Inbjudan till
projekttävling
om Falköpings
stadskärna

ARRANGÖR
Falköpings kommun (nedan kommunen alternativt Falköping) anordnar tillsammans med Svenska
kyrkan Falköping (nedan Svenska kyrkan) en inbjuden projekttävling avseende gestaltning av delar
av Falköpings stadskärna. Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter. Kommunen
är värd för projekttävlingen och tillika upphandlande myndighet.
Kommunens avsikt och förhoppning är att efter genomförd tävling teckna avtal om fortsatt projektering med
tävlingens vinnare, på sätt som anges närmare i detta program. Även Svenska kyrkan avser att teckna (separat)
avtal med vinnaren om fortsatt projektering, avseende Svenska kyrkans mark.

BAKGRUND
Falköping växer och utvecklas. Att få till stånd en
stadsutveckling är viktigt, både för att stärka kommunen som helhet och för att stärka dess olika delar.
Utvecklingen bör handla om att stärka olika funktioner i staden och kopplingen mellan dessa, såväl
som kopplingen mellan staden och den omgivande
landsbygden.
Denna tävling fokuserar på utveckling av stadskärnan, men har ett helhetsperspektiv såtillvida att
tävlingsbidragen ska beakta hur stadens delar och
funktioner kan komplettera varandra bättre i framtiden.
I enlighet med kommunens vision om hållbar utveckling står förtätning högt på dagordningen. Detta har
visat sig genom att Falköping de senaste åren lyckats
få till stånd nya företagsetableringar i stadskärnan
och även bostadsbyggnation i de mest centrumnära
kvarteren. Inom några år kommer stadskärnan att ha
ca 1 000 ytterligare invånare. I denna kontext vänds
därför blickarna mot de offentliga rummen i stadskärnan och till frågan hur dessa rum ska kunna möta
framtiden.
Kommunen tog ett första steg för att utveckla
stadskärnan redan för ett antal år sedan. En större
ombyggnad av Köttorget samt delar av Landbogatan
stod klar 2017. Projekttävlingen är en inledning till
arbetet med att förstärka och förbättra resterande
delar av stadskärnan.
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SYFTE MED TÄVLINGEN
Tävlingens primära syfte är att ta fram programskisser för fyra delar av stadskärnan:
• Stora torget
• Kyrkparken
• Kopplingen mellan Stora torget och Kyrkparken
• Tre entréplatser
Skisserna ska på ett inspirerande sätt visa ett arkitektoniskt helhetsgrepp på platserna. Stadskärnans
historiska drag ska stärkas och landa i en nutida och
karaktärsfull utformning. Rummens utformning ska
syfta till att ge människor anledning att vistas där
samt ge besöksanledningar till stadskärnan.
Det grundläggande angreppssättet som ligger bakom
programskisserna ska visas i en inledande analys.
Tävlingen syftar även till att, utan föregående annonsering, möjliggöra upphandling av tjänster för det
fortsatta projekteringsuppdraget.
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VISION
Förnyelsen av Falköpings stadskärna ska relatera till
kommunens övergripande vision.
Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara
samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även
för kommande generationer. Det Goda Livet bygger
på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare.
Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.
För att uppnå visionen om Det Goda livet har kommunen fyra mål:
1.
2.
3.
4.

Ett socialt hållbart Falköping
Ett attraktivare Falköping
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som
utvecklas
Kvalitén inom verksamheten ska öka

För att sammankoppla projektet till den kommunövergripande visionen har sex stycken värdeord/
begrepp tagits fram för projektet som ska genomsyra
arbetet med stadskärnan.
ETT CENTRUM DÄR ALLA VILL VARA
Alla ska vilja vistas i stadskärnan och alla ska känna
sig inkluderade oavsett ålder, kön eller bakgrund.
Stadskärnan ska vara tillgänglig för alla och utformas med hänsyn till olika slags funktionsvariationer.
Stadskärnan ska vara attraktiv såväl till estetik som
till innehåll.
RUMMET FÖR HANDEL OCH MÖTEN
Stadskärnan ska vara välkomnande för såväl medborgare som näringsliv och besökare. Den ska
motivera till möten och det ska finnas ytor att umgås
på. Samtidigt ska stadskärnans historiska mötesplats
för handel genomsyra utformningen och kunna knyta
ihop den historiska och den framtida handelsplatsen.
Utformningen ska vara flexibel och kunna erbjuda
möjligheter för både små och stora arrangemang och
även kunna ändra karaktär både över årstider och
över längre tid för att kunna möta framtiden på ett
hållbart sätt.
STADENS VARDAGSRUM
Stadskärnan ska upplevas som en trygg, inspirerande, inkluderande och inbjudande plats. Invånarna ska
uppleva att detta är deras plats i staden; stadskärnan
ska helt enkelt upplevas som stadens vardagsrum.
Området ska genomsyras av trygghet, med en estetisk tilltalande belysning som är både inbjudande
och funktionell. I stadskärnan ska gående prioriteras,
för att skapa trygghet och samtidigt ge utrymme för
andra funktioner och aktiviteter.

4 | PROJEKTTÄVLING | FALKÖPINGS KOMMUN

FÖRSTÄRKNING AV STADEN OCH LANDET
Staden och dess omgivande landsbygd lever i
symbios med varandra. Landsbygden behöver en
stark stadskärna som återspeglar kopplingen mellan
staden och landsbygden och stadskärnan behöver
en stark omgivande landsbygd för att kunna fortsätta
utvecklas. Genom att förstärka stadskärnan stärks
också landsbygden. Stadskärnan ska upplevas som
tillgänglig och med närhet för alla, oavsett hur du tar
dig dit.
FALKÖPINGS IDENTITET
Gestaltningen ska lyfta fram befintlig bebyggelse och
kulturmiljö kring Stora torget och stärka stadskärnans kulturhistoriska avtryck i platsernas utformning.
Gestaltningen och funktionerna i stadskärnan ska
koppla samman de värden som är unika för Falköping samt lyfta fram Falköpings kommuns identitet
tillsammans med befolkningen. Det ska finnas utrymme såväl för de småskaliga och unika butikerna som
för en modern centrumutveckling.
SAMVERKAN & DELAKTIGHET
Stadskärnan ska vara inbjudande och inkluderande
i sin gestaltning för att nå ett socialt hållbart Falköping. Samverkan inom projektet ska ske mellan de
kommunala förvaltningarna, nämnderna och andra
externa aktörer för att öka kvaliteten. Projektet ska
även engagera och entusiasmera medborgare och
aktörer som i slutändan är de som kommer nyttja de
offentliga platserna i stadskärnan – nu och i framtiden.

MÅL
Tävlingens mål är att få en gestaltning som uppfyller
följande krav:
• Stadskärnan ska vara hållbar över tid
• Stadskärnan ska vara tillgänglig
• Stadskärnan ska vara estetiskt tilltalande
• Stadskärnan ska knyta samman de kulturhistoriska och karaktäristiska värdena med nutid och
framtid
• Stadskärnan ska ha en utformning som är flexibel och erbjuder möjligheter för både små och
stora arrangemang och evenemang
• Stadskärnan ska ha tydliga entréer så att det är
enkelt att hitta och att läsa av stadsrummet
• Stadskärnan ska innehålla mötesplatser och
aktiviteter för alla åldrar
• Stadskärnans utformning och funktioner ska
kunna ändra karaktär beroende på årstid
• Kyrkparken ska upplevas som en del av stadskärnan
• Kopplingen mellan kyrkparken och Stora torget
ska stärkas

TÄVLINGSUPPGIFTEN
Tävlingsuppgiften består av två delar där det först
handlar om att göra en övergripande analys för tävlingsområdet. Analysen ska omfatta rörelse- och trafikprinciper, grönstruktur och kulturella sammanhang
för stadskärnan, vilka entréplatser som är viktigast
att förstärka, vilka de tydligaste identitetsskapande
elementen är i stadskärnan och hur den historiska
anknytningen kan förstärkas samtidigt som stadskärnan förnyas.
Analysen ska leda fram till den andra delen som är
att ta fram programskisser för fyra olika områden i
stadskärnan. De fyra områdena är Stora torget, Kyrkparken, kopplingen mellan Stora torget och Kyrkparken samt tre entréplatser. Programskisserna ska vara
tydligt kopplade till den föregående analysen och det
ska finnas en tydlig, röd tråd som genomsyrar samtliga delar av tävlingsförslaget. Skisserna ska på ett
inspirerande sätt visa ett arkitektoniskt helhetsgrepp
på platserna. Det arkitektoniska greppet ska vara
kopplat till den föregående analysen av stadsrummet
och dess miljöer.

TÄVLINGSOMRÅDET
Tävlingsområdet har en yttre avgränsning inom
vilken den övergripande analysen ska göras. Området omfattar såväl gatumark, kvartersmark och torg
som kyrkoområde och avgränsas av Trädgårdsgatan
i norr, Nygatan i söder, Prästgårdsgatan i väster och
Östertullsgatan i öster. Hela detta yttre tävlingsområde, totalt ca 10 hektar stort, omfattas av riksintresse
för kulturmiljö samt är ett fast fornlämningsområde,
ett så kallat stadslager. Falköpings historia går långt
tillbaka i tiden vilket det delvis finns spår av i stadskärnan än idag.

Orienteringskarta
Efter att den övergripande analysen är gjord ska den
konkretiseras i programskisser för fyra olika områden
inom stadskärnan.

Bilden visar det yttre tävlingsområdet. Flygfotot är taget
från öster.
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PREKVALIFICERING
INTRESSEANMÄLAN
Intresseanmälan ska lämnas via Tendsign,
www.tendsign.se, senast 2021-01-08.
Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns
funktion för frågor och svar.

HANDLINGAR ATT LÄMNA IN

Intressent ska ha tillräckligt god ekonomi för att
kontraktet ska kunna fullgöras. Intressent som vid
kontroll visar sig ha en ranking uppgående till minst
40 på Creditsafes skala anses uppfylla kravet. Intressent som inte når upp till denna nivå kommer att
beredas tillfälle att styrka sin ekonomiska kapacitet
på annat sätt.

Vilka handlingar som ska inges framgår närmare av
det digitala anbudsformuläret. Utöver formalia så
handlar detta i huvudsak om:

TEKNISK OCH YRKESMÄSSIG KAPACITET
Intressent ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet
för att klara uppdraget.

•

Intressent ska kunna redovisa en organisation (minst
3 och högst 5 medarbetare) som ska ha förmåga att
utföra uppdraget.

•

•

Programförklaring. En redogörelse omfattande
max en A4-sida som beskriver uppgiftens utmaningar och möjligheter och en generell beskrivning av arbetsmetodik.
Redovisning av uppdragsorganisation för tävling
samt för eventuellt fortsatt uppdrag inklusive
CV:n och referenter för de 3-5 offererade personerna.
Redovisning av minst två och max fyra referensprojekt. Urvalsgruppen bedömer samtliga
inskickade. Endast två projekt behöver vara
färdigställda. För referensprojekten ska följande
anges:
- Objekts- och projektbeskrivning (för färdig		
ställda projekt anges entreprenadform). Max
2 sidor/projekt.
- Beskrivning av intressentens uppdrag och 		
varför projektet är relevant som referens.
- Vilken roll personerna i projektteamet har 		
haft i referensprojektet.
- Av redovisningen ska framgå vilket eller 		
vilka kompetensområden i det aktuella 		
projektet som respektive namngiven medar-		
betare ska tillgodose.

Intressent (minst en i redovisad projektorganisation
ska ha haft en ledande roll i uppdraget, såsom arkitekt, projekteringsledare eller liknande) ska ha utfört
minst två (2) jämförbara uppdrag under de senaste
tio åren. Jämförbara uppdrag i detta avseende är:
gestaltning av torgytor, stadskärnor eller torgliknande
offentliga platser, gestaltning av parker samt gestaltning av flerfunktionella offentliga rum. Minst två av
referensprojekten ska vara utförda och slutbesiktigade samt haft en kontraktssumma för utförandet
(utförande- eller totalentreprenad) för vart och ett av
de båda projekten uppgående till minst 8 miljoner
SEK exkl. moms.
KVALITET
Anbudsgivaren ska vara certifierad enligt ISO 9001
eller likvärdigt. Om likvärdigt system för kvalitets- och
miljöledning åberopas måste såväl systemet som
dess likvärdighet tydligt framgå av ansökan.

KVALIFICERINGS OCH URVALSPROCESS

Arbetet med referensprojekt (uppdragsstart programhandling, projektering eller liknande) ska ha påbörjats i tiden efter 2010-01-01.

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

UTESLUTNINGSGRUNDER

Steg 1
• Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan ska ha inkommit i tid.
• Det ska inte finnas någon grund för uteslutning
(se Uteslutningsgrunder).
• Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda för sökanden (se Kvalifikationskrav).

Intressent kommer att uteslutas om någon av de
grunder som anges i 13 kap. LOU visar sig föreligga.

KVALIFIKATIONSKRAV
•
•

Nedanstående kvalificeringskrav syftar till att:
säkerställa förutsättningarna för en upphandling
av fortsatt projektering genom ett förhandlat
förfarande utan föregående annonsering med
vinnaren av projekttävlingen

EKONOMISK OCH FINANSIELL STÄLLNING
Intressent ska vara utan anmärkning i skattebetalningshänseende och inneha F-skattsedel.
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Steg 2
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att bygga på en sammantagen
bedömning av projektorganisation, programförklaring och referensprojekt, samt vid behov genom
kontroll av referenser. Projektorganisation, programförklaring och referensprojekt värderas utifrån
urvalskriterierna.

URVALSKRITERIER

URVALSGRUPP

Som grund för utvärdering kommer programförklaring, projektorganisation och referensprojekt att
användas. Genomförda uppdrag ger skäl till större
tyngd i bedömningen. Vid bedömningen av referensprojekt tas hänsyn till arkitektoniska och funktionella
aspekter, i vilken utsträckning projektorganisationen
har varit delaktig i uppdragen (vilket är ett krav för de
båda obligatoriska projekten) samt likheterna med nu
aktuellt uppdrag. Bedömningen kommer ske både av
personernas individuella meriter och hur väl samspelta de förefaller vara.

•

REFERENSTAGNING

•

Vid behov kommer referenstagning för offererade
personer att genomföras. Referenstagningen syftar
till att säkerställa att de offererade personernas förmåga avseende samarbete och lyhördhet är förenligt
med fortsatta projekteringsuppdrag.

Urvalsgruppen kommer att bestå av fyra personer,
anställda eller anlitade av Falköpings kommun:
•
•
•

Marianne Magnusson, stadsträdgårdsmästare,
landskapsarkitekt LAR/MSA, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Falköpings kommun
Jacob Kindstedt, Landskapsarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lidköpings kommun
Stefan Danielsson, byggprojektledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Falköpings kommun
Catrine Berger, inköpssamordnare, Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun
Pär Gunnarsson, upphandlingsjurist, Upphandlingsenheten, Skövde kommun (tävlingsfunktionär)

INTERVJU
Det kan bli aktuellt med intervju för de intressenter
som är aktuella för uppdrag. Intervjun hålls, om inte
annat överenskoms särskilt, i Falköping alternativt
i Skövde. Den offererade konstellationen är skyldig
att närvara, en (1) persons frånvaro godtas. Mötets
längd kan uppskattas till 1,5 timme. Någon särskild
ersättning för inställelsen, eller för resa, utgår inte.
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OM TÄVLINGEN
TÄVLINGSREGLER

TÄVLINGSARVODE

Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas,
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”
från 2016. https://www.arkitekt.se/app/uploads/2014/06/Byggsektorns-gemensamma-tavlingsregler-2016.pdf

Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med
ett arvode om 250 000 SEK exklusive moms efter korrekt inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt
tävlingsförslag i enlighet med tävlingsprogrammet.
Arvodet utbetalas mot faktura.

SEKRETESS
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters
rekommendation kring sekretess vid arkitekttävlingar.
Sekretess gäller för upphandlingen. Att uppmärksamma för tävlingsdeltagare:
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, vilket
gäller fram till dess att tilldelningsbeslut har delgivits.
Sekretessen bryts efter tilldelningsbeslut, det vill säga
efter beslut om vinnare i projekttävlingen.
Om tävlingsdeltagare bryter mot sekretessen riskerar
de att bli uteslutna.

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.
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UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN
Arrangörerna avser att förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget att omarbeta
och projektera det vinnande förslaget. Entreprenadform för genomförandet av projektet är ännu
inte bestämt. Separata avtal kommer att tecknas
med Falköpings kommun och med Svenska kyrkan
Falköping. Finner arrangören skäl att frångå juryns
rekommendation ska samråd ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen efter två år, trots att erforderliga
beslut fattats, inte har lett till projekteringsuppdrag
eller inledda förhandlingar med vinnaren, tillkommer
det denne ytterligare en ersättning motsvarande
förstapriset.

PRELIMINÄR TIDPLAN
•
•
•
•
•
•

Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2020-12-15
Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2020-12-22
Sista dag för inlämning av intresseanmälan:
2021-01-08
Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds
in att tävla: februari 2021
Inlämning av tävlingsförslag: april 2021
Tillkännagivande av juryns beslut: juni 2021

BEDÖMNING AV TÄVLING
JURY
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury
bestående av 10 personer, dels representanter från
Falköpings kommun och Svenska kyrkan Falköping
samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter.
Jäv får inte föreligga.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adam Johansson, kommunalråd
Ingvor Bergman, oppositionsråd
Erna Pezic, stadsbyggnadschef, juryordförande
Fredrik Johansson, gatuchef
Amelie Sandström, kommunarkitekt FPR/MSA
Magnus Sundén, näringslivschef
Maria Wallengren, kultur- och fritidschef
David Einarsson, Fastighetschef, Svenska kyrkan
Falköping
Liv Sonntag, Landskapsarkitekt LAR/MSA,
utsedd av Sveriges Arkitekter
Sofia Calles, Landskapsarkitekt LAR/MSA,
BOGL Köpenhamn, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn kommer rådfråga en referensgrupp bestående
av en blandning av verksamma aktörer i stadskärnan,
ungdomar och medborgare avseende frågor som rör
deras kompetens- och kunskapsområden.
Tävlingssekreterare: Josef Karlsson, Planarkitekt,
Falköpings kommun.
Tävlingsfunktionär: Pär Gunnarsson, Upphandlingsjurist, Upphandlingsenheten, Skövde kommun.

BEDÖMNINGSKRITERIER

UTVECKLINGSBARHET
Hur väl förslaget
• har ett tillräckligt starkt och robust helhetskoncept för att kunna utvecklas vid en fortsatt
process och ta vidare till en god gestaltning.
• bedöms kunna genomföras i en fortskridande
process för att nå ett gestaltningsförslag och
bygghandlingar inom en rimlig budget och
tidplan

RÄTTIGHETER
ÄGANDE, NYTTJANDE- OCH UPPRÄTTSHOVSRÄTT
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 på internet 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.

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och
önskemål som ställts i programmet och dess bilagor:
GESTALTNING
• Hur väl förslaget
• har ett relevant och tydligt koncept som genomsyrar hela förslaget
• tar tillvara platsens kulturhistoriska värden och
stärker platsens befintliga kvaliteter.
• bidrar till en stimulerande miljö för alla sinnen
och lyckas skapa intressanta visuella och funktionella rumsliga samband.
FUNKTION OCH ORGANISATION
Hur väl förslaget
• fungerar avseende orienterbarhet, tillgänglighet
och flöden.
HÅLLBARHET
Hur väl förslaget
• har social hållbarhet som en integrerad del av det
övergripande konceptet.
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