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Inbjudan

Härmed inbjuder Norrköpings kommun till mark-
tilldelningstävling för innovativa bostäder i kvarteret 
Ankan i stadsdelen Inre hamnen, Norrköping. 

Inre hamnen är Norrköpings största stadsutveck-
lingsprojekt under genomförande. Stadsdelen byggs 
ut etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 
bostäder när allt är färdigbyggt. Just nu byggs gator, 
kajer, kanaler, parker och torg inom etapp 1, närmast 
Strömmen. Utvecklingen av etapp 1 sker i ett nära 
samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag och 
Norrköpings kommun. 

Fem bostadsprojekt har påbörjats under maj/juni 2022. 

Detaljplan för etapp 2, med kvarteret Ankan har 
antagits 2022-06-20, och väntas vinna laga kraft juli 
2022. Hälften av byggrätterna i etapp 2 ägs av olika 
privata fastighetsägare som tagit fram utformnings-
förslag. Kommunens mark kommer successivt tillde-
las med start genom aktuell marktilldelningstävling.

Marktilldelningstävlingen är delfinansierad av 
Vinnova och är en del av ett forskningsprojekt kring 
tävlingsformen som verktyg för hållbart byggande. 
Bakgrunden till tävlingen är behovet av att utveckla 
innovativa lösningar för att möta hållbarhetskraven 

i arkitektur och byggande när Norrköping växer. För 
att möta samtidens utmaningar behöver kommunen 
också bli en drivande aktör i en lokal omställning till 
ett hållbart byggande.

Marktilldelningstävlingen är öppen för deltagande 
med designteam bestående av byggaktörer, 
arkitekter och specialister inom hållbart byggande. 

Samhällsbyggnadskontoret
augusti 2022

Signaturbyggnad för Inre hamnen Nyréns Arkitekter
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Inre hamnen växer fram

Nu bygger vi en ny, spännande stadsdel med en 
färgstark mosaik av människor, stadskajer och cityliv. 
Inre hamnen får en tät innerstadsmiljö med bostäder, 
kontor, service och handel. Strömmens vatten i söder 
skapar luft, ljus och rymd. I norr dominerar grönskan 
genom Norra Promenaden och den planerade 
stadsparken Johannisborg. 

Inre hamnen kommer att präglas av nyskapande 
arkitektur, fantasifull i material, färg och form, som 
tillför en egen karaktär och bidrar till en variationsrik 
allmän plats.  Mixat med äldre, befintliga byggnader, 
får stadsdelen en charmig karaktär. Det industriella 
arvet ligger som grund för en mångfald av 
spännande upplevelser. Bevarade byggnader och 
kranar berättar om stadens historia, och ny offentlig 
konst och ljussättning förstärker stadsdelens identitet 
och tillför ett samtida uttryck till den brokiga 
hamnkaraktären och de grönskande parkstråken.

Bostäderna i Inre hamnen utgörs till största delen 
av lägenheter med en varierad sammansättning av 
upplåtelseformer. Lägenheterna utformas utifrån 
människors livssituation; för stor eller liten familj, för 
studerande, äldre eller kollektiv. 

I etapp 1 är nya kanaler med broar, signalement 

för stadsomvandlingen och tillsammans med 
generösa stadskajer utmed Strömmens vatten, 
Inre hamnens stora attraktionskraft. Överallt möts 
man av en skön vattenkontakt utmed kajerna 
och kanalerna. De kantas av kvartersbebyggelse 
med kaféer, restauranger och publika aktiviteter 
i bottenvåningarna. Här slår man sig ner för att 
njuta av stillheten, eller så deltar man i någon av de 
många aktiviteterna, planerade eller spontana, som 
erbjuds. Båtar, bryggor, soldäck och bad, bollplaner 
samt lekplatser är några exempel på utbudet. 
Kanske intar man sin frukost på ett av caféerna intill 
vattnet. Och när arbetsdagen är slut samlas man 
på kvarterskrogen, inne eller utomhus, omgiven av 
vatten. 

Norr om Saltängsgatan kommer etapp 2 (inklusive 
kvarteret Ankan) att växa fram, mellan vattnet inom 
etapp 1 och Norra Promenadens grönska. Här finns 
ett aktivitetsstråk för spel och utomhusaktiviteter 
som knyter stadsdelen till den Norra Promenaden, 
slottsruinen Johannisborg och till Motala ströms 
vatten. 

Sträckningen för tidigare industrispår blir kvar och 
omvandlas till en gång- och cykelväg som kopplar 
samman Saltängsgatan i söder till Norra Promenaden 

i norr genom att skära som en diagonal genom 
området. Kring diagonalen bildas mindre platser 
och torg. Även Norra Promenaden blir ett viktigt 
grönstråk för hela Inre hamnen.

Närheten till innerstaden, resecentrum, stadsparken 
Johannisborg och det varierade utbudet av 
restauranger, caféer, konstnärlig verksamhet och 
företag ger Inre hamnen en urban atmosfär och 
puls. Helt enkelt en färgstark mosaik av människor, 
stadskajer och cityliv. Som boende har man tillgång 
till de storslagna offentliga rummen och brusande 
gatuliv, men även till lugnare halvprivata innergårdar. 
Nya verksamheter kommer att fylla Inre hamnen 
med liv och rörelse, med kommers, kultur, utbildning 
och omsorgsverksamheter.  

Utifrån kreativitet, kunskap och engagemang 
kommer Inre hamnen att utveckla ansvarsfulla 
lösningar för en hållbar livsstil – miljömässigt och 
socialt. Resan mot framtiden har börjat!  

Läs mer om Inre hamnen och övriga 
stadsutvecklingsprojekt i Norrköping här
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Banbrytande
Inre hamnen tar stadsutveckling till en 
ny nivå - inte bara i Norrköping utan 
också i ett nationellt perspektiv. Här 
skapas en helt ny del av staden utifrån 
människors drömmar, innovations- 
rikedom och längtan efter ett  
hållbart liv.

Urbant
Norrköping växer och Inre hamnen blir 
en självklar förlängning av innerstaden  
- nära city, nya resecentrum men också 
med havet som granne. Blandningen 
av ny och äldre arkitektur, olika 
verksamheter och naturliga 
mötesplatser skapar liv och rörelse – en 
urban atmosfär.

Mångfacetterat
Inre hamnen är en spännande stadsdel. 
Stadsbilden, arkitekturen, människorna 
och utbudet präglas av en berikande 
brokighet. Här samsas bostäder, 
restauranger, butiker, företag, 
kulturverksamheter, aktiviteter och 
konstnärliga verksamheter sida vid 
sida. I Inre hamnen finns en puls. Och 
ett efterlängtat lugn.

Ansvarsfullt
Redan när idén om Inre hamnen 
föddes, fanns begreppen hållbarhet 
med som en självklarhet. Människors 
bostäder och miljö kännetecknas av 
gröna förtecken och smarta 
innovationer. Och social hållbarhet 
är i ständigt fokus - en trygg och 
utvecklande plats för alla.

Inre hamnens värdeord

Brabo och ÅWL Arkitekter (etapp 2)Peab och Arqly (etapp 2)

Det har tagits fram värdeord för hela Inre hamnen som även omfattar kvarteret Ankan.
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Tävlingsuppgift

Kvarteret Ankan mitt i bild.

V
arvsgatan

Norra Promenaden

M
unkgatan

Slottsgatan

Tävlingsuppgiften går ut på att gestalta 
bostadshus och gård för kvarteret Ankan i Inre 
hamnen med utgångspunkt i följande mål och 
syften:

Tävlingen ska ge bostäder som:

• med hög arkitektonisk kvalitet tar tillvara 
kvaliteter i omgivningen,

• förmedlar bostadskvaliteter, funktioner och 
upplevelser av skönhet i vardagen och har en 
gård som ger trygghet, 

• producerar mer förnybar energi än vad som 
används under året,

• minimerar utsläppen av CO2 med ambition om 
att klimatdeklaration för förslaget redovisar 
40% lägre CO2-utsläpp jämfört med median för 
flerbostadshus (191 kg CO2e/m2 BTA),

• främjar cirkulära processer i arkitektur och 
byggande,

• bidrar till social hållbarhet genom bostadshus 
som både har flexibla lägenheter som fungerar 
bra för en mångfald av bostadsbehov och för 
hushåll/ familjer som växer och krymper över tid 
och ger rum för gemensamma boendeaktiviteter

• har en överkomlig hyra/kostnad för slutkund så 
att medborgare kan efterfråga klimatsmarta och 
ekologiskt hållbara bostäder,

• möter utmaningarna i lokalsamhället med 
kreativa lösningar och nytänkande i design, 
byggande och förvaltning.

Upplåtelseform
Det är upp till designteamet att bestämma 
upplåtelseform(er); hyresrätt, äganderätt och/eller 
bostadsrätt. 

Förhållningssätt till program och strategier
De program och strategier som är framtagna för 
detaljplanen är grunden för arkitektoniskt kvalitativa 
projekt. Designteamet ska givetvis ge sin tolkning i 
tävlingsförslaget. 

I gestaltningsprogrammet avseende kvarteret Ankan 
står "Liksom för övriga kvarter inom Inre hamnen 
eftersträvas även här en variation inom kvarteret." 

Kvarterets framsida blir mot Norra Promenaden, 
Diagonalen och den triangulära platsen norr om - 
spännande och kvalitativ arkitektur är viktig i gatu-
plan, och i övre plan som kommer att upplevas på 
avstånd. På den här sidan ska kvarteret ska vara be-
byggt i hela sin längd. Släpp mellan byggnader och 
passager in i kvarteret placeras mot Slottsgatan eller 
Munkgatan där en mindre formell karaktär eftersträ-
vas, med lägre höjder och öppningar in i kvarteren. 
Lekmiljö ska anordnas på innergården. Eventuella 
nedfarter till garage bör placeras mot Varvsgatan. 

Då kvarteret ligger i Inre hamnens nordligaste del, 
mot Norra Promenaden ska, enligt kulör- och  
materialstrategin, varmare kulörer användas här. 

Tävlingsförslag inlämnas  
senast 9 september 2022

Frihet under ansvar; De program och  
strategier som är framtagna för detaljplanen 
är grunden för arkitektoniskt kvalitativa 
projekt. Designteamet ska givetvis ge sin 
tolkning i tävlingsförslaget.

"diagonalen"

tomt 3 250 kvm 
  byggrätt 13 000 kvm BTA  
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Detaljplan 
Tävlingstomten ingår i detaljplan för Svanen 6 med 
närområde inom Saltängen i Norrköping, som har 
antagits 2022-06-20. Avsikten med detaljplanen 
är att möjliggöra ändrad markanvändning från 
hamn och industri till en innerstadsbebyggelse i ett 
attraktivt läge. 

Kvalitetsprogram, gestaltningsprogram och kulör- 
och materialstrategi är en del av detaljplanen. 

Tävlingstomten är cirka 3 250 kvadratmeter (kvm). I 
detaljplanen redovisas en byggrätt för tävlingstomten 
om cirka 13 000 kvm BTA. Detaljplanen tillåter 
bostäder och verksamheter på tävlingstomten. 
Minst 25% av bottenvåningen mot diagonalen ska 
innehålla lokaler för centrumfunktioner. 

Parkering
Tävlingstomten räknas som innerzon i staden. 
Parkering ska först och främst anordnas inom 
tomten alternativt genom avtal med parkeringshus. 
Kommunens parkeringsnorm för cykel och bil ska 
följas. 

Uppvärmning
Kommunen har som mål att uppvärmningen 
i området ska ske på ett miljövänligt sätt. 
Energianvändningen ska minimeras. Möjlighet finns 
att ansluta sig till fjärrvärmenätet. 

Dagvatten
Kommunen har upprättat riktlinjer för dagvatten. I 
dessa riktlinjer ingår åtgärder till stöd för ett lokalt 
omhändertagande av mindre regn inom fastighet. 
För att minska avrinningen, rena dagvatten och säkra 
grundvattenbildning ska de mindre regnet, alltså de 
första 10 mm av ett regn, hanteras lokalt. Resterande 
regnmängder ska avledas till dagvattennätet.

Översvämning
Planområdet har höjdsats med utgångspunkt 
färdigt golv + 2,5 m över havet efter ett beräknad 
högsta vattenstånd vid översvämning år 2100. I 
det fall som en byggnadsdel, källare eller annan 
anläggning uppförs på tomten under 2,5 m 
krävs översvämningsskydd. Källare ska säkras för 
grundvatten. 

Markförhållanden
För att undvika sättningar i planområdet kan 
förstärkningsåtgärder komma att utföras i form av 
lastkompensation. Den industriella verksamheten i 
Inre hamnen har tillsammans med utfyllnader gett 
upphov till förorening av jord och grundvatten. 

Tomtpris
Priset är satt till 4 800 svenska kronor per 
kvadratmeter boarea (BOA). Priset kommer 
fastställas mot färdigt bygglov. Avsikten med fast 
pris på marken är tävlingsdeltagare ska konkurrera 

med kvalitet och måluppfyllelse i tävlingen. 
Detaljplan, marksanering, eventuell arkeologi samt 
gatukostnader ingår i köpeskillingen för tomten. 
Eventuella ledningsflyttar på tomten bekostas 
av exploatören. Samtliga anslutningsavgifter 
bekostas av exploatören. Byggnadsskyldighet om 
18 månader samt säkerhet kommer att regleras i 
marköverlåtelseavtalet. Tidplan för byggnation av 
området kommer fastställas i marköverlåtelseavtalet.

Genomförande
Allmän platsmark (gator) runt omkring tomten 
är inte anlagda och kvarteret Ankan är inte 
fastighetsreglerad och färdig för produktion. Allmän 
plats kommer detaljprojekteras under första halvåret 
2023 och därefter startar utbyggnad. 

För kvartersmarken gäller att sanering behöver ske 
som första åtgärd (ingår i tomtpriset). Åtgärden 
är inte tidssatt. Avsikten är att kommunen och 
byggherren gemensamt planerar genomförande av 
tomten.

Det åligger byggherren att anpassa byggnation 
och tomt till rådande detaljprojektering gällande 
gatuhöjder. Byggherren ska ansluta tomten för 
teknisk försörjning och enligt anslutningsavgifter för 
fastställd taxa vid respektive tillfälle. 

Tomten och dess förutsättningar
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Tomtens omgivningar 

Inre hamnens andra etapp (inkluderande kvarteret 
Ankan) blir lugnare, med större fokus på boende-
miljö, jämfört med Inre hamnens första etapp som 
ligger närmare vattnet och med mer fokus på 
publika verksamheter. Bostadsgårdar ska erbjuda 
viktiga funktioner och kvaliteter för boende. Allmän 
mark föreslås bestå av gator av olika karaktär, nya 
parkmiljöer, grönytor och planteringar. 

De nya kvartersformerna följer den äldre rutnäts-
strukturen. I stadsdelens inre återfinns en större
brokighet och småskalighet, något som den gamla 
järnvägen ”diagonalen” som skär igenom
strukturen starkt bidrar till.

Intilliggande bostadskvarter
Kvarter numrerade 5, 7 och 8 på kartbilden kommer 
att bebyggas av Riksbyggen respektive HSB. Koncept 
och arkitektur finns väl beskrivna i gestaltnings- 
programmet. Kvarter nummer 4 väster om kvarteret 
Ankan ägs av kommunen och är inte tilldelat.

Förskola 
Kvarter 9, mellan Diagonalen och Slottsgatan,  
kommer att bebyggas med förskola. 

Gatorna
Gatorna ska vara en attraktiv och grönskande del av 
det publika rummet med träd, planteringar och växt-
bäddar, och en yta som kan nyttjas av de boende. 
För att uppnå detta kommer området att delas in i 

kvartersgrupper inom vilka zoner skapas där fordon-
strafiken är minimerad. Kvarter 4, 5, 6 och 7 utgör 
en kvartergrupp. Inom kvartersgruppen finns lugnare 
gator, kvartersgator, som bara ska användas för gång 
och cykel samt angöring för boende och eventuella 
verksamheter. 

Utanför kvartersgruppen finns de gator, lokalgator 
och stadshuvudgator, som behövs för att fordon ska 
kunna ta sig genom området. Varvsgatan öster om 
kvarteret Ankan är lokalgata . 

Illustrationsplan etapp 2 med 
- byggherrar/fastighetsägare

- parkmiljöer 
 (i ljusblått kommunägda kvarter).

Kvarteret Ankan (nr 6)
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Konstverk Diagonalen, Peter Johansson/Barbro Westling-
Illustration Nyréns arkitekter

Parkmiljöer
Diagonalen med platsbildningar
Från korsningen Munkgatan/Parallellgatan i norr 
och diagonalt ned till Lotsgatan/Saltängsgatan i 
söder sträcker sig ett gammalt industrijärnvägsspår. 
Sträckningen kommer att bevaras och omvandlas till 
ett gång- och cykelstråk med namnet Diagonalen. 
Där Diagonalen skär igenom stadsdelens 
rutnätsgator skapas flera mindre triangulära platser, 
exempelvis norr om kvarteret Ankan. 

Utgångspunkten för gestaltningen är att skapa  ett 
inbjudande och tryggt gång- och cykelstråk med 
mänsklig skala och värden för vistelse. Den gamla 
rälsen sparas helt eller delvis för att minna om 
stråkets historia. 

De triangulära platserna ger möjlighet till variation 
längs stråket, blickfång och olika typer av 
vistelsemiljöer. I Diagonalen kommer ett konstprojekt 
att bidra med kvaliteter som bjuder in till stråket 
- flera skulpturer placeras i och i anslutning till de 
triangulära platserna. Konstnärernas utgångspunkt 
har varit Diagonalens originella sträckning som bryter 
mot de förväntade riktningarna likt en farled på 
snedden genom det annars tydliga rutnätet. 

Norra Promenaden
Platsen norr om kvarteret Ankan ansluter till Norra 

Promenaden med dess funktion som långsmalt 
parkstråk. främst ett parkstråk för gående och
cyklister, men kommer även att få viktiga sociala och
rekreativa värden för de boende i Inre hamnen. 

Bränneriparken 
Bränneriparken utgör ett brett och grönt rum
med enkelriktade angöringsgator på var sida om
ett nedsänkt aktivitetsstråk (utjämningsmagasin
för dagvatten). Bränneriparkens aktiviteter är tänkta 
att passa många målgrupper med en blandning av 
flexibla och programmerade ytor. 

Bränneriparken, Nyréns arkitekter



10

Tävlingstekniska bestämmelser

Arrangör
Marktilldelningstävlingen arrangeras av Norrköpings 
kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter, 
Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i 
Halmstad. 

Tidplan

Tävlingen startar

Fråga & svar, sista dag för fråga 

Sista dag för svar på frågor

Sista dag för inlämning av förslag

Tillkännagivande av juryns beslut

Öppen tävling och ersättning
Tävlingen är öppen för alla. För de fem (5) bästa av 
juryn bedömda tävlingsförslagen utgår ersättning 
med 170.000 SEK per designteam för inlämnat och 
enligt tävlingsprogrammet godkänt tävlingsförslag. 

Språk
Tävlingsspråk är svenska. Juryns utlåtande kommer 
att ges på svenska. 

Tävlingsprogram
Programmet och digitalt lagrade handlingar utgör 
underlag för tävlingen. Se kommunens hemsida: 
www.norrkoping.se/marktilldelning

Till tävlingsprogrammet hör bilagor som 
innehåller goda exempel och stöd för att utveckla 
tävlingsförslaget och uppnå tävlingens mål:

1. Designstrategier
2. Energihushållning
3. Klimatdeklaration 
4. Cirkulärt byggande
5. Innovation 

Programhandlingar
Detta tävlingsprogram, kommunens riktlinjer samt 
digitalt lagrade handlingar utgör underlag för 
tävlingen och som tävlingsförslaget ska förhålla sig 
till. 
Handlingarna finns samlade på kommunens hemsida 
under länken www.norrkoping.se/marktilldelning

Riktlinjer:
• Arkitekturstaden Norrköping
• Gällande detaljplan (DWG), karta och 

beskrivning
• Kvalitetsprogram
• Gestaltningsprogram
• Kulör- och materialstrategi
• Riktlinje för parkering
• Riktlinje för dagvatten 

Övrigt:
• 3D-modell (SKP)
• Baskarta med höjdkurvor (DWG)
• Utredningar

Tävlingsjury
Tävlingsförslag kommer att bedömas av en 
jury bestående av sju (7) personer; fem (5) från 
Norrköpings kommun och två (2) utsedda av 
forskargruppen:

Karin Milles, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, 
Samhällsbyggnadskontoret (SHBK) 
 

Henrik Haugness, exploateringschef, SHBK 

Martin Heidesjö, planeringsarkitekt FPR/MSA, 
tävlingsansvarig, SHBK

Roland Nitz, arkitekt SAR/MSA,  
bygglovarkitekt, SHBK

Maria Danestig, energistrateg, SHBK

Ludmilla Larsson, arkitekt MSA, Brunnberg & 
Forshed Arkitektkontor

Morgan Andersson, PhD, adj Professor CTH, 
arkitekt SAR/MSA, Göteborgs stad.

Juryn kommer att få råd av sakkunnig expertis.

Funktionär tävling

Daniella Aman, Samhällsbyggnadskontoret

Frågor kan ställas via e-post:
marktilldelning@norrkoping.se.

2022-08-25

2022-10-20

2022-10-27

2022-11-17

januari 2023
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a) Arkitektonisk kvalitet
• Hur väl svarar förslaget mot kraven på 

hög kvalitet i gestaltning av bostadshus, 
detaljutformning, materialval och 
färgsättning?

• Hur väl utvecklar förslaget platsens möjligheter 
och tar tillvara kvaliteter i omgivningen? 

b) Energianvändning
Hur väl svarar förslaget mot målet om smarta 
lösningar som producerar mer förnybar energi är 
vad som används under året? 

c) Klimatavtryck
Hur väl bidrar förslaget till minimering av utsläpp 
av CO2 i arkitektur och byggande?

d) Cirkulära processer 
• Hur väl svarar förslaget mot målet om 

cirkulära processer i arkitektur och byggande?
• Hur kommer design för demontering, 

återbruk och återanvändning till uttryck i 
förslaget?

Juryns bedömning och utlåtande
Juryn kommer att utse en vinnare samt 
fyra (4) andrapristagare. Juryns utlåtande är 
en rekommendation inför erbjudande om 
marktilldelning efter erforderliga politiska beslut 
samt grund för ersättning som tidigare beskrivits. 

Tävlingsprocessen inklusive juryns bedömning av 
förslagen kommer att studeras av en grupp forskare 
vid Chalmers och Halmstads Högskola:

Christian Koch, professor vid Centrum 
för innovations-, entreprenörskaps- och 
lärandeforskning, Halmstad Högskola
Anna Braide, tekniklektor vid Institutionen för 
arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, CTH
Magnus Rönn, docent vid Institutionen för 
arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, CTH

Bedömningskriterier
Tävlingsförslaget utvärderas med utgångspunkt från 
två olika slag av bedömningskriterier, som: 

• Har en hög grad av mätbarhet uttryckt i 
siffervärden - energianvändning, klimatavtryck 
och hyra/kostnad för slutkund. 

• Utmynnar i värdeomdömen -  arkitektonisk 
kvalitet, social hållbarhet, innovationer, cirkulära 
processer och utvecklingsbarhet.

Det sker en sammanvägd bedömning av 
tävlingsförslaget. Som utgångspunkt för denna 
helhetsbedömning kommer de tävlingsförslag 
som uppfyller målen för energianvändning och 
klimatavtryck vid utvärderingen prövas mot 
kriterier som viktats som lika viktiga:

e) Social hållbarhet
• Hur väl svarar förslaget mot målet om social 

hållbarhet och mångfald genom flexibla 
bostäder som fungerar för en mångfald av 
hushåll/ som växer och krymper över tid?

• Hur väl bidrar gestaltningen av bostadshus, 
lokaler/rum, grönytor och gård till social 
hållbarhet och mångfald i området?

f) Hyra/kostnad för slutkund
Hur väl svarar förslaget mot målet på överkomlig 
hyra/kostnad för slutkund?

g) Innovationer
• Hur kommer kreativitet och nytänkande till 

uttryck i förslaget och dess designprocess?
• I vilken grad innehåller förslaget innovativa 

lösningar?

h) Utvecklingsbarhet
I vilken grad kan förslaget vidareutvecklas utan att 
förlora centrala kvaliteter med hänsyn till funktion 
och genomförbarhet?

• Arkitektonisk kvalitet, 20%
• Social hållbarhet inklusive boendekostnader, 20%
• Cirkulära processer, 20%
• Innovationer, 20%
• Utvecklingsbarhet, 20%



Inlämningskrav 

Förteckning över det material som ingår i teamets 
intresseanmälan – Max 1 A4 sida 

Information om förslagsställaren

Följande information om företagen och designteam 
ska redovisas separat i A4-format som utskrift och 
som PDF försett med förslagets motto:

Medverkande roller och expertis: medverkande 
personer, professioner, kompetenser och deras roll i 
designteamet. Designteamets sammansättning ska 
hållas fast under projektets genomförande.

• representant bolag som ska ingå avtal, 
• ansvarig arkitekt,
• ansvarig landskapsarkitekt, 
• ansvarig expert för energiberäkningar, 
• ansvarig expert klimatdeklaration, 
• ansvarig expert hållbarhet, cirkulära processer.

Ratingintyg: Ett högst tre månader gammalt 
intyg från upplysningscentralens/motsvarande för 
bedömning av soliditet/likviditet avse det bolaget 
som senare ska ingå avtal.  

Skatteverkets blankett SKV 4820: stämplad av 
Skatteverket, högst tre månader gammal.
 
Kommunen kan som arrangör komma att göra 
kompletterande undersökningar av företagens 

ekonomiska status och förmåga att genomföra 
sitt tävlingsförslag. Om flera bolag avser lämnar 
tillsammans ska det tydligt framgå vilket bolag som 
avser teckna marköverlåtelseavtal, samt vilket/vilka 
bolag som avser finansiera projektet. Om nytt bolag 
avses bildas ska relationen mellan det nybildade 
bolaget och övriga deltagande bolag tydligt framgå.

Tävlingsförslaget ska innehålla följande 

Ritningar, illustrationer och modeller:

• Situationsplan i skala 1:400 som redovisar 
disposition och utformning av gårdsmiljöer, med 
halvprivata och privata zoner,

• Ett perspektiv som visar tävlingsförslaget i sitt 
sammanhang söderut från Varvsgatan,

• Ett perspektiv som visar gårds- och utemiljön,

• Två sektioner som visar bebyggelse och utemiljö 
i skala 1:400 i hela kvarterets sträckning,

• Ritning över samtliga fasader i skala 1:400. 
Dessa ska redovisa material och färgsättning,

• Detaljritningar i skala 1:50 som redovisar för 
projektet viktiga detaljer så som materialmöten, 
takfot, balkonger, fönster, entréer mm,

• Lägenhetsplaner i skala 1: 200 som visar hur 
bostäderna kan fungera för en mångfald av 
boendebehov och variera i storlek för att passa 
till hushåll/familjer som växer och krymper. 
Minst en typlösning ska redovisa möblerade 
lägenheter,

• En digital modell (enkel detaljeringsgrad med 
volym inkl eventuellt takfall, fönstersättning, 
material) av tävlingsförslaget inplacerat i den 
3D-modell som ingår i underlag till tävling. 

Kortfattade beskrivningar (max 300 ord 
vardera):

• Arkitektoniska kvaliteter och bärande idéer 
bakom gestaltningen av förslaget ,

• Designstrategier i förslaget ( se bilaga 1),
• Energihushållningen i förslaget ( se bilaga 2),
• Klimatavtrycket i förslaget ( se bilaga 3),
• Cirkulära processer i förslaget ( se bilaga 4),
• Innovationer i förslaget ( se bilaga 5),
• Enkel teknisk beskrivning med konstruktion och 

materialval.

Beräkningar:
 

Klimatdeklaration och energiförbrukning ska 
redovisas i ett separat dokument som innehåller:

• En kontrollerbar sammanställning på energi-
hushållningen i förslaget via beräkningsmetod/
mall, se bilaga 2. Fyll i exel-blad 2.1 (Energikalkyl) 
och exel-blad 2.2 (Effektkalkyl),

• En kontrollerbar klimatdeklaration som visar 
CO2 för förslaget via beräkningsmetod /mall, se 
bilaga 3. Fyll i mall 3.1 (Klimatdeklaration) 

• Uppgift om tänkt hyresnivå/kostnad för slutkund; 
försäljningspris och boendeavgift (ägande- och 
bostadsrätt) och antal lägenheter.
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Tryckt format

Tävlingsförslaget ska presenteras på numrerade 
planscher i A1-format (högst fem (5) planscher), 
märkta med förslagets motto. Planscherna ska vara 
monterade på styvt underlag. 

Klimatdeklaration, energiberäkningar och uppgift om 
tänkt hyresnivå ska redovisas i separata dokument i 
A4-format som utskrift och som PDF med förslagets 
motto. 

Digitalt format

Tävlingsförslaget ska även lämnas på usb-minne. 
Planscherna ska tillhandahållas i två digitala versioner, 
en med hög upplösning och en för webbpublicering. 
Varje fil ska bestå av en flersidig PDF, namngiven 
med förslagets motto. Den högupplösta versionen 
ska kunna skrivas ut i A3 till juryn. Den andra PDF-
filen ska fungera för webbpublicering. 

Anonymitet

Tävlingsförslaget med klimatdeklaration och 
energianvändning ska redovisas anonymt. Samtliga 
planscher och övriga handlingar ska i nedre högra 
hörnet vara försedda med ett motto för förslaget. 
Information om förslagsställaren (medverkande 
roller och expertis) ska skickas in tillsammans med 
tävlingsförslaget i ett slutet kuvert. 
  

OBS! inlämning via mejl godkänns ej. 
Allt inlämnat material som beskriver 
tävlingsföslaget, såväl digitalt som analogt, 
ska vara rensat på all spårbar information om 
förslagsställaren för att garantera anonymitet.

Adress för inlämning
Komplett tävlingsförslag ska vara Norrköpings 
kommun tillhanda senast 2022-11-17 klockan 14.00. 
Inlämning görs i Rosens reception på Trädgårdsgatan 
21 eller skickas via post till: 

ATT: Daniella Aman
Norrköpings kommun 
Samhällsbyggnadskontoret Exploatering 
601 81 Norrköping 

Förslag lämnas i förseglat kuvert och märks med 
förslagställarens motto samt "Marktilldelningstävling 
Ankan". Förslagsställarens kontaktuppgifter lämnas i 
separat förseglat kuvert ihop med tävlingsförslaget. 

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kommer anonymt att ställas ut för 
allmänheten. Juryns utlåtande publiceras i samband 
med att tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av 
tävlingen offentliggörs både på Sveriges Arkitekters 
hemsida för tävlingar, www.arkitekt.se, och hos 
Norrköpings kommun.

Sveriges Arkitekter, Norrköpings kommun, Chalmers 
och Halmstads Högskola äger rätt att utan särskild 
ersättning publicera samtliga tävlingsförslag inklusive 
tävlingsprogram, juryrapport och tillhöra utlåtanden 
från experter i både tryckt form och digitalt på 
sina hemsidor samt i tidningarna Arkitekten och 
Arkitektur. All publicering av tävlingsförslagen efter 
anonymitetens brytande ska ske med angivande av 
förslagsställarens namn.

Ägande, nyttjande- och 
upprättshovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten 
till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar 
upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till 
sina förslag. Arrangören har rätt att dra nytta av 
det samlade tävlingsresultatet förutsatt att det inte 
strider mot svensk lag om upphovsrätt. 

Returnering av förslaget
Förslaget kommer inte att returneras.

Tävlingsförslag inlämnas  
senast 9 september 2022
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Beslut om marktilldelning

Beslut om marktilldelning efter avslutad tävling 
kommer att ske i enligt följande: 

1. Tävlingens resultat offentliggörs i samband med 
att Samhällsplaneringsnämnden beslutar att utse 
vinnare av tävlingen. 

2. Samhällsbyggnadskontoret tecknar avtal med 
vinnande bolag.

En förutsättning för genomförande av mark-
tilldelningen är att efterföljande beslut fattas i 
politisk nämnd enligt beskrivning ovan. 

Avtal
Norrköpings kommun tecknar avtal med 
vinnande företag, vilket sker i två steg. Steg 1, 
markanvisningsavtal, reglerar de förutsättningar som 
ska gälla för kommande steg 2, marköverlåtelse. I 
markanvisningsavtalet förbinds bolaget att
genomföra sitt projekt enligt lämnat anbud. 

Följande villkor kommer att ingå i 
marköverlåtelseavtalet:

• Gatu-, detaljplan- och fastighetsbildnings-
kostnad, sanering och arkeologi ingår i 
tomtpriset.

• Alla övriga exploateringsåtgärder, 
anslutningskostnader, tillkommande utredningar, 

projekterings- och ritningskostnader samt all 
byggnation på kvartersmark för att genomföra 
projektet bekostas av exploatören.

• Exploatören bekostar själv sina lagfarts- och 
bygglovskostnader.

• Kommunen kommer att avtala om 
byggnadsskyldighet om högst 18 månader.

• Bygglovshandlingar ska tas fram i samråd med 
stadsarkitekten och skriftligen godkännas av 
kvalitetsgrupp för Inre hamnen. Vinnande 
aktör har ej rätt att förändra designteamens 
sammansättning eller omforma förslag 
enligt lämnat anbud utan godkännande från 
kommunen. Syftet är att säkerställa att det 
är det lämnade anbudet som i allt väsentligt 
genomförs. 

• Säkerhet och viten för exploatörens fullföljande 
av byggnadsskyldighet och gestaltningsförslag 
kommer att ställas i marköverlåtelseavtalet. 

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program följer viktiga principer i 
”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält, 2016”.
 
Programmet och tillhörande bilagor är godkänt av 
juryn. Programmet är granskat av Sveriges Arkitekter. Samhällsbyggnadskontoret, 

 augusti 2022

Tävlingsförslag inlämnas  
senast 9 september 2022

"Det här är verkligen 
spännande. Lycka till!"
Ola Brånäs, projektledare Inre hamnen
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SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Adress: Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00 Fax: 011-15 31 90
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se
www.norrkoping.se

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun planerar för 

framtiden. En redan tilltalande kommun ska bli ännu mer attraktiv. 

Dels genom att utveckla befintliga miljöer. Dels genom att skapa 
nya stadsdelar som möter framtidens krav på livskvalitet och håll-
barhet. Vi ansvarar också för kommunens lokaler, mark- och exploa-
teringsfrågor samt geografiksk information för samhällsplaneringen. 
Med respektoch fantasi skapar vi det nya Norrköping tillsammans 
med våra invånare.


