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Var med och skapa ett nytt kulturhus i 

Bergsjön - en ny märkesbyggnad för 

Göteborg som ska vara inkluderande och 

öppen för alla!

Inbjudan
Göteborgs Stad, genom Higab, bjuder in till projekttäv-
ling gällande ett nytt kulturhus som ska ligga på Rymd-
torget i Bergsjön.

Tävlingen arrangeras i enlighet med LOU, lagen om 
offentlig upphandling, och i samarbete med Sveriges 
Arkitekter.

Syfte
Syftet med tävlingen är att få fram en väl gestaltad 
byggnad som utgår från platsens förutsättningar. En 
byggnad som stärker det nya Rymdtorget som mötes-
plats och själv är samlande nav i området, som välkomnar 
och bjuder in till deltagande och nyttjande av husets 
utbud. Tävlingen syftar även till att upphandla projekte-
ring av det fortsatta uppdraget.

Bakgrund
En önskan om ett kulturhus i Bergsjön har funnits mycket 
länge och ett flertal utredningar har genomförts i syfte 
att skapa en kulturell mötesplats för boende och kultur-
utövare i området. En fritidsgård på Rymdtorget utveck-
lades under 80- och 90-talet till en sådan mötesplats, 
men när byggnaden skulle rustas upp visade det sig att 
den var så svårt fuktskadad att den istället fick rivas.

2008 bildades en kulturhusförening som samlar fören-
ingar, företag, organisationer och privatpersoner engage-
rade i frågan om ett kulturhus i Bergsjön. 2010 startade 
stadsdelsförvaltningen ett arbete med att ta fram 
visioner för Bergsjöns framtida utveckling, där man 
tillsammans med medborgarna diskuterade hur Bergsjön 
skulle kunna få ett aktivitetshus som är en neutral plats 
för alla. 

2012 genomfördes ett omfattande analysarbete av fyra 
möjliga placeringar av ett kulturhus. Arbetet genom-
fördes inom EU-projektet Utveckling Nordost. 

Beslut i KS
I maj 2012 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige i sin 
budget för 2013 att Göteborg ska få ett nytt kulturhus 
och att det ska ligga i Bergsjön.

Lokaliseringsutredning
Under våren 2013 utfördes en lokaliseringsutredning som 
leddes av fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret 
där Rymdtorget valdes ut som plats för det nya 
Kulturhuset.

Förstudie
Under hösten 2013 startade Higab en förstudie på 
uppdrag av SDF Östra Göteborg i syfte att utreda möjlig 
byggnation på platsen, ta fram lokalprogram och disposi-
tionsförslag för byggnaden samt bedöma kostnader och 
visa på genomförandeform och tidsplanering. Förstudie-
handlingen har utgjort beslutsunderlag för projektets 
fortsättning.

Beslut i KF
18 november 2015 togs beslut att kulturhuset ska byggas 
till en maximal kostnad av 115 mnkr. 

Mål
Det nya kulturhuset ska utformas så att det utvecklar, 
stärker och kompletterar det övriga kulturutbudet i 
staden. Huset ska vara en inbjudande kulturell mötesplats 
för föreningar och boende i stadsdelen men också locka 
besökare och utövare från andra delar av staden.

Projektförutsättningar
Higab är arrangör av tävlingen, samt byggherre för 
kulturhuset, som planeras stå färdigt 2020, förutsatt att 
detaljplan vinner laga kraft.

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften består i att gestalta det nya kultur-
huset utifrån målbilden samt det lokalprogram som 
kommer att presenteras i det kommande tävlingspro-
grammet. I tävlingsuppgiften ingår även att komma med 
förslag till inriktning för gestaltning av torget. Detta 
kommer att utvecklas i tävlingsprogrammet. Avsikten är 

Inbjudan till arkitekttävling

att det vinnande förslaget för byggnaden efter förhand-
ling med byggherren upphandlas för utveckling av 
förslaget och projektering av byggnaden.

Prekvalificering för tävling
Intresseanmälan för deltagande i arkitekttävlingen ska
inkomma till Higab, med efterfrågade uppgifter enligt 
anvisat formulär, senast onsdagen den 25 maj klockan 
16:00.

Inkomna intresseanmälningar ska därefter utvärderas, 
och bland dem ska fyra väljas ut och erbjudas deltagande 
i tävlingen.

Efter färdigställande
Efter färdigställandet kommer Higab att äga och förvalta 
huset med Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg som 
hyresgäst och ansvarig för att driva 
kulturhusverksamheten.

Inbjudan till Arkitekttävling

ILLUSTRATION: EKTA, FÖR KULTURHUS BERGSJÖN.
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Målbild för kulturhuset

En självklar mötesplats
Kulturhus Bergsjön som kommer att ligga på Rymdtorget 
ska bli en ny mötesplats för göteborgarna och ett nav för 
kreativitet och nyfikenhet. Husets arkitektoniska utform-
ning ska bidra till en plats med låga trösklar och en inbju-
dande miljö med mötet i fokus.

Här kommer du att kunna uppleva och ta del av såväl det 
förväntade som det oväntade och hitta nya bekantskaper. 
Möjligheterna kommer att vara stora att testa nya aktivi-
teter och att fördjupa och utveckla dina kunskaper och 
intressen.
 
Bor du i stadsdelen ska huset vara en självklar mötesplats 
i vardagen och bor du någon annanstans i Göteborg, eller 
i kranskommunerna, en plats du besöker för det unika. 

Kulturhuset ska vara en mötesplats som:

• ger besökarna möjlighet att utöva och uppleva 
kultur

• tar bort osynliga trösklar och lockar till nya 
upplevelser

• är öppet för både professionella verksamheter 
och eget utövande

• skapar interkulturella och generationsöverskri-
dande möten

• är en självklar samarbetspart genom att verka 
som kulturell generator

• vänder sig till hela staden med en stark lokal 
förankring 

• har genus-, etnicitets- och mångfaldsfrågor tätt 
integrerade i det vardagliga arbetet

Kulturhuset ska vara en byggnad där:

• design och funktionalitet möter framtidens 
högt ställda ekologiska, ekonomiska och sociala 
krav.

• framtidsteknologi skapar möjligheter för virtu-  
ella kontakter världen över och för gränsöver-
skridande kulturellt skapande.

• framtidens behov av stadsnära odling, grön 
rekreation och naturnära upplevelser 
möjliggörs.

Innehållet i byggnaden:
Bibliotek, café, arrangemangssal, blackbox, 
utställning, verkstäder, mötesrum, projektrum, 
odlingsrum mm

Omfattning:  2 430 BTA

    2 280 LOA

Målbild för kulturhuset

Kulturhuset och hållbarhet:
• Byggnaden ska präglas av ett hållbarhetsper-

spektiv med låg livscykelbelastning avseende 
såväl ekonomi, miljö, energi, drift som sociala 
aspekter.

• Avsikten är att byggnaden ska miljöklassas 
enligt Miljöbyggnad. Nivå preciseras i 
tävlingsprogrammet.

Kulturhusets förhållande till omgivningen/

platsen:

• mål och visioner kring detta kommer att framgå 
av det kommande tävlingsprogrammet.

KULTURFESTIVALEN TELLUS I BERGSJÖN SEPTEMBER 2014   
BILD: KAJSA WIDE
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Platsen

Rymdtorget och Bergsjön
Rymdtorget benämns också Bergsjöns centrum och är 
ett långsträckt område mellan busshållplatsen i öster och 
spårvagnshållplatsen i väster. Här är mycket av stadsde-
lens service och handel koncentrerad. Det finns ett 
mindre köpcenter med butiker, restauranger, bibliotek, 
kyrka, en nybyggd vårdcentral med mera. Biblioteket och 
köpcentrat är tillsammans med Svenska Kyrkan i dags-
läget områdets främsta mötesytor.

Bergsjön ligger i nordöstra Göteborg och här bor drygt 
16 500 personer, varav 75 procent har utländsk bak-
grund. Området domineras av hyreslägenheter i flerfa-
miljshus från 1965–75. Trångboddheten är hög och barn 
och ungdomar vistas ofta utomhus i närområdet. 

Föreningstätheten i Östra Göteborg är stor och det finns 
ungefär 100 registrerade föreningar. Relativt många av 
dessa har kulturella inslag i sin verksamhet. Behovet av 
lokaler är stort, såväl möteslokaler som festlokaler. 
Bland de önskemål som framkommit i dialogen kring 
kulturhusets innehåll är det inte alltid det spektakulära 
som står i fokus utan snarare behovet av en kravlös och 
generationsöverskridande mötesplats, öppen för alla.

Platsen
Platsen för det nya kulturhuset är Rymdtorgets östra 
entré. Byggnaden kommer att kunna bli synlig från vägen 
som leder runt Bergsjön, samt kunna bilda fond mot ett 
större torg som tillåter genomfart av biltrafik in i området 
i gångfart.

Platsen

DEN GRÖNA RINGEN MARKERAR PLATSEN FÖR DET NYA KULTURHUSET.
OVANPÅ PARKERINGEN I MITTEN PÅ BILDEN BYGGS JUST NU DEN NYA VÅRDCENTRALEN.
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Detaljplanen

Detaljplanen
Rymdtorget - en tyngdpunkt
I stadens Strategi för utbyggnadsplanering och Trafik-
strategin, pekas Rymdtorget ut som en av stadens 
mindre knutpunkter som kan utvecklas till en tyngdpunkt. 
För att åstadkomma detta behöver området förtätas och 
kom-pletteras med fler bostäder och verksamheter. Här 
ska den service och handel som redan finns kunna 
kompletteras för att utveckla området till en lokal 
magnet. I området ska centrum utnyttjas med tät bebyg-
gelse med fler funktioner, vara genomtänkt och yteffektiv 
samt präglas av mer stadsmässighet.

Syftet med den detaljplan som tas fram parallellt med 
processen för Kulturhus Bergsjön är att skapa en byggrätt 
för kulturhuset, utveckla en nätstruktur, utveckla möjlig-
heter för stadslivet både rumsligt och funktionellt, frigöra 
mer byggbar yta kring platsen, utöka kapaciteten för 
busstrafiken med ytterligare hållplatslägen samt att 
stärka och tydliggöra entrén till Rymdtorget och 
Bergsjön.

Andra parallella processer
Stadsbyggnadskontoret driver dessutom ett större 
programarbete i Bergsjön, och en sammanslutning av 
fastighetsägare driver projektet Bergsjön 2021. Båda 
dessa arbeten syftar till att utveckla Bergsjön från en 
satellitstad med trafikseparering till en levande stadsdel 
med mer integrerad handel, bostäder och trafik.

DEL AV PLANKARTAN
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Om tävlingen 
Tävlingsprocessen
Tävlingen är en inbjuden tävling som föregås av denna 
prekvalificering.

Arrangör
Tävlingen arrangeras av Higab i enlighet med Lagen om 
Offentlig Upphandling (LOU) och Byggsektorns gemen-
samma tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitek-
ternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält  
2016.

Syfte
• Att få fram ett arkitektoniskt kvalitativt förslag som ska 

ligga till grund för det fortsatta projekteringsarbetet för 
ett nytt kulturhus.

• Att upphandla projektering av det fortsatta uppdraget.

Tillgång till inbjudan
Denna inbjudan inklusive anbusdformulär kan kostnads-
fritt hämtas från TendSign/Opic. Dokumenten kan även 
laddas ner från arkitekt.se 

Intresseanmälan
Intresseanmälan ska vara Higab tillhanda senast 25 maj 
2016, kl 16:00.

Anmälan adresseras till tävlingsfunktionären:
Svante Thun
Higab
Box 5104
402 23 Göteborg 

Urvalsgrupp
Urvalet bland intressenterna kommer att göras av en 
grupp med sakkunniga inom arkitektur, genomförande-
skede och ekonomi i samråd med upphandlingsenheten. 
Samtliga personer i urvalsgruppen kommer vara bundna 
av sekretess. 

Antal tävlande
Fyra tävlande kommer att väljas ut att delta i tävlingen. 
Enbart dessa har rätt att komma med tävlingsförslag. 
Tävlingsdeltagandet kommer att väljas så att arrangören 
har möjlighet att få så bred och varierad belysning av 
tävlingsuppgiften som möjligt. Ambitionen från arran-
gören är att minst ett team ska vara ett som inte tillhör de 
mest etablerade och vanligt förekommande i 
tävlingssammanhang.

Tävlingsförslaget
Tävlingsförslaget ska visa ett förslag till utformning av ett 
funktionellt och hållbart nytt kulturhus med hög arkitek-
tonisk kvalitet på beskrivna platsen. Förslaget ska ta sin 
utgångspunkt i detaljplanens förutsättningar och inne-
hålla rum, funktioner och samband enligt lokalpro-
grammet som kommer att presenteras i det kommande 
tävlingsprogrammet.

Tävlingsfrågor
Eventuella frågor under prekvalificeringstiden ska ställas 
via e-post till info@higab.se. Ange ”Fråga Prekvalificering 
Kulturhus Bergsjön” i ämnesraden.

Sista dag för frågor till arrangören är den 18 maj 2016. 
Frågor och svar kommer att publiceras via TendSign/
Opic. 

Tävlingsprogram
Tävlingsprogram är under framtagande och kommer att 
delges de tävlande vid tävlingens start.

Preliminär tidsplan 
• Annonsering prekvalificering den 19 april 2016
• Sista dag för frågor till arrangören den 18 maj  2016
• Sista dag för inlämning av intresseanmälan den 25 maj 

kl 16:00
• Tillkännagivande av resultat av prekvalificering sker 

senast den 15 augusti 2016
• Utskick av tävlingsprogram senast den 15 augusti 2016
• Startmöte med de fyra utvalda arkitektteamen senast 

den 2 september 2016
• Inlämning av tävlingsförslag senast den 2 december 

2016

Jury
Juryn kommer att bestå av representanter från Göte-
borgs Stad, stadsbyggnadskontoret, arrangören, verk-
samheten, samt två av Sveriges Arkitekter utsedda 
sakkunniga ledamöter. Juryn har för avsikt att använda 
sig av referensgrupper/sakkunnig expertis. 

Tävlingsarvode
De deltagare som kvalificerar sig för fortsatt tävling 
ersätts med vardera 200 000 kronor efter korrekt 
inlämnat och av juryn godkänt förslag.

Uppdrag efter tävlingen
Avsikten är att byggherren Higab efter tävlingen och i 
enlighet med juryns utslag, utan föregående annonsering 
kommer att förhandla med den vinnande förslagsstäl-
laren om projekteringsuppdraget. Tänkt genomförande 
är en utförandeentreprenad. 

Projektspråk
Tävlingsspråk och projektspråk är svenska.

Tävlingsekretess
Fullständig sekretess kommer att råda under hela 
anbudstiden. Det betyder att de fyra prekvalificerade 
tävlande ej kommer att tillkännages förrän tävlingen i sin 
helhet är avgjord och anonymiteten bryts.

Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovs-
rätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske 
först efter avtal mellan förslagsställaren och arrangören/
byggherren.
 Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det 
samlade tävlingsresultatet och idéer från samtliga 
tävlingsförslag förutsatt att det inte strider mot svensk 
lag om upphovsrätt. 
 Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att publi-
cera förslagen i tryckt form och på internet samt för 
utställning utan särskild ersättning till förslagsställarna. 
All publicering efter anonymitetens brytande kommer att 
ske med angivande av förslagsställarnas namn, innan 
dess används förslagens motto.

Returnering av inlämnat material
Material som utgör intresseanmälan och senare tävlings-
förslag kommer ej att returneras.

?
Om tävlingen
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Prekvalificeringsprocess
Erfordliga handlingar i intresseanmälan 
Skriftlig intresseanmällan ska lämnas enligt bifogat 
formulär. Anmälan ska inkludera en elektronisk kopia i 
pdf-format på USB-minne. Anbud får inte lämnas via 
e-post. Anbud ska vara skrivet på svenska.

Prekvalificeringen sker i två steg

1. Formell prövning av skallkrav

2. Utvärdering

1. Skallkrav
Följande skallkrav (A-C) ska uppfyllas för att gå vidare till 
utvärdering. 

A. Allmänt
• Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på svenska. 
• Företaget ska ha en kreditrating på lägst 3 enligt UC 

eller motsvarande annat kreditupplysningsinstitut. 
Beställaren kommer att ta upplysningar om bolaget . I 
det fall bolaget inte har sitt säte i Sverige ska intyg om 
kreditrating lämnas i intresseanmälan. Om inte raiting-
kravet uppfylls, ska sakligt skäl kunna ges med revisor-
intyg för att kunna godkännas. 

• Deltagare ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende 
inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter 

samt vara registrerad i aktiebolags- eller handelsre-
gister eller motsvarande register som förs i det land där 
deltagarens verksamhet är etablerad.

B. Följande uppgifter ska intygas: 
• Att företaget är fritt från hinder enligt LOU, 10 kap, 1 § 

stycket 1-4 samt 10 kap, 2 § 1:a stycket 1-6. 
• Intyga att företaget har gällande konsultansvarsförsäk-

ring som uppfyller kraven enligt ABK 09 (lämnas på 
begäran)

• Att företaget inte är försatt i konkurs eller likvidation, är 
under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller 
tills vidare ha inställt sina betalningar eller är under-
kastat näringsförbud eller är föremål för ansökan om 
sådana åtgärder. Konsulten eller person som företräder 
konsulten får inte under de tre senaste åren ha varit 
dömd för brott i yrkesutövningen eller ha gjort sig 
skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, vilket intygas 
på heder och samvete. För företag med säte i annat 
land ska bolagsregistrering bifogas anbudet.

• Att företaget har system för kvalitetssäkring

• Att företaget har miljöledningssystem

C. Uppgifter som ska lämnas enligt formulär:
• Lämna kompletta begärda företagsuppgifter. Om flera 

företag samverkar ska var och en lämna dessa 
uppgifter.

• Beskriv företagets förhållningsätt till arkitektur och vad 

ni anser att arkitektur kan åstadkomma. Beskriv er 
arbetsmetod för att skapa hög arkitektonisk kvalitet, 
bra funktion och god nytta. 

• Redovisa tävlingsorganisation. 
• Redovisa projekteringsorganisation och resurser för 

eventuellt fortsatt uppdrag. Beskriv de nyckelpersoner 
som avses engageras och på vilket sätt dessa kommer 
att delta i projeket. 

• För att visa på erfarenhet och kompetens lämplig för 
uppgiften ska CV- formulär ifyllas samt för denna 
uppgift relevant erfarenhet av uppdrag. 

• Tre olika referensobjekt relevanta för tävlingsuppgiften 
ska lämnas inklusive beskrivande motivering till rele-
vansen. Personerna i tävlingsorganisationen ska vara 
knutna till minst ett objekt var.

Förtydligande gällande referensobjekt
• Projektbilder och projektinformation som hjälper till att 

beskriva för uppdraget viktiga ställningstaganden ska 
biläggas respektive anges, max två A4 per 
referensprojekt. 

• Denna beskrivning ska innehålla angivande av objektets 
omfattning och typ (nyproduktion eller om- och till-
byggnad, offentligt rum eller plats), objektets betydelse 
och tekniska komplexitet, arkitektens roll, arkitektoniska 
formgivningsinsatser samt referensperson hos bestäl-
lare inklusive kontaktuppgifter.

Prekvalificeringsprocess

1 2
INTRESSEANMÄLAN SKALLKRAV UTVÄRDERING
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• Referensobjekt ska ha genomförts under de senaste 10 
åren.

• Minst ett av referensobjekten ska vara uppfört.

2. Utvärdering
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresse-
anmälningar kommer att bygga på en sammantagen 
bedömning utifrån lämnat material.

Följande kommer att utvärderas:

• Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta 
funktionella och genomförbara lösningar som tillgo-
doser nyttjarens behov.

• Förmåga att arbeta i processer som främjar delaktighet 
och socialt engagemang.

• Förmåga att åstadkomma innovativa och hållbara 
lösningar.

• Förmåga att gestalta offentliga rum och platser.
• Teamets kompetens att genomföra tävlingsuppdraget 

samt erfarenhet och kompetens att genomföra projekt.

För de 8-10 intressenter som kommer högst i utvärde-
ringens ranking enligt ovan kommer referenser att 
inhämtas. 

Exempel på frågor som kan ställas om projektet eller 
personen under referensinhämtningen:
• Har konsultern visat samarbetsförmåga och engage-

mang, dvs fungerat bra med beställare och andra 
konsulter för att lösa uppgiften?

• Har konsulten haft administrativ förmåga dvs arbetat på 
ett strukturerat och tydligt tillvägagångssätt?

• Har konsulten lyckats uppfylla de i uppdraget ställda 
kraven?

Svaren från referensinhämtningen kommer att vägas 
samman med övriga kriterier. 

Prekvalificeringsprocess

ILLUSTRATION: EKTA, FÖR KULTURHUS BERGSJÖN.
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