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Tävlingsprogrammet är framtaget av park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad 
i samarbete med Förvaltnings AB Framtiden och 02landskap arkitektkontor AB. 
Tävlingsprogrammet är granskat och godkänt av Sveriges Arkitekter.
Illustrationer är framtagna av 02landskap, där inget annat anges.
Fotografi er: 02landskap
Sketch-up-underlaget till 3D-vyer är framtagen av Erséus arkitekter & White arkitekter.

De kontor som varit med och tagit fram underlag för detaljplan för området samt 
tävlingsprogrammet, kommer inte att delta i tävlingen.
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1. INBJUDAN

Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen i samarbete med Sveriges Arkitekter, bjuder härmed 
in till en allmän arkitekttävling om gestaltning av ”Selmas park - Framtidens park” vid Selma 
Lagerlöfs torg, i stadsdelen Backa, Göteborg. 

Bakgrund
Göteborg växer. År 2035 beräknas Göteborg ha 150 000 fl er boende och 80 000 fl er arbetstillfällen 
och vara kärnan i en arbetsmarknadsregion med 1,75 miljoner invånare. Backa är ett av stadens 
prioriterade utbyggnadsområden och utvecklingen av parken är en del av en pågående förtätning i 
stadsdelen. I en första etapp kommer det bland annat att byggas cirka 800 nya bostäder, idrottshus, 
stadsdelshus med plats för kultur, verksamhetslokaler och torgstråk. Då kommer även en första del 
av ”Selmas park - Framtidens park” att anläggas, i anslutning till Selma Lagerlöfs torg.
”Selmas park - Framtidens park” är ett arbetsnamn.

Syfte
Syftet med tävlingen är att få fram ett förslag som är nytänkande och som är väl gestaltat, 
utvecklingsbart och genomförbart. Förslaget för parken ska vara nytänkande i bemärkelsen att 
parken i sin gestaltning ska locka alla slags människor till vistelse och främja möten mellan 
människor. Genom sin gestaltning kan parken bli en attraktion för hela Göteborg. 

Ambitionen är att få fram en grundidé för hela Selmas park samt ett mer detaljerat förslag på ett 
utsnitt av den södra delen av parken, som ingår i kommande detaljplan. Förslaget ska kunna hålla 
under lång tid, samtidigt som det ska vara fl exibelt för framtida förändringar och behov och vara 
öppet för medborgarnas egna initiativ.

Tävlingen syftar även till att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget.
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2. TÄVLINGSOMRÅDET

Hela tävlingsområdet är ca 52 400 m2 stort och ca 900 m långt. Utsnitt delområde, som ska 
redovisas mer detaljerat och som ingår i kommande detaljplan, är ca 10 650 m2.
Tävlingsområdet sträcker sig från ravinen i norr till Kyrkåsberget i söder. Delar av norra 
tävlingsområdet utgörs idag av parkmark och i söder avslutas tävlingsområdet med naturmark i 
form av Kyrkåsberget. I söder, i anslutning till planerat idrottshus, knyts tävlingsområdet ihop med 
torgstråket som kopplar området i öst-västlig riktning från idrottshuset och Skälltorpsskolan till 
Litteraturgatan med hållplatsen för lokaltrafi k.

I södra delen av tävlingsområdet planeras ny bebyggelse enligt detaljplan i form av bostäder, 
verksamheter och idrottshus som blandas med befi ntlig bebyggelse som till största delen består av 
bostäder och skolbyggnader. Den nya bebyggelsen kommer att ha entréer mot parkstråket för att 
stimulera till aktivitet och rörelse.
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Området för kommande 
detaljplan med den del av parken 
(markerat i gult) som i tävlingen 
skall redovisas mer detaljerat. 
Vita byggnader motsvarar 
planerad bebyggelse och grå 
byggnader är befi ntlig bebyggelse. 
Detaljplanegräns är markerad 
orange.
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”Framtidens Selma” - vision för stadsdelen
För utvecklingen av stadsdelen Backa har ett inriktningsdokument (bilaga 8) tagits fram av Göteborgs 
Stad. I dokumentet beskrivs visionen för ”Framtidens Selma”, som anger inriktningen för allt arbete 
inom projektet. 

Visionen sammanfattas på följande vis:

”Attraktiv
En stadsdel som är och står för något nytt, något man inte sett eller upplevt förut, en kombination
av spännande stadsliv och hög kvalitet på de gröna ytorna. God off entlig och kommersiell
service, bra skolor. Ett varierat utbud av bostadstyper, upplåtelseformer, arbetsplatser, besöksmål
och mötesplatser. Spännande arkitektur som i sig är en attraktion långt utanför stadsdelen.”

”Trygg
Här rör man sig säkert dygnet runt. Barnen har bra tillgång till spännande lekplatser och grönområden.
Stråk, gator och platser är välkomnande och befolkade.”

”Hållbar
En gå-stadsdel med korta avstånd. Här rör man sig i 0-5 km/h, det vill säga prat- och gångtempo. Goda
kollektivtrafi kförbindelser och fungerande alternativ till privatbilen. Bebyggelse med låg 
energianvändning och avsevärt minskade utsläpp av växthusgaser.”

Källa: Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg och kringliggande områden. Sammanfattning och 
förslag till inriktning, Göteborgs Stad, daterad april 2012.
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”Selmas park - Framtidens park” – vision
Den övergripande visionenen gäller även för parkstråket, dessutom har följande tillägg gjorts:

Arkitektur som identitetsbärare
”Selmas park - Framtidens park” är en levande plats där natur, kultur och byggnader integreras på 
ett organiskt sätt. Ett hållbart, attraktivt och tryggt område fullt av liv och rörelse. Parken har hög 
arkitektonisk kvalitet och gestaltning som tar vara på platsens förutsättningar. 
Parken har en lekfull arkitektur som är tillåtande och inbjuder till kreativitet och delaktighet. 
Gestaltningen av parkstråket erbjuder olika rumsligheter, stämningar och upplevelser men har ändå 
en sammanhållande idé som ger parkstråket och stadsdelen en tydlig identitet. 
  
Social hållbarhet i fokus
”Selmas park - Framtidens park” är en park för möten och delaktighet. Den bjuder in till olika 
aktiviteter och intressen och ger förutsättningar för att positiva sociala nätverk uppstår. Parken är en 
plats som stärker de sociala banden mellan befi ntliga och nya invånare i stadsdelen. Parken känns 
trygg och invånarna lockas till rörelse inom och igenom parken.

Kvalitativ grönska 
Hela stadsdelen uppfattas som grön och ”Selmas park - Framtidens park” är huvudnerven i den 
gröna strukturen. Grönskan är en tydlig stomme i parken och är av hög kvalitet. Grönskan är 
varierad i täthet, detaljering och struktur vilket förstärker parkrummens olika kvaliteter och skapar 
olika zoner.
I ”Selmas park - Framtidens park” har man tagit hänsyn till de positiva kvaliteter som fi nns på 
platsen idag och förenat dessa med det nya. Parkmiljön tar avstamp i sin historia som bördig 
jordbruksbygd, där Backa var Göteborgs egen ”nyttoträdgård”.

Drift och underhåll
Visionen är en robust och hållbar miljö som tål slitage och har en rimlig nivå på skötseln. Materialen 
är av god kvalitet, är tåliga men också anpassade till platsen. ”Selmas park - Framtidens park” upplevs 
som omhändertagen och har möjlighet att över tid utvecklas genom skötsel. Material som idag fi nns 
på platsen och som är av god kvalitet, har i den mån det är möjligt återanvänts i den nya parken.
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4. TÄVLINGSUPPGIFTEN
Tävlingsuppgiften är:

- Att gestalta ”Selmas park - Framtidens park”.

- Att motivera utgångspunkter i förslaget samt varför och hur förslaget  
 bidrar till att vision och programönskemål för parken uppfylls.

Förslaget ska redovisa en övergripande idé för hela parken, från ravinen i norr till Kyrkåsberget 
i söder, söder om Backadalen. Förslaget ska också innehålla en mer detaljerad redovisning för 
den södra delen av parken, från förskolan Selma vid Lisa Sass gata till Kyrkåsberget. Den södra 
delen, utsnitt delområde, ingår i framtagen detaljplan och är den första etappen av omdaningen 
av Backa.

Målet är att hitta lösningar som:

• Gör parken till en plats med rikt vardagsliv för alla åldrar men med särskilt fokus på 
barn och unga.

• Stimulerar till möten mellan människor och blir en plattform för sociala nätverk.

• Uppmuntrar till delaktighet och tillfälliga arrangemang.

• Visar att medborgarnas röster har tagits till vara.

• Bidrar till en trygg utemiljö.

• Gör parken unik och ger stadsdelen ett mervärde och en tydlig identitet.

• Tar vara på platsens befi ntliga kvaliteter men som också utvecklar nya rumsligheter.

• Visar en parkmiljö som är tillåtande och fl exibel och som fungerar över dygnet och 
över de olika årstiderna.

• Visar hur hela parkstråket kan integreras i omgivningen och kopplas till befi ntliga och 
nya strukturer (torgstråket, idrottshus, Skälltorpsskolan med mera) men ändå utveckla 
och bevara en egen identitet.

• Samordnar mötesplatser och aktiviteter med rörelser i och till området.

• Visar en parkmiljö som har en tydlig huvudidé men som rymmer eventuella framtida 
förändringar och behov.

• Visar en medveten behandling och gestaltning, detta gäller också växtmaterialet och 
grönstrukturen.

• Bidrar till en hållbar parkmiljö ur drift- och underhållsperspektivet.
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR – Stadsdelen i nutid och dåtid

Geografi 
Backa ligger på Hisingen i Göteborg. Trots det korta avståndet till Göteborgs centrum, 20 min 
med stombuss, upplevs området ligga perifert. Detta beror bland annat på att Göta älv och större 
trafi kleder utgör barriärer för att lätt nå området. Området har dock hög potential med god 
kollektivtrafi k och väl utbyggd service och närhet till naturområden.

Historia
I slutet av 1800-talet var Backa en bördig jordbruksbygd, där Backa kom att utvecklas till Göteborgs 
egen ”nyttoträdgård” och försåg stadens invånare med grönsaker, potatis, bär och blommor. Under 
60- och 70-talet byggdes en stor del av det vi ser idag i Backa. Det är ett representativt exempel på 
ett miljonprogramsområde med tidstypisk gles bebyggelse, öppen planform och trafi kseparering. 
Under många år var Backa en välmående stadsdel, som speglade det genomsnittliga Göteborg när 
det gäller t ex ålder, ekonomi och utbildning.
I slutet av 2000-talet förändrades den sociala situationen i Backa. Levnadsvillkor och de 
boendes upplevelse av trygghet, trivsel och tillit försämrades. Ett samlat grepp för att vända den 
negativa utvecklingen togs och en stor del i arbetet var att utveckla torget och att tillskapa fl er 
bostäder. Ett samarbetsprojekt, ”Framtidens Selma”, skapades inom Göteborgs stad, drivet av 
Förvaltnings AB Framtiden i nära samarbete med stadsdelen Norra Hisingen, Fastighetskontoret, 
Stadsbyggnadskontoret och övriga berörda förvaltningar. Dessutom har Bostadsbolaget, 
Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Botrygg, Keywe och Riksbyggen medverkat 
under planprocessen.

Grönstruktur och befi ntlig park
Idag utgörs stora delar av tävlingsområdet av parkmark. Vegetationen på de off entliga ytorna 
upplevs som relativt ensartad. Det är stora öppna ytor som till övervägande del består av gräsplaner. 
Undantaget är ravinen i norr som upplevs som mer vildvuxen men som också är svårtillgänglig 
på grund av branta grässlänter. Tidigare gick här en bäck men på grund av rasrisk har bäcken 
kulverterats. Området är geotekniskt känsligt, vilket innebär att inga större ingrepp bör göras i 
ravinen.

I den norra delen av parken fi nns en lekplats som färdigställdes under våren 2015. Där fi nns 
även en basketplan och en grusad fotbollsplan. I södra delen av parken ligger tennisbanor. Söder 
om tennisbanorna mellan befi ntliga biblioteket och Skälltorpsskolan ligger ett idag slitet men 
väletablerat torg. Dagens park följer en gradient från söder till norr, från hårdgjort och urbant 
(torget) till mer vildvuxet och naturlikt (ravinen) i norr.
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Befi ntlig bebyggelse 
Den befi ntliga bebyggelsen, som ska bevaras i anslutning till parkstråket, har en relativt 
sammanhållen skala och merparten av byggnaderna består av lamellhus i 3-4 våningar. Den 
befi ntliga bostadsbebyggelsen har inga entréer mot den befi ntliga parken men delar av den har 
uteplatser som vetter mot parken. 

Konst
Idag fi nns en hel del tidstypisk off entlig konst i området som är placerad på strategiska platser, se 
bilaga 9. På det befi ntliga torget, norr om Skälltorpsskolan, fi nns en skulptur av Annika Rydberg, 
”Pojken och fågeln”. Mitt i den befi ntliga parken, där parken öppnar upp sig mot norr när man 
kommer söder ifrån står skulpturen ”Hästar” av Th ord Tamming. Därutöver fi nns ett antal 
fasadutsmyckningar på bostadshusen norr om ravinen.

Ledningar
Inom parkområdet fi nns idag ett fl ertal ledningar att ta hänsyn till vid gestaltningen av parken, se 
bilaga 3.
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Entré Skälltorpsskolan från torgplatsBefi ntlig torgplats

För fl er foton samt fotovinklar, se bilaga 13

LekplatsRavinen

Befi ntligt parkrum, förskolan Selma till höger Befi ntligt parkrum
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Närliggande målpunkter
I tävlingsområdets närhet ligger en rad målpunkter för utfl ykt och rekreation såsom Skälltorpskogen 
med ”Hälsans stig”, Backa hembygdsgård och koloniområden i norr. I söder ligger Backa västergård 
som har djurhållning och i öster ligger Fredrikshamns skans och Göta älv. Väster om området ligger 
Skårsbergets rekreationsområde.

Sociala nätverk
I Backa fi nns ett rikt idrotts- och föreningsliv med många olika inriktningar och för olika 
åldrar. I Backa kulturhus vid torget pågår aktiviteter från morgon till kväll i kulturskolan, på 
fritidsgården Kultan och i café Kultan. I huset fi nns till exempel Livslust, en välbesökt social 
mötesplats med inriktning Kultur och Hälsa, som varje halvår presenterar ett gediget program 
med bland annat föredrag, uppträdande, resor, utfl ykter och musik. På torget fi nns Selma Center, 
som drivs av Framtidens Selma, SDF Norra Hisingen och Polisen sedan 2012. Selma Center 
bemannas fyra eftermiddagar i veckan och det har bland annat anordnats informationskvällar, 
medborgardialoger, utställningar, temadagar och skolarrangemang samtidigt som lokalen har nyttjats 
av Arbetslivscentrum, för boenderådgivning, läxhjälp med fl era. Engagemang och deltagande har 
genomgående varit stort från Backabor i alla åldrar. 

Skälltorpsskogen

Odlingslotter med Skälltorpsskogen i fonden

Backa hembygdsgård med odlingslotter

Kyrkåsberget med Backa västergård förskola

För fl er foton samt fotovinklar, se bilaga 13
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6. FÖRUTSÄTTNINGAR – Stadsdelens framtida karaktär

Detaljplan för området vid Selma Lagerlöfs torg, etapp 1, inom 
stadsdelen Backa i Göteborg
Inom utvecklingen av stadsdelen har detaljplan för området vid Selma Lagerlöfs torg, etapp 1, 
inom stadsdelen Backa i Göteborg tagits fram. Detaljplanen är inte antagen ännu men förväntas 
vinna laga kraft under våren 2016. Detaljplanen är ett resultat av tidigare programarbete och 
parallella uppdrag. Under detaljplanearbetet har det tagits fram kvalitetsprogram för den yttre 
miljön (bilaga 10). Utformningen av de gemensamma uterummen har varit central genom hela 
arbetet. Detta har resulterat i ett tydligt torgstråk som binder samman området i öst-västlig riktning 
och att det befi ntliga parkstråket i nord-sydlig riktning ska utvecklas och förstärkas till ”Selmas 
park - Framtidens park”. Kvalitetsprogrammet för den yttre miljön (bilaga 10) ligger till grund för 
utvecklingen av den gemensamma utemiljön i området och är en förutsättning för framtagningen av 
tävlingsförslagen för parken.

Enligt detaljplanen är den framtida stadsdelen en blandad, varierad och tät struktur. Det är en 
småskalig kvartersstruktur med ett fi nmaskigt gatunät. Det ger en närhet till allt samtidigt som det 
skapar goda förutsättningar för möten mellan människor. Parkstråket och torgstråket är basen för det 
gemensamma sociala livet i stadsdelen.

En förtätning av bebyggelsen innebär även en större närhet och en förtätning av upplevelser i det 
off entliga rummet. Genom relativt små gårdar som ytterligare förstärker tätheten blir det off entliga 
parkstråket tillsammans med torgstråket än mer viktig. Det ställer höga krav på parkens utformning, 
innehåll och kvalitet.

Den nya bebyggelsen har en robust och välkomnande utformning med stor öppenhet mot det 
off entliga parkstråket. Entréer och aktiva fasader i form av stora fönster är riktade mot detta stråk. 
Skalan varierar mellan 4-5 våningar förutom i anslutning till Kyrkåsberget där bebyggelsen har 6 
våningar. 
I anslutning till parken är ambitionen i detaljplanen att det ska fi nnas en blandning och brokighet 
i bebyggelsens utseende och innehåll. Här fi nns byggnader för boende, arbete, lärande, idrott och 
möte. 

Illustration från 
Planprogrammet: 
detaljplan för området vid 
Selma Lagerlöfs torg, etapp 
1, inom 
stadsdelen Backa,
vy mot öster 
(Erséus arkitekter)
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Illustrationsritning: detaljplan för området vid Selma Lagerlöfs torg, etapp 1, inom stadsdelen Backa
(Landskapsgruppen, Erséus arkitekter och White arkitekter)

I detaljplanen beskrivs en önskan om att byggnader med publikt innehåll, såsom idrottshuset, 
Skälltorpsskolan och förskolan Selma, som fi nns i anslutning till parkstråket, ska ses som en 
tillgång för utformningen av parken. De publika byggnadernas aktiviteter får ta plats i det off entliga 
uterummet och kan på så sätt tidvis befolka parkstråket. 

Önskan är att det som bidrar till atmosfären vid ”Framtidens Selma” är en blandning av platsens 
historia, människans närvaro, ett blandat bostadsutbud samt en variation i arkitektur och off entliga 
rum.

Parkstråket och torgstråket
Parken är delvis etablerad idag och utgör en central axel i området i nord-sydlig riktning. Axeln 
kopplar idag området söderut mot Göteborgs centrum via en gång- och cykelbro över Backadalen. 
Cykelbron ska rivas och Kyrkåsberget kommer då att tydligt framträda som ett fondmotiv för 
parkstråket ifrån norr. I detaljplanen föreslås en trappa upp till Kyrkåsberget som ersättning för bron.  
Den befi ntliga parken utökas mot söder från tennisbanorna i norr till Kyrkåsberget. I öst-västlig 
riktning, som komplement till den gröna parken, kopplas området via ett nytt torgstråk. I anslutning 
till detta ligger handeln och verksamheter men även stadsdelshuset med rum för kultur. Torgstråket 
avslutas i väster vid Litteraturgatan där även hållplatsen för lokaltrafi ken ligger. Torgstråket består 
av en sekvens av olika platser med olika innehåll. För att tydliggöra det gemensamma off entliga 
rummet spänner en enhetlig och karaktäristisk markbeläggning från fasad till fasad genom hela 
torgstråket, se bilaga 10.
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Plan över gatunät och rörelse, illustration från Kvalitetsprogrammet 
för den yttre miljön.
Planerad bebyggelse är markerad i mörkgrått och befi ntlig bebyggelse 
är markerad i ljusgrått.
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Kommunikationer
Hållplatser för kollektivtrafi k till Selma Lagerlöfs torg ligger vid Litteraturgatan. Från denna når 
man parken via torgstråket.

Trafi k
Parkstråket utformas i huvudsak som ett bilfritt område. Dock ska idrottshuset och Skälltorpsskolan 
kunna angöras med fordonstrafi k via parkstråket från Backadalen. I denna del av parkstråket 
utformas miljön utifrån gångfartsområdets principer. Detta gäller även den västra delen av 
parkstråket i anslutning till det befi ntliga torget.

Backadalen
Backadalen är en av huvudgatorna i området och kommer att korsa den framtida parken. Gatan 
kommer att fl yttas från sitt nuvarande läge norrut för att möjliggöra ytterligare bostadskvarter söder 
om gatan. Gatan kommer att få en ny gestaltning som stadsgata med trädrader och dubbelriktad 
cykelbana på båda sidor samt kantstensparkering där det är möjligt, se bilaga 10. 
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Sektion Backadalen,
illustration från Kvalitetsprogrammet för den yttre miljön.

Gång- och cykeltrafi k
Nuvarande gång- och cykelbro över Backadalen som landar på Kyrkåsbergets höjdrygg ska rivas. 
Korsningar för gående och cyklister kommer att ske i plan. Gång- och cykelvägen läggs om så 
att den ligger väster om Kyrkåsbergets höjdrygg där marknivåerna är mer tillgängliga för rörelse. 
Cykeltrafi k inom parkstråket ska enligt detaljplanen ske på de gåendes villkor, vilket innebär att det 
inte fi nns någon regelrätt cykelbana utan cyklisterna får samsas med lekande barn, fotgängare och 
motionärer. Cyklister med höga hastigheter och cykelpendlare hänvisas till cykelbanorna utmed 
Litteraturgatan. 

Synpunkter från medborgarna
Under utvecklingen av Selma Lagerlöfs torg har ett omfattande dialogarbete pågått. Flera 
workshops och dialoger har förts med medborgare. Dialogtillfällena har haft olika fokus och de har 
skett vid olika tidpunkter.  I samband med samråd och utställning av detaljplanen har göteborgarna 
getts möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i detaljplanen. Detta fi nns sammanställt i form av 
en samrådsredogörelse samt ett utställningsutlåtande på www.goteborg.se/byggabo 
Inför framtagandet av tävlingsprogrammet har Göteborgs Stad genom stadsdelsförvaltningen Norra 
Hisingen kompletterat tidigare inkomna synpunkter på en mer detaljerad nivå vad gäller platsers 
innehåll och funktioner. Resultatet från alla workshops och dialoger fi nns som underlag till de 
tävlande, se bilaga 12.
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7. SPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Befi ntlig vegetation
Inom tävlingsområdet fi nns fl era trädarter, både 
nyplanterade och uppväxta, se bilaga 16. Det är 
önskvärt att behålla så många som möjligt av dessa i 
gestaltningen av parken. De två silverpilarna som står 
på det befi ntliga torget vid Skälltorpsskolan ska sparas. 
Några exempel på andra träd värda att bevara är en 
grupp svarttallar i anslutning till förskolan Selma vid 
Lisa Sass gata och några stora pilar i norra delen av 
parken vid lekplatsen. Kompletterande vegetation 
är av högsta vikt för utvecklingen av ”Selmas park - 
Framtidens park”. De tillägg som görs ska förstärka 
variationen och upplevelsen av parkstråket. 

Dagvatten
Dagvattnet bör ses som en resurs i parkstråket och 
utnyttjas för att skapa intressanta miljöer.
Kreativa lösningar för dagvattnet är önskvärda som 
kan ge parkstråket ett mervärde i form av ökade 
upplevelser men också ökad biologisk mångfald. 
Genom att minska de hårdgjorda ytorna kan dagvattnet 
fördröjas inom parkområdet.

Tillgänglighet
Parken ska vara en inbjudande miljö som är tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. Detta 
innebär att stråk och platser ska utformas med ett genomgående tillgänglighetstänk som gör att alla 
kan ta del av parklivet.
Ledstråk och andra anpassningar ska integreras i utformningen.

Parker och naturområden - riktlinjer för jämställdhetsarbete 
Riktlinjernas syfte är att fungera som stöd för att uppnå en jämställd och likvärdig utveckling av 
Göteborg. Dokumentet innehåller generella riktlinjer för jämställt bemötande och jämställd dialog 
i alla typer av projekt och processer. Det innehåller också fyra utformningsprinciper vid om- och 
nybyggnation, vars syfte är att skapa inkluderande platser som lockar många olika besökare. I 
gestaltningen av parken ska ”Parker och naturområden - riktlinjer för jämställdhetsarbete” användas 
som stöd. 
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Trafi k
Kollektivtrafi kanter, cyklister och fotgängare ska prioriteras vilket bland annat innebär att det ska 
fi nnas god tillgång på cykelparkering i parkstråket. Cykelparkering ska placeras i strategiska lägen.

Belysning
Belysning är av stor vikt för upplevelsen av parkrummet. Belysningen bör integreras i 
helhetslösningen. Den ska förstärka rumsligheter och stråk men också öka den upplevda tryggheten.

Konst
De två tidstypiska skulpturerna som fi nns i parkstråket idag, se bilaga 9, är mycket omtyckta av de 
boende och ska bevaras. Finns behov att fl ytta dessa bör det motiveras i förslaget. Nytillskott av 
konst i det off entliga parkrummet uppmuntras då konsten i rätt sammanhang kan skapa attraktiva 
samlingspunkter för de boende men också för besökande. 
Vid ett tillskott av konst ska tillägget ha en medveten placering och vara en integrerad del av 
helhetslösningen och förstärka platserna och stråkens karaktär och identitet. Ur ett barnperspektiv 
skulle taktil/interaktiv konst kunna tillföra ytterligare en dimension till leken.

Ledningar
Stor hänsyn ska tas till befi ntliga ledningsdragningar vid gestaltningen av parkstråket. Ledningarna 
har en styrande inverkan på utformningen av parkstråket då det inte fi nns utrymme i projektet att 
lägga om befi ntliga ledningar, se bilaga 3.

Ekonomi
För den del av parken som omfattas av kommande detaljplan (det markerade delområdet i tävlingen) 
är det budgeterat 20 mkr. Budgeten inkluderar både projektering och genomförande.
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8. TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

Arrangör
Tävlingen arrangeras av Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen och genomförs i samarbete 
med Sveriges Arkitekter.

Form
Tävlingen är en allmän internationell projekttävling i ett steg och genomförs i enlighet med Lagen 
om Off entlig Upphandling (LOU). 

Språk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas och vinnare kommer att utses av en jury bestående av:

• Ordförande: Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Göteborgs stad
• Carolina Högvall, planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad
• Inga Blom, administratör på Skälltorpskolan i Backa, lokal representant
• Kristina Hulterström, arkitekt, projektledare Framtidens Selma
• Ylva Off erman, arkitekt, park- och naturförvaltningen Göteborgs stad. Projektledare för   
 utvecklingen av parken   
• Per Andersson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
• Ewa Sundström, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare är från Sveriges Arkitekters tävlingsservice. 
Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis för rådgivning.

Tävlingsfunktionär
Eva-Rut Peterson, Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen.
Telefon: 031-365 57 09
Mail: eva-rut.peterson@ponf.goteborg.se
All kontakt mellan tävlande och arrangör/jury sker via tävlingsfunktionären

Programhandlingar
Programhandling utgörs av följande handlingar:
1. Detta program
2. Grundkarta dwg
3. Ledningskarta
4. Ortofoto
5. 2 stycken fotografi er som underlag till perspektiv
6. Detaljplan/planbeskrivning
7. Dagvattenutredning
8. Dokument: Sammanfattning och förslag till inriktning, april 2012. Parallella uppdrag för Selma  
Lagerlöfs torg och kringliggande områden.
 9. Dokument: Framtidens Selma, Bakgrunden: igår och idag, Visionen: inriktning och mål
10. Kvalitetsprogram för den yttre miljön för området vid Selma Lagerlöfs Torg inom stadsdelen  
Backa i  Göteborg
11. Solstudie
12. Sammanfattning från medborgardialoger
13. Foton över tävlingsområdet samt tillhörande karta med fotovinklar
14. Parker och naturområden, Riktlinjer för jämställdhetsarbete
15. Cykelprogram för en nära storstad
16. Träd
17. Sketch-up-modell
För mer information se även: www.framtidensselma.se & www.goteborg.se
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Utlämning av programhandlingar
Programhandlingarna fi nns på www.tendsign.com

Tävlingsfrågor
Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid via den elektroniska anbudstjänsten.
Leverantören svarar själv för att hålla sig uppdaterad. Frågor eller begäran om förtydliganden ska 
ställas så tidigt som möjligt och senast 2016-02-15 genom den elektroniska anbudstjänsten. Sista 
dag som arrangören meddelar svar på inkomna frågor är 2016-02-25. Frågor och svar, liksom 
eventuella förtydliganden och kompletteringar, utgör en del av tävlingsprogrammet. Frågor kan 
inte ställas utanför den elektroniska anbudstjänsten och endast skriftliga svar i den elektroniska 
anbudstjänsten är bindande.

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

Tryckt format
Tävlingsförslaget ska vara monterat på kartong eller liknande. Formatet ska vara A1 (59,4x84,1 cm) 
och får omfatta högst 4 planscher. Därutöver ska även en omgång av planscherna förminskas och 
lämnas in i A3-format. All text på planscherna ska vara läsbar i A3-formatet. 

Digitalt format
Samtliga planscher (A3- och A1-format) ska också lämnas digitalt i pdf-format. Planscherna skall 
lämnas i sammanhängande fi l i A3-och A1-format och vara namngivna med förslagets motto. Filen 
ska lämnas dels i en högupplöst version som är lämplig för tryck, dels i en lågupplöst version lämplig 
för webbpublicering det vill säga max 8 MB.
Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. Fysisk modell tas ej 
emot.

Tävlingsförslaget ska redovisa följande:
• Beskrivning av koncept i bild eller plan (beskrivande parkstråkets huvudidé)
• Strukturplan i valfri skala (beskrivande parkstråket i dess sammanhang, koppling och   
 förhållande till sin omgivning) 
• Situationsplan 1:1500 som visar tänkt utveckling över hela tävlingsområdet (från    
 Kyrkåsberget söder om Backadalen till ravinen i norr)
• Situationsplan skala 1:500 över utsnitt delområde som ingår i detaljplaneområdet   
 (från Kyrkåsberget söder om Backadalen till förskolan Selma norr om Lisa Sass gata)
• 4 stycken tvärsektioner skala 1:200
• 2 stycken perspektiv utifrån underlagsfoton
• Valfria skisser, bilder och sektioner som belyser förslaget
• Kort beskrivande text på planscher (max 8 000 tecken) som motiverar förslaget och som   
 beskriver hur förslaget bidrar till att visionen för parken uppfylls.

Inlämning
Tävlingsförslag som ska innehållande tryckt och digitalt format, ska vara park- och 
naturförvaltningen tillhanda senast 2016-03-15.  För sent inkommet förslag kommer inte att tas upp 
till prövning. 

Tryckt format
Inlämning av tävlingsförslag i tryckt format sker:
vid post till:
Postadress: Park- och naturförvaltningen, att: Eva-Rut Peterson, Box 177, 401 22  Göteborg
vid personligt besök: 
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Besöksadress: Park - och naturförvaltningen, Trädgårdsföreningen, Slussgatan 1, Göteborg 
Digitalt format
Det digitala tävlingsförslaget ska lämnas elektroniskt via den elektroniska anbudstjänsten. 
För att kunna lämna in förslaget krävs att behörig person för Leverantören registrerar ett användarkonto 
hos den elektroniska anbudstjänsten www.tendsign.com. Den e-postadress som Leverantören använt för 
inloggning i systemet, är den som gäller för all kommunikation gällande upphandlingen. Leverantörens 
kontaktperson anges i den elektroniska anbudstjänsten.
Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kan den elektroniska anbudstjänstens support 
kontaktas på telefon 013-47 47 520 eller tendsignsupport@visma.com.
Upphandlingsfrågor besvaras endast av upphandlingsansvarig.
Tävlingsförslag får ej lämnas med e-post eller fax eller annan elektronisk överföring.

Prissumma
Den totala prissumman är 750 000:- exkl. moms. 
Vinnande förslag erhåller en prissumma motsvarande minst hälften av den totala summan. Resterande 
prissumma förfogar juryn fritt över att fördela mellan andra- och tredjepristagaren och eventuella 
hedersomnämnande.

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet och utifrån följande 

kriterier, utan inbördes ordning:

• Helhet – Förslaget ska ha hög arkitektonisk kvalitet och gestaltning. Det ska ha     
 dragningskraft och en tydlig identitet. 

• Funktion – Förslaget ska svara mot de behov och utmaningar som fi nns     
 beskrivna i tävlingsprogrammet. Förlaget ska visa en medveten behandling och    
 gestaltning, särskilt av levande växtmaterial.

• Utvecklingsbarhet – Förslaget ska kunna utvecklas vidare för att tillmötesgå    
 framtida förändringar och behov.

• Genomförbarhet – Förlaget kommer att bedömas på hur genomförbart det är 
 med avseende på genomförandebudget och om det kan skötas hållbart och rationellt. 

• Nytänkande – Förslaget ska genom sin kreativa utformning bidra med någonting   
 nytt och unikt och som lockar människor till platsen.

• Social hållbarhet – Förslagets gestaltning kommer att bedömas huruvida det bidrar till   
 att skapa möten och gynna ett rikt vardagsliv. Förslaget kommer också att bedömas utifrån  

 hur medborgarnas åsikter som presenteras i bilaga 12 har tagits till vara.
 

Bedömning 
Bedömningen beräknas vara klar 2016-06-01. 

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kommer att under juryns bedömning ställas ut off entligt av arrangören. Plats meddelas 
senare. Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingsresultatet off entliggörs. Resultatet 
av tävlingen off entliggörs på Sveriges arkitekters hemsida, på www.framtidensselma.se/Parkstraket/ samt på 
www.tendsign.com.
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på sina hemsidor samt i 
tidningarna Arkitekten och Arkitektur.
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av förslagsställarens 
namn.

Returnering av tävlingsförslagen
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Förslagen kommer inte att returneras.

Äganderätt, nyttjanderätt och upphovsrätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sitt förslag. Direkt utnyttjande av 
förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren.

Fortsatt uppdrag
Under förutsättning att Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs torg, etapp 1, inom stadsdelen Backa 
i Göteborg vinner laga kraft och att erforderliga beslut om ett genomförande fattas avser arrangören 
att efter tävlingen, och i enlighet med juryns utslag, förhandla utan föregående annonsering med den 
vinnande förslagsställaren om uppdraget att projektera/ta fram arkitekthandlingar för delområdet som 
ingår i detaljplanen. Projekteringen kan komma att ske i etapper.
Om tävlingen efter tre år ännu inte lett till uppdrag/inlett förhandlingar för vinnande förslag, fast 
Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs torg, etapp 1, inom stadsdelen Backa i Göteborg har vunnit 
laga kraft, tillkommer det denne en ersättning motsvarande prissumman.
Om arrangören inte anser att vinnaren har erforderliga erfarenheter och resurser att handha uppdraget 
lämnas det till denne i samarbete med en mer erfaren fackman, vald av vinnaren och godkänd av 
arrangören. Om parter ej kan enas om villkor för fortsatt projektering så äger arrangören rätt att, efter 
samråd med jury och Sveriges Arkitekter, förhandla med andrapristagaren.

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska 
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om 
inte programmet anger annat.
Programmet och tillhörande bilagor är godkända av juryns ledarmöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet granskat och godkänt för de tävlande 
av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.

Juryns underskrifter

Helena Bjarnegård                           Carolina Högvall
Ordförande

 
Kristina Hulterström                           Ylva Off erman

Inga Blom

Per Andersson                                        Ewa Sundström 
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