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1.0  INGRESS 

1.1 INBJUDEN PROJEKTTÄVLING 

Göteborgs Stad Lokalförvaltningen arrangerar en inbjuden projekttävling för 
utformningen av Grevegårdsskolan, omfattande en ny F-9 skola, idrottshall samt en 
förskola med fem avdelningar. 
Tävlingen är öppen för de fyra inbjudna arkitektföretag eller team som genom ett 
öppet prekvalificeringsförfarande blivit utvalda. 
Enbart dessa arkitektföretag eller team har rätt att inkomma med tävlingsförslag. 

Tävlingen är av typen projekttävling och arrangeras i samarbete med Sveriges 
Arkitekter. Tävlingen genomförs enligt reglerna om projekttävling i 14 kap LOU och 
följer byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. 

1.2 TÄVLINGEN I KORTHET 

Tävlingens syfte är att finna en 
lösning på hur en ny skola, 
idrottshall och förskola ska 
lokaliseras, samordnas och 
gestaltas inom samma fastighet. 
Tävlingens syfte är också att 
upphandla arkitekttjänst för det 
fortsatta uppdraget att projektera 
arkitekthandlingar för F-9 skolan. 

Det fortsatta uppdraget kan även 
innebära projektering av 
idrottshall och förskola. 
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2.0  ALLMÄN ORIENTERING 

2.1 ARRANGÖR 

Tävlingsarrangör och tillika beställare är Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen. 

2.2 BAKGRUND 

På den aktuella fastigheten, Tynnered 29:4, fanns tidigare en F-9 skola uppförd på 
1970-talet. Skolan revs år 2010. På fastigheten finns idag en F-6 skola i tillfälliga 
byggnader i väntan på den nya skolan, en mindre administrationsbyggnad  
(ca 250 m²) samt två ÅV-hus.  

Fastigheten ligger långt in i ett bostadsområde med endast en angöringsväg. 

På fastigheten ska uppföras en ny F-9 skola med idrotts- och kulturinriktning för cirka 
650 elever, en idrottshall samt en förskola med 5 avdelningar för cirka 90 barn. 
Lokalbehovsprogram med angivna program- och lokalytor är framtaget och ligger till 
grund för tävlingsuppdraget. 

 

 Tävlingsområdet sett från skogsklädd kulle, se punkt 8 , under punkt 3.2. 
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2.3 TÄVLINGSOMRÅDET 

Tävlingsområdet ligger i norra Tynnered i södra delen av Göteborg, cirka 1 km väster 
om området Frölunda Torg. Tävlingsområdet omfattar fastigheten Tynnered 29:4.  
Fastighetens storlek är cirka 39 000 m². 
Fastigheten begränsas i norr och nordost av gång- och cykelvägar, i söder och 
väster av angöringsgatan Kråkbärsgatan och i nordväst av en skogklädd kulle med 
en förskola. 
De tillfälliga byggnaderna för F-6 skolan finns på den sydöstra delen av fastigheten. 
Den befintliga administrationsbyggnaden finns på den västra delen nära den 
skogklädda kullen. 

 

 

Ortofoto över tävlingsområdet
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3.0  FÖRUTSÄTTNINGAR 
Göteborgs Stad har avsatt investeringsmedel för projektet. 

3.1 ALLMÄNT 

Stadsplanekarta som redovisar byggrätt m.m. inklusive beskrivning till stadsplan från 
1965 bifogas, se bilaga 1a och 1b. 

Notera att byggnadshöjden är 7,0 resp. 9,0 m inom fastigheten samt att fastigheten 
delas av ett u-område. 
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Bostadshus NO om tävlingsområdet med trädallé, se punkt 10 
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3.2 TOMT OCH MARKOMRÅDET 
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3.2 TOMT OCH MARKOMRÅDET forts. 

Nybyggnadskarta och bygglovskarta samt ritningar på befintlig 
administrationsbyggnad bifogas, se bilaga 2, bilaga 3 respektive bilaga 4. 

1 Angöringsväg till fastigheten från Söderleden med bil 

2 Kollektivtrafik, busshållplatser.  

3 Genomgående gång- och cykelväg 

4 Tillfälliga byggnader för F-6 skola 

5 Befintlig administrationsbyggnad (bilaga 4a och 4b) 

6 Antagen huvudsaklig angöring för gående till skolområdet  

7 Gamla stenmurar och stentrappa på den skogklädda kullen 

8 Skogklädd kulle respektive skogklädd bergsslänt 

9 Gräsyta med träd som avgränsar skoltomten i förhållande till befintliga  
         bostadshus 

10 Gång- och cykelväg med alléträd mot skoltomten (se även nr 3) 
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3.3 TRAFIK, PARKERING OCH LOGISTIK 

Angöring till fastigheten för fordonstrafik respektive gående redovisas på kartbild 
under punkt 3.2 Tomt och markområdet. 

Fordonstrafik angör från Söderleden via Skattegårdsvägen, Lilla Grevegårdsvägen, 
Trollbärsvägen till Kråkbärsgatan. Fastigheten ligger längst in på Kråkbärsgatan, 
som är en återvändsgata, i ett villaområde och angränsar också till ett äldre 
hyreshusområde. Adressen till fastigheten är Kråkbärsgatan 1. 

Antagande är att gående kommer antingen från flerbostadsområdet norr och nordost 
om skolan eller från kollektivtrafikhållplatserna. 

Till skolan ska finnas 37 st parkeringsplatser för bil, varav 2 st handikapplatser.  
Till förskolan ska finnas 5 st parkeringsplatser för bil, varav 1 st handikapplats. 
Uppställningsplatser ska finnas för sammanlagt 200 cyklar och 30 st mopeder. 

Skolan genererar trafik om cirka 50 bilar under en kort tidsperiod, så kallad ”kiss & 
ride” för att hämta och lämna. 
Förskolan genererar trafik cirka 30 bilar under en kort tidsperiod. Möjlig 
korttidsparkering ska finnas för cirka 10 bilar. 

3.4 ENERGI 

Samtliga byggnader kommer att anslutas till stadens fjärrvärmenät. 

Specifik energianvändning får som högst uppgå till 45 kWh/m², år.  

Skolbyggnaden kan förses med solceller för att mängden köpt energi ska kunna 
minskas.  

3.5 ETAPPINDELNING 

Verksamheten i de tillfälliga skollokalerna för F – 6 skolan (4) på fastighetens 
sydöstra del ska finnas kvar tills eleverna kan flytta in i den nya F – 9 skolan.  
 

Panorama över tävlingsområdet från norr, skogsklädd kulle ses i centrum av bilden. 
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3.6 BEFINTLIG ADMINISTRATIONSBYGGNAD 

Den befintliga administrationsbyggnaden (5) på fastighetens västra del är i bra skick 
och kan behållas (bilaga 4a och 4b).  

 

 

3.7 IDROTTSOMRÅDE 

Nordväst om tävlingsområdet finns ett befintligt idrottsområde med fotbollsplaner 
m.m. 
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3.8 UTEMILJÖ 

Stenmur med trappa se punkt 7. 

 

Gångväg och tillfällig byggnad från SO. 
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4.0  TÄVLINGSUPPGIFTEN 
Målet med tävlingsuppgiften är att finna en lösning på hur de olika verksamheterna 
skola, idrott och förskola ska lokaliseras, utformas, samordnas och gestaltas, inom 
samma fastighet, Tynnered 29:4. 

Erforderliga verksamhetsytor, program och LOA-ytor, finns angivna i 
lokalbehovsprogram, bilaga 5. Dessa ytor utgör underlag för tävlingsuppgiftens 
redovisning av byggnadsvolymer.  

4.1 UPPGIFTENS DELAR 

Grevegårdsskolan ska vara en F – 9 skola med cirka 650 elever från 6 – 16 år. På 
skolan arbetar cirka 100 personer (pedagoger, administrativ personal, 
storkökspersonal m.fl.). Skolan ska ha kultur- och idrottsinriktning och i skolans 
organisation ingår även särskola.  
I skolbyggnaden ska finnas kulturskola och fritidsgård.  

Delar av skolans lokaler ska vara tillgängliga även för allmänheten utanför ordinarie 
skoltid. Detta gäller i första hand lokaler som disponeras av kulturskola, fritidsgård 
samt matsal och idrottshall.  

Förskolan i anslutning till Grevegårdsskolan kommer att ha fem avdelningar med 
cirka 90 barn i åldern 1 – 5 år och cirka 20 anställda.  

Uppgiften är att inom befintlig fastighet, enligt gällande detaljplan och angivna 
lokalbehov för de olika verksamheterna föreslå bästa lösningen med avseende på 
byggnadernas lokalisering på tomten, gestaltning, utformning och organisation, 
samordning mellan byggnader och verksamheter samt samverkan med utemiljö, 
trafik och logistik. 

Projektets ekonomiska ram är en bedömd total investeringskostnad på  
273 000 000 SEK. 

4.1.1 Trafiklösningar och logistik. 

Verksamheten kommer att generera ökad trafik på vägarna till skola och förskola.  
Elever, barn och vuxna ska på ett säkert sätt kunna ta sig till skola och förskola. 
Leveranser och avfallshanteringen är också viktiga att lösa på ett bra sätt för att inte 
konflikter ska uppstå. 

Det ska vara lätt att identifiera entréerna till verksamheterna. Verksamheternas 
entréer ska vara separerade från varu- och avfallstransporterna.  

Parkeringsplatser, för såväl anställda som besökande och ”hämta/lämna” till 
förskolan, ska ordnas på ett trafiksäkert sätt. 
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Till skolan ska finnas 37 st parkeringsplatser för bil, varav 2 st handikapplatser.  
Till förskolan ska finnas 5 st parkeringsplatser för bil, varav 1 st handikapplats. 
Uppställningsplatser ska finnas för sammanlagt cirka 200 cyklar och 30 st mopeder. 

Skolan genererar trafik om cirka 50 bilar under en kort tidsperiod, så kallad ”kiss & 
ride” för att hämta och lämna. Detta gör att ett antal platser med mycket kort  
stanna-tid erfordras där ett effektivt flöde kan minska nödvändig yta för dessa 
platser. 

Förskolan genererar trafik cirka 30 bilar under en kort tidsperiod. Möjlig 
korttidsparkering ska finnas för cirka 10 bilar. 

4.1.2 Byggnadsetapper 

Lokalerna för alla verksamheter kommer inte att byggas samtidigt. Först byggs 
lokaler för årskurs F - 9.  

F - 9 skolan kan utföras i etapper.  
Lokaler för årskurs F - 3 och 4 - 6 ska ingå i den första etappen för att eleverna som 
går i de tillfälliga skollokalerna ska kunna flytta in i den nya byggnaden när den är 
färdig. Efter att eleverna lämnat de tillfälliga skollokalerna, demonteras de och ytan 
där de varit placerade frigörs.  
Lokaler för årskurs 7 – 9 kan ingå i den första eller i en senare etapp. 

I den första etappen ingår gemensamma läromiljöer, gemensamma samlande 
lokaler, administration och elevhälsa samt lokaler för måltid och servicelokaler (enligt 
bilaga 5 lokalbehovsprogram). Lokaler för idrott kan ingå i den första etappen eller i 
en senare etapp. 

Förskolan kommer att byggas efter F-9 skolan. 

4.1.3 Verksamhetssamband 

Det finns krav på samverkan mellan lokaler för skolan och fritidsgården respektive 
kulturskolan samt mellan skola och förskola.  

De olika verksamheterna förskola, skola, fritidsgård och kulturskola ska kunna 
samutnyttja lokalerna. 

Elevcafé, fritidsgård, idrottshall, kulturskola och matsal ska kunna samutnyttjas över 
tid och rum under skoltid och övrig tid. 

Storköket ska laga mat även till förskolan varför det måste var enkelt att transportera 
matvagnar till förskolans lokaler.  

Förskolan ska kunna använda lokaler i skolbyggnaden för möten och samlingar. 
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4.1.4 Gestaltning skola respektive förskola 

Av den arkitektoniska gestaltningen ska tydligt framgå vilken verksamhet som 
bedrivs i byggnaden.  

Skolan ska upplevas som en tillgång för invånarna i närmiljön och elever och 
personal ska kunna vara stolta över sin skola. 

Byggnadsvolymer och byggnadernas form ska samverka med utemiljön. Det ska 
finnas en tydlig koppling mellan inne- och utemiljö. 

Beakta ställt krav på den specifika energianvändningen i samband med byggnadens 
utformning. Byggnaderna kan förses med solceller för att mängden köpt energi ska 
kunna minskas. 

Uppgiften innefattar alltså inte invändiga rumslösningar. 

4.1.5 Utemiljö 

Utemiljön ska anpassas till respektive verksamhet och vara trygg, tillgänglig och 
säker samtidigt som den inspirerar och lockar till kreativ lek och lärande.  

Skolans gård skall vara anpassad till olika barns åldrar och förutsättningar. Den skall 
innehålla både lugna och skyddade delar samt aktiva delar för sport och rörelse. 

Undervisning utomhus, i såväl idrott som t.ex. naturorienterande ämnen, matematik 
och estetiska ämnen skall vara möjlig. 

Skolgården skall inbjuda till aktvitet på såväl skoltid som kvällar och helger för barn i 
alla åldrar samt vuxna i området. Skolgården ska vara en trygg miljö för alla. 

Befintlig naturmark i den nordvästra delen av fastigheten ska bevaras som 
lekområde. 

Skolgård, parkeringar, planteringar och gångvägar ska vara disponerade för bruk 
samt skötsel vid olika årstider vilket klart ska framgå av tävlingsförslaget. 

Förskolans gård skall finnas i direkt anslutning till förskolebyggnaden och vara 
inhägnad. 

Huvudentrén till förskolan skall kunna nås utan att man behöver gå in på lekgården. 
Respektive avdelnings entré med tillhörande kapprum skall nås från lekgården.  

Förskolans sammanlagda lekgård ska vara cirka 3000 m², exklusive angöring, 
parkering etc. 
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4.2 Lokalprogram redovisande ytor och samband 

I bilaga 5 redovisas de lokalytor som skolans olika delar och förskolan erfordrar. Det 
är viktigt att dessa ytor används i tävlingsuppgiften så att rätt förutsättningar 
avspeglas. 

Beträffande utemiljön se punkt 4.1.5. 
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5.0  TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 

5.1 TÄVLINGSARRANGÖR 

Tävlingsarrangör och tillika beställare är  
Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen, Box 5163, 402 26  GÖTEBORG. 
Besöksadress: Lillhagsparken 13, Hisings Backa. 

5.2 TÄVLINGENS FORM 

Tävlingen är av typen inbjuden projekttävling och arrangeras i samarbete med 
Sveriges Arkitekter enligt LOU och byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält, 1998”. 

Tävlingen ska resultera i att beställaren får förhandla om uppdraget att projektera  
F – 9 skolan med vinnande företag utan föregående annonsering. 

5.3 TÄVLINGSSPRÅK 

Tävlingsspråk och projektspråk ska vara svenska. 

5.4 DELTAGARRÄTT 

Enbart de fyra arkitektföretag eller team som valts ut under 
prekvalificeringsförfarandet har rätt att inkomma med tävlingsförslag i denna 
projekttävling. 

5.5 TÄVLINGSJURYN 

Juryn kommer att bestå av åtta personer varav två personer utsedda av Sveriges 
Arkitekter, tre personer från Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen, två personer från 
verksamheten i Göteborgs Stad, stadsdelen Västra Göteborg samt en person från 
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret.  

5.6 TÄVLINGSFUNKTIONÄR 

Tävlingsfunktionär är projektledare Susanne Rasmusson,  
e-post susanne.rasmusson@lf.goteborg.se, tel 031-365 07 55. 

Postadress: 
Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen 
Susanne Rasmusson 
Box 5163   
402 26  GÖTEBORG 

Besöksadress: Lillhagsparken 13, Hisings Backa. 
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Nybyggnadskarta Tynnered 29:4 
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5.7 PROGRAMHANDLINGAR 

Programhandlingarna tillhandahålls de deltagande arkitektföretagen via e-post. 

Datum för utsändande av programhandlingarna är 2013-09-25. 

Programhandlingarna utgörs av detta program inklusive följande bilagor: 

1a Stadsplan. Rev 1965-02-02 

1b Plantext. Resolution oktober 1965 

2 NBK - Nybyggnadskarta Tynnered 29-4. 2013-05-27 (Komprimerad mapp med flera filer) 

3 Bygglovskarta 2013-05-27 

4a Bef, administrationsbyggnad plan. Rev 2000-01-20 

4b Bef, administrationsbyggnad fasader. Rev 2000-01-20 

5 Lokalbehovsprogram. 2013-06-03 

5.8 STARTMÖTE 

Samtliga tävlande inbjuds till ett gemensamt startmöte för visning av 
tävlingsområdet. Uppgift om plats för startmötet och agenda för startmötet kommer 
att skickas ut till de tävlande företagen. 

5.9 TÄVLINGSFRÅGOR 

Begäran om klarläggande eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna 
ska göras skriftligen via e-post till tävlingsfunktionären. Märk all korrespondens med 
”Tävling Grevegårdsskolan”. Tävlingsfrågor kan ställas under tävlingstiden. 
Tävlingsfrågor ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2013-11-21. 
Tävlingsfrågor och tävlingsfunktionärens svar kommer snarast efter att frågan ställts 
dock senast 2013-11-26 att skickas till samtliga tävlande via e-post. 

5.10 TÄVLINGSFÖRSLAGET 

Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga 
handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto.  

Tävlingsförslagets ritningar ska presenteras genom att vara monterade på fyra (4) st 
styva planscher i format liggande A1. Samma material ska dessutom överlämnas i 
format A3 kopior i färg, (observera endast enkelsidiga kopior), samt allt material i 
digital form på en CD-skiva. Ritningar som ska vara utförda i angiven skala ska 
förses med skallinjal. Beskrivning redovisas på maximalt fem (5) sidor i format A4 
samt i digitalt format.  
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Det är av stor betydelse att de tävlandes anonymitet bibehålls, därför bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt att information i filer och liknande inte avslöjar de 
tävlandes bakgrund. 

Tävlingsförslaget skall redovisa/innehålla följande handlingar. 

A: Situationsplan skala 1:500 där hela fastigheten framgår och som visar 
utemiljöns disposition, trafiklösning, olika funktioner och karaktärer samt 
byggnadernas placering. Byggnadernas storlek i plan samt deras innehåll ska 
framgå. Antal våningar anges med text. 

B: Illustration av lokalprogrammet i form av planritningar skala 1:500, som visar 
invändiga samband inklusive verifiering av att lokalprogrammets LOA-ytor 
överensstämmer med illustrationen. Detta kan redovisas på situationsplanen. 

C: Redovisning av byggnadsetapper på situationsplan och beskrivet i text. 

D:  En volymstudie över hela tävlingsområdet.  

E: Fasadstudier skala 1:200 som redovisar tänkt karaktär/utformning 

F:  Ett perspektiv som redovisar skolans huvudentré. 

G: Beskrivning av förslaget på maximalt fem (5) A4-sidor. Följande områden ska 
redovisas på var sin A4-sida, 1: sammanfattning av förslaget, 2: trafiklösningar 
och logistik, 3: samband och gestaltning, 4: utemiljö samt 5: etappindelningar. 

H: Beräknad budget för arvode för arkitektuppdraget att projektera F – 9 skola 
respektive idrottshall respektive förskola. Lämnas på separat A4-sida utöver 
ovanstående (G). 

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. 

5.11 INLÄMNING 

Tävlingsförslagen ska lämnas till befordran eller till Lokalförvaltningens reception 
(Lillhagsparken 13) senast tisdag 2013-12-17 klockan 16.00. Förslag som lämnas till 
allmän befordran senast denna dag, men som ankommer till Lokalförvaltningen mer 
än tre arbetsdagar senare, tas inte upp till bedömning. Förslaget ska vara adresserat 
till tävlingsfunktionären. 

Förslaget ska åtföljas av ett förseglat, ogenomskinligt kuvert, märkt med 
”Namnsedel” och förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på 
förslagsställaren, eventuella medarbetare samt postadress till vilken obelönat förslag 
ska återsändas. 

OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran ska kvitto utvisande 
inlämningsdag samt förslagets motto samtidigt översändas separat till 
tävlingsfunktionären. På detta kvitto ska även anges ett telefonnummer där kontakt 
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kan nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet om tävlingsförslaget inte 
kommit fram. 

5.12 TÄVLINGSARVODE 

De fyra deltagande arkitektföretag som utvalts under prekvalificeringen ersätts med 
vardera 150 000 SEK efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt tävlingsförslag. 

5.13 BEDÖMNING 

Juryns beslut beräknas vara klart och kommer att offentliggöras under vecka 08  
år 2014. 

5.14 UTSTÄLLNING OCH PUBLICERING 

Utställning av tävlingsförslagen beräknas ske vecka 09 år 2014. 

Juryns motivering kommer att publiceras senast tre veckor efter det att tävlingens 
resultat offentliggjorts. 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på 
sina hemsidor samt i tidningen Arkitekten. 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn. 

5.15 ÄGANDERÄTT, UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT 

Beställaren har den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar kan ske efter avtal med 
förslagsställaren. 

5.16 UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN 

Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande av projektet fattas, 
avser beställaren att efter tävlingen och i enlighet med juryns utslag utan föregående 
annonsering förhandla med den vinnande förslagsställaren om formerna för 
uppdraget att projektera F-9 skolans arkitekthandlingar. 

Underlag för förhandlingen kommer att vara det vinnande förslagets utformning samt 
arvodesbudget för fortsatt arkitektuppdrag. 

Beställaren kan komma att ha önskemål som innebär justeringar av det ursprungliga 
vinnande tävlingsförslaget vilka ska inarbetas i samband med projekteringsarbetet. 

Entreprenadform för skolan är preliminärt utförandeentreprenad. 
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Utöver uppdraget att projektera F – 9 skolan finns även option för vinnande 
förslagsställare på arkitektuppdrag för projektering av idrottshallen liksom även 
option på arkitektuppdrag för projektering av förskolan. 

Beställare för projekteringsuppdraget är Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen.  

Om det inom två år efter tävlingens genomförande inte inletts förhandling med 
vinnaren om projekteringsuppdraget, tillkommer det vinnaren ytterligare en ersättning 
motsvarande ett tävlingsarvode.  

 

  

 
Bildsvit från SV. 
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5.17 TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE 

Detta program är upprättat i enlighet med ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna 
gäller om inte programmet anger annat. 

Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, via Sveriges Arkitekter. 

Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av 
Sveriges Arkitekter. 

 

I juryn ingår: 

Jan Öberg   (arkitekt, Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen) 
 

Inger Skogsberg  (arkitekt SAR/MSA, Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen) 
 

Yvonne Ohlsson  (arkitekt SAR/MSA, Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen) 
 

Ewa Hansell-Waldenstedt (områdeschef sektor utbildning, SDF Västra Göteborg) 
 

Ann-Charlotte Robb  (rektor Grevegårdsskolan, SDF Västra Göteborg) 
 

Claudia Lozano Altenius  (arkitekt MSA, Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret) 
 

Ami Katz    (architect SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter) 
 

Mattias Palme   (arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter) 

 

 
Claes Larsson 
för Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd  


