Markanvisningstävling för

Trehörningen i Norrköpings kommun
Val av tävlanden efter utvärdering av intresseanmälningar

Norrköpings kommun har bjudit in till intresseanmälan för markanvisningstävling inom kvarteret Trehörningen i Industrilandskapet.
Tre intresseanmälningar inkom till kommunen
och samtliga innehöll tillräcklig information för
utvärdering. Utvärderingen har genomförts av en
arbetsgrupp bestående av Dag Johansson, stadsarkitekt, Björn Lunnerdal, exploateringsansvarig
samt Martin Heidesjö, planarkitekt. Utvärderingen
har genomförts i samarbete med Claes Larsson
från Sveriges Arkitekter.
Utvärderingen har gjorts med utgångspunkt från
de kriterier som redovisades i inbjudan. Samtliga
inlämnade intresseanmälningar uppfyller ställda
krav och visar goda förutsättningar för tävlingen.

Aktörerna har uppvisat ett starkt intresse för att
utveckla Trehörningen och har goda referenser
och förmåga att genomföra detta projekt som
bereder väg för en fortsatt hög arkitektonisk kvalitet i Industrilandskapet.
Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, vill
passa på och tacka för det goda engagemang
för uppgiften som uppvisats i de inlämnade
intresseanmälningarna. Det finns en stor insikt
i vilket värde som Industrilandskapets stadsmiljö
utgör för såväl Norrköping som omvärlden.
Stadsbyggnadskontoret vill också ta tillfället i akt
och påminna om efterföljande markanvisningstävling inom Industrilandskapet, kvarteret Gamla
Rådstugan, som påbörjas under hösten 2012.
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ED Bygger drömmar i samarbete med arkitektkontoren Spridd och ETAT
En byggherre som tidigare uppvisat god initiativförmåga och drivkraft. Man har stor erfarenhet av
entreprenadverksamhet inom Industrilandskapet, bland annat genom ombyggnationen av Värmekyrkan. Byggherren har knutit till sig arkitekter med erfarenhet av Industrilandskapet, särskilt avseende interiör aritektur och som visat ett djupt engagemang för nyskapande arkitektur i kulturellt känsliga miljöer.

Byggentreprenören Entreprenad i samarbete med Cuclair Arkitektur
Företaget har erfarenhet god erfarenhet om entreprenadverksamhet i Norrköping och lokal kännedom.
Nu axlar man rollen som byggherre. Byggentreprenör Entreprenad har knutit till sig en arkitekt med
gedigen kunskap inom bostadsprojektering i regionen Norrköping och Linköping.

Hyresbostäder i Norrköping i samarbete med ÅWL Arkitekter
Hyresbostäder är en stor aktör inom Norrköping som genom sin ambition att här bygga hyresrätter
bidrar till en god mångfald i tävlingen. Byggherren har knutit till sig en arkitekt med bred kunskap
inom bostäder och Industrilandskapet genom utbyggnad av universitet och Visualiseringscenter C.
Arkitekten har visat en förmåga att ta ett projekt från skiss till färdigt resultat med bibehållen kvalitet.

