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1 Inbjudan 
Peab inbjuder härmed till idétävling gällande utformning och gestaltning av Utsiktsberget i Fiskebäckskil på 
Skaftö, Lysekils kommun samt idéer till byggnation. 
 

1.2 Syfte 
Tävlingens syfte är att få fram förslag och idéer till utformning av nya attraktiva bostäder i en av västkustens 
bästa lägen. Avsikten är att få fram förslag som på bästa sätt visar hur området kan ta till vara och användas för 
bostäder i en långsiktigt hållbar och levande bygd och med tydliga kopplingar till omkringliggande bostads- och 
verksamhetsområden. 
 

1.3 Bakgrund 
Peab har genom upphandling av Lysekils kommun erhållit tillstånd att planlägga, förvärva och exploatera ett 
område söder om Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil på Skaftö i Lysekils kommun. Lysekils kommun har tagit 
fram ett planprogram som legat till grund för upphandling. Peab inleder nu ett arbete tillsammans med Lysekils 
kommun med att arbeta fram en detaljplan för området. Planförfattare är Hans Jönsson, Exark Arkitekter. 
 

2 Fiskebäckskil, Skaftö 
I Fiskebäckskil har permanentbostäder i allt större utsträckning omvandlats till fritidsbostäder och bristen på 
bostäder i bra lägen på Skaftö har därför ökat. Enligt kommunens översiktsplan är målsättningen att planera för 
en svagt ökande helårsbefolkning. En strävan skall vara att ökningen kan ske i en takt som är ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar så att kommunens åtaganden kan tillgodoses och så att den goda livsmiljön bibehålls i Lysekils 
kommun. 
 
Idag bor det 1576 personer på Skaftö, varav cirka 450 i Fiskebäckskil. Drygt 100 företag har sin verksamhet på 
ön. Dessa utgörs huvudsakligen av hantverksföretag, men ett trettiotal av företagen är inriktade mot turismen. 
 
Grundsund är huvudorten på Skaftö där ca halva öns helårsboende befolkning bor. I Grundsund finns skola, 
förskola, butiker, serviceboende etc. Butik, förskola och servicehus finns i Fiskebäckskil. 
 
Fiskebäckskils hamnområde hyser idag ca 800 båtplatser vid enskilda och kommunala bryggor och i marinan 
Lyckans slip.  
 

3 Peab Sverige AB 
Peab är ett renodlat bygg- och anläggningsföretag med alla resurser som krävs för att klara hela byggprocessen 
– från start till mål. Hörnstenarna i vår affärsverksamhet är kvalitet, såväl vad gäller arbete som relationer, 
gediget fackmannakunnande och ett arbetssätt som gör det möjligt att vara den lokala entreprenören nära 
kunden samtidigt som vi har den stora koncernens styrka och möjligheter. 
 
Peab tar ett helhetsansvar i projekt i allt från kreativa idéer, markförvärv, detaljplanearbete, projektförsäljning, 
byggnation till inflyttning. Peab utvecklar små som stora projekt, antingen som ensam exploatör eller som en 
aktiv, bidragande part i samarbete med fler parter.  
 
Vi på Peab skapar ”HEM SOM HÅLLER”. Bakom dessa ord finns kunskap, erfarenhet och kvalitetskänsla. Vi 
strävar alltid efter att ett hem skall vara tekniskt funktionellt hållbart över tiden, samt ekonomiskt hållbart för våra 
kunder. Hållbart handlar självklart också om att välja bra byggmetoder och byggmaterial.  
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4 Parallellt uppdrag 
Uppgiften innebär i korthet att ge idéer och förslag på utformning och gestaltning av nya attraktiva bostäder på 
Utsiktsberget i Fiskebäckskil. 
 
Tre arkitektkontor har inbjudits medverka i uppdraget.  
 
Avsikten är att få fram förslag som på bästa sätt visar hur området kan användas för bostäder i direkt anslutning 
till välkända Fiskebäckskil och dess unika miljö. 
  
Tävlingsuppgiften är att ge förslag till: 
• hur området med byggnader förhåller sig och knyter an till omgivande miljö, byggnader, platser och stråk 
• lösningar för logistik och kommunikationer till och från samt i och kring området 
• byggnaders gestaltning  
• ett varierat utbud av hustyper 

 
Förslagen kommer att ligga till grund för framtagande av ny detaljplan för området. 
 

4.1 Målbild 
Utsiktsberget ska vara ett område med stark egen identitet, men också tydligt tillhöra, harmoniera 
och bygga vidare på Fiskebäckskil särart.  
 

5 Platsförutsättningar 
Planområdet är högt beläget på Skaftö, i direkt anslutning till Fiskebäckskil, med fantastisk utsikt över havet och 
Gullmarsfjorden i väster och norr samt Fiskebäckskils hamn i öster. Området avgränsas av Kristinebergsvägen i 
norr, öppen ängsmark i nordväst, befintlig bebyggelse i söder samt Fiskebäckskilsvägen i öster. Planområdet 
omfattar även den befintliga grusparkeringen norr om Kristinebergsvägen samt del av fastighet tillhörande 
Akademiska Hus väst AB. 
 
Idag används det ca 22 ha stora planområdet som naturområde invid havet. Den klippiga terrängen gör dock 
området delvis svårtillgängligt. Ett fåtal stigar leder genom området. Området innehåller ett antal dammar för 
sommarvatten. 
 

5.1 Tekniska förutsättningar 
Ledningar för vatten och avlopp finns i Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen. Ledningsdragningarna kan 
ske i lokalgator och gång- och cykelvägar. Dagvattnet ska omhändertas lokalt. 
 

6 Ambitioner för utveckling av området  
Förslag för utformning av området skall ske utifrån Peabs tänkta ambitioner enligt följande  
 

 Möjliggöra ca 120 st byggrätter/bostäder, tot ca 12.000 – 14.000 kvm BOA, för etappvis utbyggnad. 
Hänsyn skall vara tagen till infrastruktur. 

 Planera för att 10-15 tomter kan försäljas tidigt i processen. Hänsyn skall vara tagen till infrastruktur. 

 Vid utformning av området skall hänsyn tas till läge – utsikt, ljus, tillgänglighet, närhet/ avskildhet till 
grannar och samhälle. 

 Området bedöms kunna inrymma delområden med karaktärer inspirerade av platsens traditionella 
bebyggelse så väl som delområden med mer fria och modernare uttryck. Utformningen bör eftersträva att 
så många som möjligt får ta del av havsutsikten. 

 
Boende skall möjliggöras för olika målgrupper året runt. 
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Målgrupper är  t.ex. - åretruntboende par och barnfamiljer  

- åldersgrupp 55+ med bostäder som är lättskötta och trygga. 
- delårsboende  

 
Möjliga kategorier av boende - Friliggande hus 

- Gruppbyggda hus 
- Lägenhetsboende 
- ”Vaccation Club” (andelsboende) 
- Hus med uthyrningsbar del för att möjliggöra finansiering av boende för alla 

 
På området bör finnas en blandning av delar med exklusivare boenden och delar med prisvärda och 
kostnadseffektiva boenden. 
 

Hänsyn skall vara tagen till styrande delar och utredningar i bifogad del av planprogram. 

 
 
7 Tävlingstekniska bestämmelser 
 
7.1 Arrangör 

Tävlingen arrangeras av Peab Sverige AB 
. 

7.2 Tävlingsform 
Tävlingen är en inbjuden idétävling i form av parallellt uppdrag. Peab Sverige AB har bjudit in följande 
arkitektkontor att delta i tävlingen: 
• Bornstein Lyckefors 
• White  
• Arkitektbyrån design 

 
7.3 Deltagarrätt 
Tävlingen är endast öppen för inbjudna team.  

 
7.4 Tävlingsspråk 

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 
 

7.5 Jury 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en av Peab utsedd jury samt eventuell extern kompetens. 
 

7.6 Kontaktperson 
Susanne Kristensson 
Edingsvägen 2 
451 52 Uddevalla 
Tel 0522-64 24 02 
Mob 0733-33 92 38 
Mail susanne.kristensson@peab.se 
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7.7 Tävlingsfrågor 
Alla frågor under tävlingstiden ska ställas via e-post till kontaktpersonen. Frågor 
om tävlingen mottas senast 2012-06-30. Märk all korrespondens med ”Tävlingsfråga Utsiktsberget”. 
Svar på frågor som uppkommer under tävlingstiden kommer att skickas ut till alla tävlande. 

 
7.8 Startmöte 
Alla tävlande bjuds in till ett startmöte för visning av tävlingsområdet samt genomgång av 
tävlingsförutsättningar.  
Startmötet äger rum 2012-05-23 kl 13.00-16 i Fiskebäckskil. Lokal meddelas senare. 
 

7.8.1 Avstämningsmöte 
Ett avstämningsmöte kommer att hållas med deltagande arkitekter under uppdragstiden. 
Avstämningsmöten är planerade 2012-06-26 kl 13.00-16.00 (en timme per arkitekt) på Peabs kontor 
Edingsvägen 2 i Uddevalla. 

 
7.9 Programhandlingar och underlag 
1. Detta program. 
2. Grundkarta utvisande planavgränsning 
3. Grundkarta dwg-fil 
4. Del av planprogram daterat 2009-10-01 
5. Koncept Peab småhus 
6. Skötselplan större vattensalamander daterad 2010-07-05 
 
Ovanstående material levereras i digital form till de tävlande. 
 

7.10 Tävlingsförslag redovisning 
Tävlingsförslaget ska redovisas muntligt inför en bedömningsgrupp. Förslaget ska bestå av planillustration samt 
övriga illustrationer monterade på högst tre stycken planscher i A1-format. 
 
Tävlingsförslaget skall också överlämnas i nedförminskade handlingar till A3-format i 2 ex samt lämnas digitalt i 
pdf-format och dwg-fil (AutoCad 2010), på CD eller USB-minne.  
 
Modell tas ej emot. 

 
7.11 Tävlingsförslag omfattning 
Tävlingsförslag ska redovisa följande: 
1) Beskrivning av förslaget i text och skisser med redovisning av typer av boenden, yttre miljöer, kommunikation 
inom området och infrastruktur runt området. 
2) Situationsplan skala 1:1000. 
3) Redovisning av byggnadernas ytor, BOA m2, samt  
4) Förslag på husillustrationer 
 

7.12 Inlämning 
Tävlingstiden slutar 2012-08-24. Senast denna dag ska tävlingsförslag vara inlämnat till Peabs kontaktperson.  
 
7.13 Tävlingsarvode 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med tävlingsprogrammet och godkänts 
av juryn för bedömning får ett arvode på 200 000 kr (tvåhundratusen) exkl. moms. 
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7.14 Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav 
och önskemål som ställts i programmet: 

Arkitektonisk gestaltning 

Relation till befintlig omgivning 

Funktion 

Flexibilitet och utvecklingsbarhet 

Genomförbarhet - ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
 

7.15 Bedömning 
Bedömningen beräknas vara avslutad 2012-09-21. 
 

7.16 Publicering 
Peab Sverige AB äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat.  

 
7.17 Ägande- och nyttjanderätt 
Peab Sverige AB innehar den materiella äganderätten, upphovsrätten och nyttjanderätten till tävlingsförslagen.  
Peab förbehåller sig rätten att använda hela eller delar av inlämnade förslag. 
 

7.18 Returnering av förslag 
Förslagen kommer inte att returneras. 
 

7.19 Uppdrag efter tävling 
Peab Sverige AB har för avsikt att förhandla med en eller flera av förslagsställarna om uppdraget att 
projektera/ta fram fullständiga arkitekthandlingar för hela eller delar av området vid Kristinebergsvägen i 
utförandeskedet. 
 
I arbetet med detaljplan avser Peab Sverige AB tillsammans med Lysekils kommun och planförfattaren Hans 
Jönsson, Exark Arkitekter, använda hela eller delar av inkomna förslag eller bärande idéer. 
 
 
 
 
Peab Sverige AB 
 


