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Nya regler för arkitekttävlingar m.m.
Arkitekttävlingar är en form för kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete. Många av våra mest kända byggnadsverk har tillkommit som ett resultat av arkitekttävlingar. De tidigare tävlingsreglerna har gällt sedan 1973
och har nu ersatts av nya bestämmelser. Dessa har förhandlats fram mellan
företrädare för yrkes- och branschorganisationer som företräder de tävlande
samt företrädare för tävlingsarrangörer. Den senare gruppen har representerats av Byggandets Kontraktskommitté (BKK). I BKK ingår representanter för
statsverket, kommunerna, landstingen, industri, bostadsbyggande samt
byggnads- och installationsentreprenörer.

De nya tävlingsreglerna
De nya tävlingsreglerna är avsedda både för tävlingar som anordnas av privat arrangör och sådana som arrangeras av stat eller kommun. Då lagen om
offentlig upphandling LOU (1992:1528) gäller för tävlingar som anordnas av
offentlig myndighet har reglerna omarbetats bl.a. för att anpassas till LOU. I
LOU används begreppet formgivningstävling för den typ av tävling som
tävlingsreglerna reglerar.
En formgivningstävling kan arrangeras vid upphandling av tjänster såväl
över som under tröskelvärdet. För en formgivningstävling som ingår i en
upphandling av tjänster vars värde överstiger tröskelvärdet 200 000 ecu, f.n.
1 728 000 SEK, eller då den sammanlagda prissumman uppgår till minst tröskelvärdet, återfinns i LOU ett antal regler som måste följas. I de nu omarbetade tävlingsreglerna anges genom anmärkningar i berörda paragrafer vilka
bestämmelser i LOU som gäller för den offentliga upphandlare som arrangerar en tävling.
En formgivningstävling över tröskelvärdena, som regleras i LOU kap. 5, kan
genomföras som en allmän, en inbjuden eller en kombination av dessa for-
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mer, en tvåstegstävling. En inbjuden formgivningstävling kan jämställas med
selektiv upphandling, dvs. den måste inledas med en kvalificeringsfas. Tävlingsförslag från andra än de inbjudna skall inte beaktas. I en tvåstegstävling
fungerar steg ett som kvalificering till steg två. Närmare regler om hur formgivningstävling under tröskelvärdet skall genomföras saknas i LOU men
tillämpning av reglerna i kap. 5 rekommenderas.
Vid upphandling såväl under som över tröskelvärdet har enligt LOU kap. 6
alla intresserade anbudslämnare rätt att få ta del av förfrågningsunderlaget.
Detta följer av offentlighetsprincipen. Om arrangören önskar anordna en
formgivningstävling med ett begränsat antal deltagare kan tävlingen föregås
av en kvalificeringsfas.
Tävlingsreglerna ersätter 1973 års utgåva av Tävlingsregler för svenska tävlingar
inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält. I översynsarbetet har efterstävats att modernisera och aktualisera hittills gällande regler
och att samtidigt anpassa reglerna till de bestämmelser för formgivningstävlingar som gäller för offentligt upphandlande enheter enligt LOU.
Reglerna är gemensamt utarbetade av och överenskomna mellan företrädare
för arrangörer och tävlandes yrkes- och branschorganisationer. Genom att
tillämpa de nationellt överenskomna tävlingsreglerna skapas förutsättningar
för att få efterstävad belysning av givna problem och ett bra underlag för
arrangörens ställningstaganden. Tävlingsreglerna ger också de tävlande entydiga förutsättningar för sin tävlingsinsats och garanterar en saklig bedömning. Reglerna är utformade så att de kan användas både vid tävlingar där
arrangören är privat byggherre eller entreprenör och vid tävlingar där arrangören är offentlig myndighet.
Frågor med anledning av detta cirkulär och om innehållet i tävlingsreglerna
besvaras av förbundsjurist Annika Gustafsson eller sektionschef Hans Ekman,
civilrättssektionen. Frågor om offentlig upphandling besvaras också av förbundsjurist Ulf Palm, civilrättssektionen (tfn. 08 772 41 00).
Beställning av Tävlingsregler kan göras hos Arkitekt- och Ingenjörsföretagen,
tfn 08-545 137 00, fax 08-545 137 29.
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