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Markanvisningstävling – Pedagogen 

park 
 

Kvarter 19, 20 norr och 20 söder 

 

Projektbeskrivning 
Varje exploatör lämnar in sitt tävlingsanbud, digitalt, i en samlad pdf (A3 format) 

kallad: Blankett 2 - projektbeskrivning.  

 

Blankett 2 - Projektbeskrivning 
Blankett 2 används som en mall för hur tävlingsanbudet ska se ut.  

Inled er projektbeskrivning med uppgifter om ert bolag enligt tabell nedan: 

Fyll i nedan i mallen: 

Exploatör Namn:  

 Organisationsnummer:  

 Önskat tilldelningsområde:  

 

Checklista för grundförutsättningar 
Exploatören ska acceptera grundförutsättningarna för att få gå vidare till nästa steg av 

utvärderingsprocessen. Checklistan nedan används som stöd för detta.  

 

✓ Detaljplanens bestämmelser 

✓ Planbeskrivning och bilaga gestaltningsprinciper 

✓ Förhålla sig till utredningar som tillhör detaljplanen 

✓ Parkeringsköp 

✓ Fjärrvärme 

✓ Accepterar krav på lokaler 

✓ Fast pris på marken (efter upplåtelseform) 

✓ Energikrav 

✓ Rutiner för val och riskbedömning av material 

✓ Plan- och exploateringskostnader 

✓ Ekonomi och organisation 
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✓ Minst ett arkitektkontor per kvarter ska rita förslaget 

✓ Förslagen ska utformas med ett respektfullt förhållningsätt till de befintliga 

husen längs Kakelösagatan (Solängen) 

✓ Radhus är äganderätt, flerbostadshus valfritt 

✓ Markanvisningsavgift, viten och säkerheter 

 

Beskrivningar enligt nedan görs separat i den samlade projektbeskrivningen. 

Exploatörens organisation 
Exploatören ska kunna uppvisa ekonomiska förutsättningar att kunna genomföra det 

aktuella projektet och uppfylla god kreditering vid riskbedömning. För bedömning av 

det ekonomiska kvalificeringskravet kommer kreditupplysning för exploatören att 

inhämtas. 

Beskriv i text och med bilagor under rubriksättning” Exploatörens organisation” 

• Beskriv i text och med skiss under rubriksättning ”1.  Organisation” ”2. 

Roller” 

Beskriv er organisation och hur ni har tänkt organisera arbetet. Ange personer och 

roller i text och med hjälp av en enkel organisationsskiss. 

Infoga max 1 bild som beskriver er organisation.  

• Beskriv i text under rubriksättning ”3. Befattning och erfarenheter” 

Ange specifikt den projektledare som kommer att driva ert projekt, befattning inom 

företaget samt tidigare erfarenheter som är relevanta för detta projekt.  

• Beskriv i text och med bilagor under rubriksättning ”4.Referensprojekt” 

 

Lämna in ett referensprojekt som är pågående eller genomförda och som är av 

relevans för er tilldelning utifrån er organisation. Beskriv på vilket sätt som de valda 

referensprojekten är relevanta för denna markanvisning. 

Lämna in ett referensprojekt för respektive upplåtelseform ni ämnar ansöka tilldelning 

för från det arkitektkontor som ni valt att samarbeta med. Det vill säga ämnar ni 

ansöka för både flerbostadshus och radhus ska ett referensprojekt för vardera 

redovisas. Ämnar ni endast ansöka för en upplåtelseform vill vi ha ett referensprojekt 

från det. Beskriv på vilket sätt som de valda referensprojekten är relevanta för denna 

markanvisning. 

Projektidé 
Beskriv kort visionen med projektet i samspel med kommunens vision. Beskriv vad 

som är det unika med just er idé och ert projekt. Beskrivningen bilägger ni i början av 

er samlade projektbeskrivning. 
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3.1 Utomhusmiljöer – Pedagogik, 

odling och klimatanpassning 
Se markanvisningsprospektet för mer information, sida 22.  

Beskriv vilka kriterier (A-D) ni ämnar uppfylla och på vilket sätt i 

projektbeskrivningen, med tydlig rubriksättning enligt nedan. Redovisa i text och bild.  

 

A) Utomhusytor för gemenskap och delning 

Beskriv med rubrik ´” 3.1 A, Utomhusytor för gemenskap och delning” 

B) Ekosystemtjänster 

Beskriv med rubrik ” 3.1 B, Ekosystemtjänster” 

 

C) Odling och Pedagogik 

Beskriv med rubrik ”3.1 C, Odling och pedagogik” 

 

D) Dagvatten 

Beskriv med rubrik ”3.1 D, Dagvatten” 

 

3.2 Gestaltning 
Se markanvisningsprospektet för mer information, sida 23.  

Beskriv vilka kriterier (A-C) ni ämnar uppfylla och på vilket sätt i 

projektbeskrivningen med tydlig rubriksättning enligt nedan. Redovisa i text och bild.  

A) Arkitekturens bidrag till helheten 

Beskriv med rubrik ´” 3.2 A, Arkitekturens bidrag till helheten” 

B) Arkitektonisk idé 

 Beskriv med rubrik ´” 3.2 B, Arkitektonisk idé” 

C) Konst 

Beskriv med rubrik ´” 3.1 C, Konst” 

3.3 Energieffektivitet 
Se markanvisningsprospektet för mer information, sida 24. Beskriv vilka kriterier (A-

D) ni ämnar uppfylla och på vilket sätt i projektbeskrivningen med tydlig 

rubriksättning enligt nedan.  
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A) Solcellssystem 

Beskriv med rubrik ´” 3.3 A, Solcellssytem” 

B) Brukarperspektivet och individuell mätning av värme och tappvarmvatten 

Beskriv med rubrik ´” 3.3 B, Brukarperspektivet och individuell mätning av värme 

och tappvarmvatten ” 

C) Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage  

Beskriv med rubrik ” 3.3 C, Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage” 

 

D) Tvättställs- och duschblandare 

Beskriv med rubrik ” 3.3 D, Tvättställs- och duschblandare ” 

 

3.4 Återbruk och resurshushållning 
Se markanvisningsprospektet för mer information, sida 25. Beskriv vilka kriterier (A-

C) ni ämnar uppfylla och på vilket i projektbeskrivningen med tydlig rubriksättning 

enligt nedan.  

A) Återbruk och klimatpåverkan 

Beskriv med rubrik ” 3.4 A, Återbruk och klimatpåverkan” 

 

B) Brukarens resurshushållningsmöjligheter 

Beskriv med rubrik ” 3.4 B, Brukarens resurshushållningsmöjligheter” 

 

C) Träbyggnadsteknik 

Beskriv med rubrik ” 3.4 C, Träbyggnadsteknik” 
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3.5 Boendekvalité, låga hyresnivåer 

och arbetstillfällen 
Se markanvisningsprospektet för mer information, sida 26. Beskriv vilka kriterier (A-

D) ni ämnar uppfylla och på vilket sätt i projektbeskrivningen med tydlig 

rubriksättning enligt nedan. Redovisa i text och bild vid behov.  

A) Medskapande 

Beskriv med rubrik ” 3.5 A, Medskapande” 

 

B) Lägre hyresnivåer 

Beskriv med rubrik ” 3.5 B, Lägre hyresnivåer” 

 

C) Arbetsmarknad och praktik 

Beskriv med rubrik ” 3.5 C, Arbetsmarknad och praktik” 

 

D) Kommunalt reserverade bostäder 

Beskriv med rubrik ”3.5 D, Kommunalt reserverade bostäder” 

 

Som minsta ska projektbeskrivningen innehålla följande 

illustrationsmaterial: 

✓ En situationsplan, 1:400 

✓ En beskrivning och av konceptidé 

✓ En visionsbild/konceptbild 

✓ Två sektioner och två fasader, 1:200 

✓ Planer som beskriver funktioner, antal lägenheter och lägenhetsstorlekar.  

(Mängd BTA uppdelad i enlighet med planen) 

 

 

 

 

 


