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Parallella uppdrag för Centrala Lindholmen deltagande team
Älvstranden Utveckling och Chalmersfastigheter har gemensamt påbörjat en
förstudie för utvecklingen av Centrala Lindholmen. Arbetet med förstudien
har inletts med så kallade parallella uppdrag, där flera arkitektkontor eller
team arbetar parallellt med samma uppgift. Efter en öppen inbjudan under
sommaren 2016 tilldelades fyra arkitektkontor/team uppdraget att arbeta
med de parallella uppdragen. Varje team består av sex deltagare eller
nyckelkompetenser, med representanter från flera olika företag. Följande
team arbetar med de parallella uppdragen:

1. Team SWMS
Nyckelkompetenser:

SWMS arkitektur AB, Tell Arkitekter, Centre for Environment and
Development Studies Uppsala Universitet, Sweco Society och Svefa
Göteborg.
Motivering från tilldelningsbeslut:

Med en tydlig metodbeskrivning och en välformulerad analys visar SWMS
på en stor förståelse för uppgiften. Teamet lyckas på ett överskådligt sätt
ringa in nyckelfrågor och samtidigt beskriva en process som är öppen och
inlyssnande, både gentemot berörda aktörer och de människor som rör sig i
området. Nyckelpersonerna har överlag en stor erfarenhet inom sitt
respektive område och teamet som helhet besitter en bred kompetens inom
de områden som efterfrågas. I anbudet beskrivs även rollfördelningen i
teamet och hur varje nyckelperson kan bidra med sin specifika kompetens
på ett övertygande sätt. Genom redovisade referensprojekt visar SWMS på
en hög kvalitet i uppdragen, där varje projekts relevans motiveras utifrån de
frågor som lyfts i anbudsförfrågan.

2. Team EG Architects
Nyckelkompetenser:

EG Architects AB och Ramböll
Motivering från tilldelningsbeslut:

EG Architects visar i sitt anbud på en väl genomtänkt metodik som utgår
från den specifika platsen och de frågor som lyfts i anbudsförfrågan.
Nyckelpersonerna har generellt en gedigen erfarenhet av sitt respektive
kompetensområde, men har även en stor vana att arbeta integrerat och
multidisciplinärt i projekt av motsvarande skala och komplexitet. Varje
nyckelpersons roll i teamet och hur nyckelkompetenserna samverkar
framgår som en röd tråd genom hela anbudet. Referensprojekten visar på en
stor kunskap och förståelse för komplexa stadsbyggnadsfrågor. Teamet
motiverar även på ett tydligt sätt hur erfarenheter och metoder från
referensuppdrag kan tillämpas i det aktuella uppdraget.
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3. Team Henning Larsen Architects
Nyckelkompetenser:

Henning Larsen Architects A/S, SLA A/S och COWI AB
Motivering från tilldelningsbeslut:

Henning Larsen Architects visar med en ambitiös analys av platsen och
problematiken i förhållande till förfrågningsunderlaget en stor kunskap
inom efterfrågade områden. Teamet lyfter det sociala perspektivet och
utmärker sig särskilt inom frågor som rör mikroklimat och gröna stadsrum.
Referensprojekten har sammantaget en hög relevans och visar på en stor
erfarenhet av att hantera de utmaningar Centrala Lindholmen står inför, från
den övergripande strukturella skalan ner till det lilla stadsrummet.

4. Team Liljewall arkitekter
Nyckelkompetenser:

Liljewall Arkitekter AB, INOBI AB, Trivector AB och COWI AB
Motivering från tilldelningsbeslut:

Med utgångspunkt från de nyckelfrågor som beskrivs i anbudsförfrågan gör
Liljewall arkitekter en tydlig koppling mellan metodik och de utmaningar
teamet har identifierat som uppgiftens huvudfokus. Särskilt stark är teamets
beskrivning av hur en stråk- mötesplatsanalys ska ligga till grund för en
”bottenvåningskarta” – och hur denna kan bidra till att stärka mötet mellan
utbildning, forskning och näringsliv. Teamet gör även en bra presentation av
arbetsgrupp och referensgrupp samt hur dessa ska arbeta tillsammans för att
ge synergieffekter i projektet. Referensprojekten visar på erfarenhet av
campusmiljöer, men även på en särskild kompetens inom mobilitet.
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