  ska	  
vara	  på	  svenska.	  Bifogade	  publika>oner,	  >dningsar>klar	  och	  
juryutslag/motsvarande	  får	  vara	  på	  engelska.	  

	  



Inbjudan	  i	  Nacka	  –	  urvalskriterier	  

Intresseanmälningarna	  från	  företag/designteam	  baserat	  på	  
följande	  kriterier	  i	  inbjudan:	  
	  
• 	  Relevanta	  referensobjekt,	  företrädesvis	  hyresrä7er,	  

	  flerbostadshus	  i	  kuperad	  terräng	  och	  energieffek>va	  byggnader.	  
	  

•  Erfarenhet	  av	  långsik>g	  förvaltning,	  företrädesvis	  hyresrä7er.	  

•  Ekonomisk	  ställning,	  projektorganisa>on,	  fram>da	  
förvaltningsorganisa>on	  och	  tävlingsprojektets	  hyresnivåer.	  



Inbjudan	  i	  Nacka	  –	  ska	  kraven	  
Ska	  kraven	  i	  inbjudan	  är:	  
	  

•  Förteckning:	  Intresseanmälan	  ska	  innehålla	  en	  förteckning	  över	  inlämnat	  material.	  
•  FöretagsinformaNon:	  Namn,	  organisa>onsnummer,	  adress,	  telefon,	  e-‐mail,	  webbadress	  samt	  intyg	  om	  

företagsform.	  Om	  flera	  företag	  samverkar	  ska	  vart	  och	  e7	  av	  dessa	  lämna	  motsvarande	  uppgiHer.	  
•  Ekonomi:	  Intyg	  som	  visar	  företagets	  ekonomiska	  ställning	  och	  företagsform.	  Sökanden	  ska	  vara	  e7	  registrerat	  

företag	  och	  får	  inte	  vara	  föremål	  för	  konkurs	  eller	  obestånd	  (LOU,	  10	  kap,	  §	  2).	  Sökanden	  ska	  uppfylla	  minst	  ra>ng	  
3	  på	  upplysningscentralens	  bedömningsskala.	  Intyget	  får	  inte	  vara	  äldre	  än	  3	  månader	  räknat	  från	  sista	  
ansökningsdagen.	  	  

•  Nya	  företag:	  Nystartade	  företag	  ska	  lämna	  in	  intyg	  från	  bank	  eller	  verifiera	  sin	  ekonomiska	  ställning	  på	  annat	  sä7.	  
•  Ska7er:	  En	  av	  ska7everket	  ifylld	  blanke7	  (SKV4820)	  som	  inte	  är	  äldre	  än	  3	  månader	  räknat	  från	  sista	  

ansökningsdagen.	  
•  Referensprojekt:	  3-‐5	  referensprojekt	  som	  visar	  sökandes	  förmåga	  och	  ambi>on	  >ll	  klimatsmart	  byggande	  med	  låg	  

energiförbrukning	  och	  god	  anpassning	  >ll	  platsen.	  
•  Bolagsstrategi	  och	  referensobjekt:	  Planerad	  förvaltningsorganisa>on	  för	  de	  blivande	  hyresbostäderna	  och	  

referensobjekt	  för	  fas>ghetsförvaltning.	  
•  ProjektorganisaNon:	  Organisa>on	  för	  tävlingsprojektet	  med	  nyckelpersoner.	  
•  	  CV	  för	  nyckelpersoner:	  Deras	  roll	  i	  tävlingsprojektet	  och	  referensprojekten	  ska	  anges.	  Nyckelpersonerna	  ska	  ha	  

erfarenheter	  och	  kunskap	  om	  svenska	  normer	  och	  krav.	  
•  Kvalitets-‐	  och	  miljöledningssystem:	  Sökandens	  kvalitets-‐	  och	  miljöledningssystem.	  
•  Hyresnivåer	  och	  inriktning:	  Redovisning	  av	  hyresnivåer	  på	  referensobjekten	  samt	  inriktning	  och	  ambi>oner	  för	  

hyresnivåer	  i	  tävlingsprojektet.	  



Konkurrens	  och	  urval	  	  
Nll	  markanvisningstävlingarna	  



Slutsatser	  om	  markanvisningstävlingarna	  i	  fallen	  
•  Markanvisningstävlingen	  saknar	  gemensamma	  regler	  och	  

enhetligs	  praxis	  (jfr	  behandlingen	  av	  marken)	  
•  Markanvisningstävlingen	  speglar	  en	  mak`örskjutning	  

inom	  kommuner	  och	  i	  byggsektor	  	  
•  Inbjudan	  är	  en	  samrådshandling	  på	  samma	  sä7	  som	  i	  

arkitek7ävlingar	  som	  stänger	  ute	  potenNella	  team	  	  
•  Inbjudan	  genererar	  e7	  Nllräcklig	  bra	  besluts	  underlag,	  

även	  om	  det	  är	  få	  ansökningar	  (omfa7ande	  krav)	  
•  Urvalsprocessen	  innehåller	  på	  samma	  sä7	  som	  

arkitek7ävlingen	  uppdelad	  två	  skede,	  men	  mycket	  
enklare	  pga	  få	  ansökningar	  som	  ger	  en	  informell	  karaktär.	  

•  Urvalet	  bestäms	  via	  en	  expertmodell	  	  där	  fasNghets-‐
företagen	  (byggherrar)	  är	  avtalspart	  (vinnaren)	  

•  Den	  begränsade	  mängden	  intresseanmälningar	  synliggör	  
stora	  skillnader	  i	  konkurrensförhållande	  jämfört	  med	  
arkitek7ävlingar	  



Slut	  

	  
	  

•  Tack	  för	  mej	  


