
Bilaga Utvärderingskriterier 

BILAGA - Bedömningskriterier 

I arbetet med bedömningen av förslagen kommer en bedömningstabell att användas där ett antal 

kriterier listas. Tabellen finns på s.23 i tävlingsprogrammet. 

 Kriterierna har valts för att de bedöms som extra viktiga för att bidra till kommunens vision för 

området. I denna bilaga finns en förklarande text till varje kriterier i bedömningstabellen. 

Den sammanlagda totalpoängen för respektive förslag kommer att redovisas. 

Gestaltning (0-18 p) 

1. Bärande gestaltningsidé och koncept (0-3p) 

Detta kvarter är en central del för Kinna centrum så därför är ett starkt koncept och gestaltningsidé 

viktigt. Har förslaget en tydlig arkitektonisk idé med hög kvalité? Har anbudslämnarna arbetat med 

en bärande gestaltningsidé och hur syns det i resultatet? Har det funnits en tydlig idé som man 

lyckats genomföra hela vägen i förslaget? 

 

2. Identitetsskapande arkitektur (0-3p) 

Tillför förslaget något nytt och originellt till området? Skapas en identitet eller stärks befintlig 

identitet genom förslaget? Bidrar det till visionen för kvarteret Folkskolan? 

 

3. Samspel mellan funktioner (0-3p) 

Fungerar de olika funktionerna och ytorna tillsammans? Bildar förslaget en helhet och gemenskap 

mellan de olika funktionerna? Är mötet mot gård respektive gatusidan genomtänkt? Bidrar förslaget 

till en trygg, tillgänglig miljö? Är ytor och lokaler flexibla för att möta en efterfrågan som varierar 

över tid? 

 

4. Byggnadskropparnas placering, volym och skala (0-3p) 

Hur fungerar förslaget som helhet i proportioner, höjder, sampel och mellanrum? Är förslaget 

anpassat i skala till platsens sammanhang och till människan? Förhåller sig bebyggelsen på ett bra 

sätt till omgivningen? Vilka stadsrum bildas i närområdet? Skapar volymen bra ljusförhållanden på 

gårdar, i omgivningen och inne i byggnaden? 

 

5. Materialval, färgsättning och omsorg om detaljer (0-3p) 

Omsorgsfullt utformade byggnader och detaljer är viktigt för vår vardagsmiljö, men också för 

långsiktig hållbarhet. Variation och detaljeringsnivå i byggnadens sockelvåning bidrar till 

stadsrummet. Har förslaget arbetat med färgsättning och material? Fungerar de med sin omgivning? 

Finns det en omsorg i detaljerna? Bidrar material, färgsättning och detaljer till en välkomnande och 

trygg stadsmiljö? Hur åldras materialen? Hur är sockelvåningar, entréer och andra byggnadsdelar 

bearbetade? 

 

6. Gröna kvaliteter (0-3p) 

Området kommer att bli relativt tätbebyggt och hårdgjort, därför är det viktigt att tillföra grönska 

där det är möjligt. Tillför förslaget några gröna kvaliteter? Erbjuds en grönskande bostadsgård? Ger 

förslaget förutsättningar för växter att trivas och frodas? Föreslås gröna väggar? Finns det träd? Är 

grönska och växtlighet en integrerad del i helheten? 
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Hållbarhet (0-33p) 

Ekologisk hållbarhet (0-12 p) 
1. Hållbara byggnader (0-3p) 

För att minska klimatutsläppen och kunna nå Parisavtalets 1,5-gradersmål är alla delar av en 

fastighets livscykel viktig. Bidrar förslaget till att minska byggnadens påverkan på miljö och klimat? 

Föreslås hållbara energilösningar? Produceras egen energi? Vilka insatser görs under planering, 

genomförande och förvaltning för att öka resurseffektiviteten och minska kvarterets 

klimatpåverkan? Finns åtgärder för minskat kyl/värmebehov? 

 

2. Hållbara material (0-3p) 

Hållbara byggnadsmaterial kan t.ex. innebära material med lågt koldioxidutsläpp, låg 

kemikalieanvändning och omhändertagande av avfall. Görs hållbara materialval? Produceras 

materialet på ett hållbart sätt? Hur ser materialets livslängd och livscykel ut? Är det möjligt 

att återvinna eller återbruka materialet? Arbetas det med att minska farliga kemikalier i material, 

och att minska avfall och spill under byggtiden? 

 

3. Miljöcertifiering (0-3p) 

För att ambitionerna med bland annat klimatarbete och kemikaliearbete säkerställs i genomförandet 

är ett certifieringsverktyg ett gott hjälpmedel. Kommer byggnaderna att miljöcertifieras med tex. 

Miljöbyggnad, Green Building, Breeam eller Leed? Hur hög är ambitionsnivån? 

 

4. Hållbar konsumtion och transport (0-3p) 

Bebyggelsestruktur, bostads- och verksamhetsplanering har en stor inverkan på hur lätt det är för 

människorna att göra hållbara val. Bidrar projektet till att arbeta och bo hållbart, t.ex. utan bil? Finns 

förutsättningar för att utveckla hållbara vanor? Främjar förslaget hållbar mobilitet? Förenklar 

förslagets utformning och förvaltning invånarna att göra kloka miljöval i vardagen? Finns möjligheter 

att samäga, återanvända och/eller laga? 

 

Social hållbarhet (0-9 p) 

1. Levande mötesplats för alla (0-3p) 

Området ska bli en plats där alla kan mötas, stora som små. Platserna är trygga, säkra och tillgängliga 

och inbjuder till gemenskap och en social samvaro. Hur bidrar förslaget till en levande mötesplats för 

alla? Skapar förslaget nya mötesplatser? Tillförs platser inom kvarteret i form av gemensamma 

ytor? Finns utrymme för icke kommersiella verksamheter och platser? Är området tillgängligt? Är en 

hiss integrerad i förslaget? Bidrar utformning av stadsrummen och bottenvåningar till att området 

upplevs som tryggt? Är det tryggt dygnet runt? 

 

2. Sociala åtaganden (0-3p) 

Den fysiska utvecklingen kan användas som verktyg för social hållbarhet, från planering och 

genomförande till förvaltning. Föreslås några sociala åtaganden i något skede eller flera? Hur 

samspelar förslaget med det lokala? Möjliggörs lokal delaktighet? Involveras lokala aktörer och/ 

eller individer i närområdet och/eller kommunen? Erbjuds lärlingsplatser eller arbetsplatser under 

något skede? 

 

3. Hälsa (0-3p) 



Främjar förslaget god hälsa hos de som kommer bo, arbeta och vistas i området? Är det lätt att välja 

en aktiv livsstil, t.ex. välja cykel istället för bil och trapporna istället för hissen? Bidrar materialvalen 

till en hälsosam levnadsmiljö avseende kemikalier? Bidrar tävlingsförslaget i gestaltning och 

organisation till en god levnadsmiljö avseende buller och risk? 

 

Ekonomisk hållbarhet och innovation (0-9p) 

 

1. Genomförbarhet och utvecklingsbarhet (0-3p) 

Visar förslaget att det är realistiskt och möjligt att genomföra? Är det möjligt att genomföra med 

hänsyn till buller och risk? Finns en variation av funktioner inom kvarteret? Finns olika typer av 

bostäder och boendestorlekar? Finns en variation av upplåtelse- och ägandeformer? Löser förslaget 

parkeringsbehovet? Innehåller förslaget möjligheter och/eller åtgärder för flexibilitet över tid? Tål 

det framtida förändringar och utveckling av de verksamheter och funktioner som finns? Skapas 

förutsättningar för verksamheter i bottenvåningen? 

 

2. Innovation och teknologi (0-3p) 

Vi uppmuntrar förslag där man tänkt utanför ramarna eller tar ut svängarna. Med arkitekturens hjälp 

vill skapa en ny, attraktiv och spännande stadsdel. Vad tillför förslaget morgondagen i form av 

innovativa framtidslösningar? Är förslaget föregångare i någon aspekt? Är det nytänkande och 

originellt? 

  
3. Kreativa lösningar och parkeringar (0-3p) 

Vi uppmuntrar även här förslag där man tänkt utanför ramarna eller tar ut svängarna. Kommunen 

kommer kunna tillhandahålla parkeringsköp med upp till 50 %. Gällande parkeringsnorm är 1.0 per 

lägenhet. Visar förslagen på kreativa lösningar gällande parkering? Visas på lösningar som tillåter 

bilpool, parkering för elbilar, eller andra lösningar för att minska parkeringarna i eller under 

området?  
  

Organisation, ekonomi och genomförande (0-16p) 

Organisation, ekonomi och genomförande (0-13 p) 
 

Nedanstående kategorier poängsätts i respektive bedömningskriterie 

enligt nedanstående skala. 

3 poäng - Hög nivå 

2 poäng - God nivå 

1 poäng - Godtagbar nivå 

0 poäng - Ej uppfylld 

1. Bolagets ekonomi (0-1p ja/nej) 

Bedömning av bolagets ekonomiska förutsättningar och ekonomiska stabilitet för att genomföra 

denna typ av projekt. Bolagets kreditvärdighet kommer att kontrolleras genom CreditSafe. 



2. Projektorganisation och genomförande (0-3p) 

Hur fungerar väl projektorganisationen, genomförandebeskrivningen och tidplanen? Visar den på 

ambition, engagemang och nytänkande? Visar den förståelse för uppgiften? Är den realistisk? Finns 

erfarenhet och nyckelkompetenser för projektet? 

 

3. Referensprojekt exploatör (0-3p) 

Är referensprojekten relevanta för detta projekt? Är de genomförda? Visar referensprojekten 

kapacitet och erfarenhet att genomföra likvärdiga projekt? Skiljer sigreferensprojekten från kv. 

Folkskolan? 

 

4. Arkitekt och deras referensprojekt (0-3p) 

Är referensprojekten relevanta för detta projekt? Är de genomförda? Visar de kapacitet och 

erfarenhet att genomföra likvärdiga projekt? Visar referensprojekten att det inom företaget finns 

kompetens att skapa byggnader som bidrar till visionen av området? 

 

Markpris (0-10p) 
Markpris utvärderas efter inkomna förslag. Högts pris anses vara 100% och får 10p, övriga ges poäng 

till hur de förhåller sig till det högsta priset enligt nedan: 

Högsta pris ger 100% ger 10 poäng 

75-99 % av högsta pris ger 8 poäng 

50-74 % av högsta pris ger 6 poäng 

25-49 % av högsta pris ger 4 poäng 

1-24 % av högsta pris ger 2 poäng 

 

 


