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1. INBJUDAN
INBJUDAN
Göteborgs Stad, genom Higab, bjuder in de fyra arkitekt-
team som prekvalificerat sig till projekttävling gällande 
det nya kulturhus som ska ligga vid Rymdtorget i 
Bergsjön. 

ARRANGÖRER
Tävlingen arrangeras av Higab och SDF Östra Göteborg i 
samverkan med fastighetskontoret och park & naturför-
valtningen. Tävlingen anordnas i enlighet med Lagen om 
offentlig upphandling och i samarbete med Sveriges 
Arkitekter.

SYFTE
Syftet är att skapa en inbjudande kulturell mötesplats 
som innefattar en byggnad och ett torg av hög arkitekto-
nisk kvalitet anpassade till projektets finansiella 
förutsättningar. 

Förslagen ska vara hållbara utifrån ekonomiskt, ekolo-
giskt och socialt perspektiv. 

MÅL
Byggnaden och torget ska vara väl gestaltade, funktio-
nella och stärka varandra. De ska tillsammans fungera 
som ett samlande nav i området som välkomnar och 
bjuder in till deltagande.

2. TÄVLINGSUPPGIFT
BYGGNAD
Tävlingsuppgiften består i att visa ett förslag till utform-
ning av ett funktionellt och hållbart nytt kulturhus med 
hög arkitektonisk kvalitet för en verksamhet i ständig 
utveckling. Förslaget ska utgå från platsens förutsätt-
ningar och detaljplanen samt uppfylla målbilden och 
lokalprogrammet. 

TORG
I tävlingsuppgiften ingår att komma med förslag till 
inriktning för gestaltning av torget utifrån förutsättningar 
i dess omgivning samt med utgångspunkt i detaljplanen 
och målbilden för torget.

INBJUDAN OCH TÄVLINGSUPPGIFT

TIDER

Tävlingstid
• Tävlingstid är 29 augusti - 1 december 2016.

Bedömningstid
• Bedömningen beräknas vara avslutad i mars/april 2017.
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3. TÄVLINGSOMRÅDE
Rymdtorget, även kallat Bergsjöns centrum, är ett lång-
sträckt område mellan busshållplatsen i öster och spår-
vagnshållplatsen i väster.
  
Tävlingsområdet är beläget vid Rymdtorgets östra delar 
vid entrén från Bergsjövägen. Det begränsas i norr av 
infartsvägen med nya busshållsplatser, i öster av kullen 
mot Bergsjövägen, i sydost av Saturnusgatan, samt i 
söder av Saturnusgatans förlängning mot lokalgatan 
utmed Centrumhuset. 

BYGGNAD
Byggrätten är markerad rosa på bilden.

Placeringen av byggnaden annonserar kulturhuset från 
Bergsjövägen samtidigt som volymen bildar en fond i 
gångvägens förlängning från spårvagnshållplatsen. 

Byggnadens placering ger möjlighet att bilda ett 
samlande offentligt rum i samspel med befintliga bygg-
nader runt omkring.

TORG
Torgbildningen är markerad grå på bilden.

Denna torgyta ska tillåta fordonstrafik i samspel med 
gång- och cykeltrafik och kräver därmed särskild omsorg 
och tydlighet i utformningen.

TÄVLINGSOMRÅDE

TÄVLINGSOMRÅDET OMFATTAR BYGGRÄTTEN (ROSA) SAMT TORGBILDNINGEN (BLÅ). 

N
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR
VÄGEN TILL ETT KULTURHUS
En önskan om ett kulturhus i Bergsjön har funnits 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 revs. 

2008 bildades en kulturhusförening som samlade
föreningar, företag, organisationer och privatpersoner 
engagerade i frågan om ett kulturhus i Bergsjön. 2011 
gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag 
att genomföra en kulturhusutredning. Syftet med utred-
ningen var att kartlägga Göteborgs befintliga kulturhus, 
utreda utvecklingsmöjligheter samt ge en analys av 
behovet av nya kulturhus i staden. 2013 fastställdes i 
"Kulturhusutredningen" en finansieringsmodell för 
kulturhus och kulturinstitutioner. Enligt modellen ska det 
planerade kulturhuset i Bergsjön, som ett av fem regio-
nala kulturhus, drivas av en stadsdelsnämnd som 
resursnämndsuppdrag. 

I 2013 års budget formulerade kommunfullmäktige avsikt 
att investera i ett nytt kulturhus för Göteborg med place-
ring i Bergsjön. Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg fick 
uppdraget att leda arbetet för planering av Göteborgs 
nya kulturhus. I Östra Göteborg finns många föreningar 
som riktar sig till olika åldrar och intressegrupper. Ett 
flertal av föreningarna samarbetar aktivt med stadsdels-
förvaltningens skolor och fritidsgårdar. I förstudiearbetet 
har föreningar och intresserad allmänhet bjudits in till 
olika former av dialoger.

BERGSJÖN OCH RYMDTORGET
Bergsjön ligger i nordöstra Göteborg och här bor drygt 
16 500 personer. Området domineras av hyreslägenheter 
i flerfamiljshus från 1965–75. Trångboddheten är hög och 
barn och ungdomar vistas ofta utomhus i närområdet.

Rymdtorget byggdes 1970 efter ritningar av Sven Brolid 
Arkitektkontor. Byggnaderna kring torget är exempel på 
tidstypisk betongarkitektur. Loftgångshuset, kyrkan, 
centrumbyggnaden och skolan är ritade av Bo Cederlöf. 

De fem punkthusen med karakteristiskt blåvita balkonger 
är ritade av Sven Brolid. Kyrkan, loftgångshuset och 
punkthusen är utpekade som kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse.

Åren 2000-2005 byggdes torget om. Centrumbyggna-
dens butiksplan renoverades, ny torgyta och busshåll-
plats anlades i torgets östra del och ett äldreboende 
byggdes om till stadsdelshus. Nya lokaler för medborgar-
kontor, bibliotek, mödra- och barnavård, öppen förskola 
m m. byggdes. Arkitekt för ombyggnaden var Arkitekt-
byrån Losman och Nädele. 

Torgområdet är tydligt trafikseparerat och den ursprung-
liga tanken var att spårvagnen skulle gå i en tunnel under 
torgytan. Av geotekniska skäl kom spårvagnshållplatsen 
att läggas en bit ifrån själva torget men schaktet för den 
ursprungligen tänkta placeringen finns kvar. Under 2016 
har området däckats över och utformats som en vistelse-
plats med olika aktivitetszoner. Våren 2016 invigdes en ny 
vårdcentral ritad av Wingårdhs arkitektkontor.

PLATSEN
Platsen där kulturhuset ska byggas är idag del av ett 
trafikrum med parkering, busshållplats och en grön 
sluttning mot Saturnusgatan. En byggnad på platsen för 
med sig en förändring av den trafikseparerade strukturen 
där storskaligheten i ytor och bebyggelse tas ned. 

Nya gator skapas i området för bil- och busstrafik. Ett 
kulturhus på platsen erbjuder en möjlighet att minska 
fysiska och mentala barriärer mellan delar av staden och 
att nya mötesplatser öppnas i och runt huset. Förutom 
viljan att placera huset lättillgängligt, på en plats dit 
många människor redan idag har anledning att söka sig, 
så bedöms en ny byggnad på platsen skapa ett torgrum 
med en samlande västvänd fasad som blir en tydlig fond 
och mötesplats i det öst-västliga stråket.
 

FÖRUTSÄTTNINGAR

FLYGBILD ÖVER RYMDTORGET. OVANPÅ PARKERINGEN I MITTEN AV BILDEN ÄR DEN NYA VÅRDCENTRALEN NU BYGGD. SPÅRVAGNSHÅLLPLATSEN ÄR BELÄGEN 
UTANFÖR BILD I ÖVRE VÄNSTRA HÖRNET.
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KOMMUNIKATIONER OCH SAMBAND
Med en placering av kulturhuset vid Rymdtorgets östra 
entré får byggnaden en nära koppling till busstrafik som 
förbinder stadsdelen med Angered och Partille. Bussför-
bindelse finns även via Utby till centrala Göteborg. På 
andra sidan Rymdtorget, ungefär fem minuters 
promenad bort finns spårvagnshållplats med linjer in mot 
centrum och de västra delarna av Göteborg.

Via gång och cykelvägar nås olika bostads- och naturom-
råden inom stadsdelen. Det finns möjligheter att skapa 
samband mellan kulturhuset och vandringsleder med 
koppling till Lärjeåns dalgång, Fjällbobergen, Bergsjö-
badet, naturområdet Paradiset i Partille kommun, Bohus-
leden m m. I kulturhusets närområde finns flera områden 
med odlingslotter och på Merkuriusgatan ligger Retur-
huset Bågskytten.

Relativt många av Östra Göteborgs cirka 100 föreningar 
har kulturella inslag i sin verksamhet. Bland de önskemål 
som framkommit i dialogen kring kulturhusets innehåll 
ligger fokus på ett kravlöst och generationsöverskridande 
umgänge. Aktiviteter med kulturella inslag pågår i dags-
läget runt om i hela stadsdelen. Kulturhuset ska ha funk-
tionen av ett samlande nav med plats för såväl det lilla 
som det stora.

JÄMLIKT GÖTEBORG
Att skillnader i inkomst, utbildningsresultat och hälsa 
finns i ett samhälle är i sig inte anmärkningsvärt. Men när 
skillnaderna mellan samhällsgrupper blir för stora 
försvagas den sociala hållbarheten och hela befolkningen 
påverkas. Göteborgs Stads jämlikhetsarbete utgår från 
ledorden delaktighet, inflytande och medskapande. 
Social hållbarhet handlar om människors möjligheter att 
leva gott, känna glädje, tillhörighet och mening med 
tillvaron, alla är de värden viktiga att värna om i arbetet 
med kulturhuset. Rapporten ”Skillnader i livsvillkor och 
hälsa i Göteborg” finns som bilaga.

STADSDELSKARTA ÖSTRA GÖTEBORG
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5. PLANARBETE
PROGRAM FÖR BERGSJÖN
Ett översiktligt program för Bergsjön har nyligen tagits 
fram och blev godkänt av byggnadsnämnden i början av 
2016, se bilaga. Programmets huvudsyfte är att skapa 
möjligheter för utveckling utifrån integration och sociala 
hållbarhetsaspekter. Rymdtorget är en av stadens utpe-
kade stadsdelstorg för kraftsamling för utveckling. Runt 
Rymd torget är det fokus på att komplettera med service 
och stadsliv samt att förändra strukturerna. 

Programmet redovisar att Rymdtorgets östra del ska 
stärkas som torg med flera funktioner runt torget som 
stärker stadslivet samt att ett trafiknät med fler infarter 
och kopplingar skapas. Bergsjöns koppling till flödena på 
Bergsjövägen och Mellbyleden bör stärkas och platsen 
direkt norr om torget vidareutvecklas. Detaljplanen för 
Rymdtorget är den första i direkt anslutning till torget 
och därmed ett första steg i utvecklingen i denna rikt-
ning. Området norr om föreslaget kulturhus föreslås 
utvecklas framåt. 

Rymdtorgets västra del är ett komplext område med 
många stråk, viktiga mötesplatser och delområden som 
behöver knytas samman. Stråket till spårvagnshållplatsen 
är i särskilt stort behov av utveckling.

DETALJPLAN
Arbetet med kulturhuset pågår parallellt med detaljplane-
processen, där byggrätten för kulturhuset är en viktig del.
Arkitekttävlingen sker mellan samrådsskedet och gransk-
ningsskedet i planprocessen. I samrådshandlingen redo-
visas en byggrätt för kulturhuset. En av anledningarna att 
ha parallella processer är att kunna justera förslagen efter 
behov. Till exempel kan byggrätter justeras något efter 
tävlingen till granskningen av planen. 

Planens huvudsyfte är att skapa en byggrätt för ett 
kulturhus vid Rymdtorget. Samtidigt ger planen förut-
sättningar för förändringar av tillfarter till centrum, 
förbättrad kapacitet för kollektivtrafiken, torgbildning, ny 
och större förskola på Tellusgatan samt justeringar i den 
tekniska infrastukturen. Detaljplanen behöver ses i ett 
sammanhang med program för Bergsjön. Kulturhusets 
placering innebär nya strukturer för platsens trafiknät. 

PLANARBETE

Placeringen är också en följd av strukturella förslag i 
programmet, vilka på längre sikt ger goda förutsättningar 
för en hållbar utveckling.

Trafiken till södra delen av torget föreslås röra sig över 
ytan i form av ett så kallat Shared Space. Här har trafikfö-
ringen, parkeringsytor och placering av hållplatser noga 
studerats, allt inom ramen för styrande detaljplan. Det är 
utformat så att bussar och erforderliga storlekar på 
lastbilar kan ta sig fram.

VIKTIG ENTRÉFUNKTION
Det nya kulturhuset kommer tillsammans med torget att 
fungera som en entré till hela stadsdelen för dem som 
reser med bil eller buss till Bergsjön. Byggnaden och 
platsen är placerade så att de blidar fond i gångstråket 
från spårvagnshållplatsen.

ILLUSTRATION AV PLANKARTA. OMRÅDET NORR OM TÄVLINGSOMRÅDET ÄR ETT FRAMTIDA UTVECKLINGSOMRÅDE.
RÖD STRECKAD LINJE MARKERAR DETALJPLANENS GRÄNS. 
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6. MÅLBILD FÖR 
KULTURHUSET
MÅLBILD FÖR VERKSAMHETEN
Kulturhuset ska bli en ny mötesplats för göteborgarna 
och ett nav för kreativitet och nyfikenhet. Husets arkitek-
toniska utformning ska bidra med rum för både förvän-
tade och oväntade möten. Här finns stora möjligheter att 
testa nya aktiviteter samt att fördjupa och utveckla 
kunskaper och intressen. Huset ska vara en självklar 
mötesplats för de boende i området och för övriga besö-
kare en plats för unika upplevelser. 

 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 generationsöverskridande 

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 integre-

rade i det vardagliga arbetet 

Vision för verksamheten
Av stadens nyaste kulturhus krävs att det ska bli en 
byggnad som fungerar lika smidigt då verksamheten har 
lokala förtecken som då verksamheten finns i ett interna-
tionellt sammanhang. Husets mångfald av aktiviteter och 
användare ska avspeglas i både yttre och inre formspråk. 
Modern teknik blir ett viktigt inslag som öppnar för 
inspirerande möten med människor och utbud i andra 
delar av landet och världen. Ett inslag som ytterligare 
särskiljer det nya kulturhuset från stadens övriga är dess 
rum för odling och gröna möten. 

Barn är en prioriterad målgrupp för kulturhusen. Genom 
att beakta barnperspektivet och ge utrymme för kultur 
för, med och av barn och unga blir kulturhuset och dess 
verksamhet till en attraktiv plats även för de lite yngre 
målgrupperna. Inspirerande, utmanande och lekvänliga 
miljöer ses som en tillgång för alla åldrar. 

MÅLBILD FÖR BYGGNADEN
Kulturhuset ska vara en byggnad där:
• design och funktionalitet möter framtidens högt ställda 

ekologiska, ekonomiska och sociala krav.
• framtidens behov av stadsnära odling, grön rekreation 

och naturnära upplevelser möjliggörs.

Vision för byggnaden
• Välkomnande: Alla ska känna sig lika välkomna till 

kulturhuset.
• Flexibilitet: Utvändigt definieras byggnadens skal, 

invändigt kan gränserna vara mer flexibla med 
utrymmen som kan krympa och svälla över dygnet och 
med tiden.

• Livfullt: Genom entrén kommer man direkt in i den 
levande verksamheten. Verksamhet och personal är 
fördelade över huset, detta bidrar till trygghet och 
trivsel.

• Orienterbarhet: Viktigt att man har god överblick över 
husets alla delar och förstår var man ska ta vägen när 
man kliver in i kulturhuset.

• Annonsering: Viktigt är att byggnaden för besökare och 
förbipasserande tydligt signalerar ett kulturhus. 
Synlighet från östra infarten såväl som Rymdtorgets 
västra stråk är också viktig.

• Samband: Tydliga samband mellan torg, byggnad och 
närområdets rörelsestråk ska beaktas.

Kulturhuset och hållbarhet 
Bygg- och förvaltningsprocessen ska bidra till hållbar 
utveckling. Detta innebär att det i såväl byggprocessen 
som i den framtida förvaltningen strävas efter minsta 
möjliga påverkan på miljön. Vi ska minimera resursan-
vändningen och i möjligaste mån använda förnybara 
resurser. Vi ska utforma tekniska lösningar, välja material 
och metoder som är resurssnåla, förnybara eller återvin-
ningsbara. Detta gäller såväl energi och media som 
material och ska ses ur ett livscykelperspektiv. 

VÄLKOMNADE

FLEXIBILITET

LIVFULLT

ORIENTERBART

ANNONSERINGSAMBAND

HÅLLBARHET

MÅLBILD FÖR KULTURHUSET
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Målsättningen är att det nya kulturhuset projekteras och 
byggs för att klara minst miljöklassificeringen Miljö-
byggnad klass Silver. För att klara en framtida certifie-
ringsprocess gäller SGBC manual ”Bedömningsregler för 
nyproducerade byggnader” för projektet.

Syftet med att inordna projektet i en miljöklassificering är 
att säkerställa minimerad miljöpåverkan, god inomhus-
miljö och goda möjligheter för biologisk mångfald. Att 
bygga på detta sätt innebär att föreskriva sunda material 
som inte innebär några hälsorisker, vare sig för dem som 
bygger eller dem som ska bruka byggnaden. 

Higabs Miljöplan för projektet, daterad 2016-03-15 
behandlar dessa förutsättningar för material, energi, fukt 
och innemiljö, vatten och avlopp, avfallshantering m m. 
Denna finns som bilaga.

 MÅLBILD FÖR TORGET

Vision för torget
Visionen är en robust och hållbar miljö, tålig för slitage 
och har en rimlig nivå på skötsel. Materialen är av god 
kvalitet, tåliga men även platsanpassade. Torget ska 
upplevas som omhändertaget med möjlighet att över tid 
utvecklas genom kontinuerlig skötsel. 

Stärka entrén till Rymdtorget och Bergsjön
För torget förordas en organiserad utformning som 
innebär att markbeläggning, möbler, höjder och pollare 
styr var man får köra och gå.

Planen tillåter placering av entrétrappor, ramper och 
enklare skärmtak inom torgytan. Dessa bör utformas så 
att hus och torg känns integrerat.

Torget är förhållandevis stort och det kommande kultur-
huset relativt låg i förhållande till det stadsrum som 
bildas. Viktigt här är att platsen framför kulturhuset 
integreras med befintliga torgytor. Ytorna bör fyllas med 
varierande funktioner för att på så sätt skapa anledning 
att besöka samtliga.

MÅLBILD FÖR KULTURHUSET

FRAMTIDA AKTIVITETER
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TITTA
SITTA
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      TITTA
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GÅ

TITTA
SITTA GÅ

KÖRA BIL 

GÅ

En stad för alla, flexibilitet och välkomnande
Med välkomnande och flexibilitet menas exempelvis att 
det ska finnas plats för egna initiativ både från invånare i 
stadsdelen som från kulturhusets verksamhet, gällande 
evenemang, festivaler m m. 

Platsträd får gärna finnas. Det är ett eller flera träd som 
ger en plats identitet och förstärker dess karaktär. Då 
torget är en plats för både rörelse och vila är det bra att 
använda grönt som rumsbildande arkitektoniskt element. 
Den biologiska mångfalden får gärna visas som en del av 
lärande.

Målet är att hitta lösningar som:
• stimulerar till möten mellan människor och blir en 

plattform för sociala nätverk.
• uppmuntrar till delaktighet och tillfälliga arrangemang.
• bidrar till en trygg utemiljö.
• gör platsen unik och ger stadsdelen ett mervärde och 

en tydlig identitet.
• visar på en tillåtande och flexibel torgmiljö, tillgänglig 

för alla under dygnets alla timmar. 
• fungerar över de olika årstiderna.
• bidrar till en hållbar parkmiljö ur drift- och 

underhållsperspektivet.
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MÅLBILD FÖR KULTURHUSET

EN VISION: EN DAG PÅ KULTURHUS 

BERGSJÖN

När kulturhus Bergsjön slår upp sina portar på måndag 
morgon har det egentligen aldrig varit stängt. Under 
helgen har det varit keramikworkshop i de öppna verk-
städerna och många av deltagarna har stannat kvar till 
sent på kvällen. Några har dröjt sig kvar i de öppna 
verkstäderna och fortsatt praktisera sina nyvunna 
kunskaper medan andra gått ut och lånat en bok i biblio-
teket och slagit sig ner bland växtligheten på kulturhusets 
kvällsbelysta terrass. Så här sent på kvällen är det ingen 
personal kvar i biblioteket men besökarna är vana vid den 
självservice som råder i det meröppna biblioteket.

När personalen kommer till huset klockan åtta på 
måndag morgon är det som vanligt redan besökare på 
plats som har tagit för vana att någon gång i veckan 
förflytta sin frukost till kulturhusets morgonöppna kafé. 
– Jag har ingen dagstidning hemma men här kan jag läsa 
nyhetsmedier från såväl Göteborg som många andra 
platser i världen både i pappersform och på läsplattor 
som gratis finns att låna i kaféet, säger en nöjd och 
frukostmätt besökare. 

Under förmiddagen strömmar människor in och kultur-
huset fylls med besökare. Många stannar på sin väg in 
eller ut till vid kaféet – husets oas och även en avkopp-
lande plats att sitta och vänta på sin tur till det populära 
medborgarkontoret ute i kulturhusets entréhall. Andra 
går en sväng inom utställningen i husets utställningshall.
– Jag går sällan på utställningar men här är jag varje 
vecka och i våras ställde jag ut själv med min konstför-
ening. Jag har inte ställt ut något tidigare men nu ska jag 
skicka in en ansökan för att ställa ut på fler platser, säger 
en kvinna i femtioårsåldern som arbetar med grafiktryck.
– En del av grafiken tryckte jag faktiskt här i huset.

Vid elvatiden kommer som vanligt Bergsjöskolan på 
besök. Några skolor i närområdet har förlagt delar av 
musikundervisningen i kulturhusets lokaler. Den här 
gången är det musikstudion som lockar. Många av 
ungdomarna har även fått egen passerbricka och produ-
cerar såväl sin egen som sina vänners musik i lokalerna. 
Fast just den här dagen arbetar de med slutmixen av 
inspelningen av ett liveframträdande som ägde rum i 
arrangemangslokalen för en månad sedan och där en del 

även kommer att sändas i P4. I ett närliggande rum pågår 
också undervisning. Den här gången är det från Göte-
borgs konsthögskola Valand som har en föreläsning om 
konst i det offentliga rummet och vad utemiljöer, natur, 
odling, park och trädgård kan betyda för människors 
livskvalitet, trivsel, hälsa och välbefinnande. – Kursen är 
inriktad på mötet mellan stad och landsbygd. Östra 
Göteborg bjuder på en unik miljö och vi vill utforska hur 
en konstnärlig erfarenhet och upplevelse kan möta en 
landskaplig erfarenhet och upplevelse. Några av våra 
studenter har även börjat engagera sig i den förening 
som har hand om kulturhusets rum för mat och odling, 
säger kvinnan som är ansvarig för kursen.

Knappt hinner den kroppsuppvärmda blackboxen kylas 
av innan den åter fylls med människor. Den här gången av 
ungdomar i högstadieåldern som ska ha dansundervis-
ning med Kulturskolan i Östra Göteborg. De tränar inför 
en dansföreställning de ska ha i arrangemangslokalen om 
mindre än en vecka och många börjar bli nervösa.
– Jag är nervös för det kommer så många jag känner, 
säger en kille i fjortonårsåldern som började dansa för ett 
år sedan. – Vi har tidigare haft uppvisning på andra 
platser men aldrig förut med rökmaskin. Min lärare, säger 
också att det kan vara svårt att se publiken på läktaren 
när scenljuset tänds. Det känns både skönt och läskigt. 
Dekoren har vi tillverkat i vårt rum nere vid ingången. 
Tidigare har jag bara varit på Radar72 men nu är jag lika 
ofta här. 

Klockan halv sju är det trångt nere i kaféet. Det brukar 
det vara vid den här tiden. I ett av hörnen sitter delta-
garna i bibliotekets bokcirkel och i en annan del börjar 
styrelsemedlemmarna i en av Östra Göteborgs många 
föreningar att samlas. Det är dags för årsmöte. – Vi 
träffas i kulturhuset varannan vecka. Vi har tidigare inte 
haft råd med en egen lokal men här har vi fått ett skåp 
där vi kan förvara våra saker, i lokalen har vi tillgång till 
projektor och vi kan till och med låna en dator i biblio-
teket om vi skulle vilja, säger en kvinna i fyrtioårsåldern. 

Men i kaféet sitter inte bara bokcirkeldeltagare och 
styrelsemedlemmar. Det stora flertalet är här för kvällens 
filmvisning i husets biograf. Det är filmklubben som valt 
film. – Jag har alltid varit filmintresserad men jag har inte 
tidigare varit med och bestämt vilka filmer som ska visas. 
Jag vet att det finns liknande verksamheter på en del 
platser i centrum men jag bor i Kortedala och ibland orkar 
jag inte åka så långt på kvällen, berättar en man i 
sextioårsåldern.

Klockan sju går en stor del av husets personal hem men 
stora delar har öppet längre med självservice för besö-
karna. Ibland är det människor i huset långt in på småtim-
marna. – Jag jobbar nästan alltid kväll men brukar gå hit 
till de öppna verkstäderna efter jobbet, berättar en 
kvinna i trettioårsåldern. Egentligen behöver jag mest en 
datorplats och tidigare var jag i min ateljé men sedan 
kulturhuset öppnade sitter jag här istället. Här har jag 
även tillgång till skrivare och jag och en kille jag träffat 
här har påbörjat ett nytt projekt som vi hoppas ska 
utveckla sig till en tidskrift.

Klockan ett fylls kulturhusets foajé med barn i åttaårsål-
dern. En lite stressad lärare gör sitt bästa att samla 
klassen som stundom sitter och stundom leker kurra-
gömma mellan de utställningsskärmar som står 
uppställda i foajén. En av skådespelarna från den teater-
grupp som denna dag gästspelar på kulturhuset öppnar 
dörren. Barnen samlar sig och sneglar nyfikna in i den 
mörklagda arrangemangslokalen. Någon minut senare 
lägger sig åter lugnet i foajén. Det varar emellertid inte så 
länge för klockan tre är den åter fylld med människor. Nu 
är besökarna några år äldre. Det är dags för kulturhusets 
dagliga friskvårdsaktiviteter i husets blackbox. Idag bjuds 
det på gympapass. – Tidigare gick jag bara till affären 
men nu går jag hit flera gånger i veckan, skrattar en man i 
sjuttiofemårsåldern. Jag har tidigare känt mig ensam, min 
fru gick bort för ett och ett halvt år sedan, men här får 
jag chansen att träffa andra och få nya vänner. Vi brukar 
ta en fika efteråt. Förut besökte jag mest kaféet för att 
spela schack. 
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7. FUNKTIONER OCH 
SAMBAND

FUNKTIONER OCH SAMBAND

UTOMHUSTORG

SKAPANDE
VERKSAMHET
PROJEKTRUM
MÖTESRUM M. KÖK

STUDIO/
ÖVNING

UNGDOM

PERSONAL

NAV

Reception
Läsyta
Expo
Trappa/hiss
WC/kapprum

BIBLIOTEK

CAFÉ/
RESTAURANG
KÖK

UTSTÄLLNING

SCEN
Arrangemang
Bio
Dans
Fest

BLACKBOX

VERKSTAD

LOGER

TERRASS

Datorer

Barnvagnsparkering

STUDIERUM
MÖTESRUM

SCEN

ODLING
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8. LOKALPROGRAM
Lokalprogrammet är på 2 280 m² bruksarea och inne-
håller bibliotek, kafé, arrangemangssal, blackbox, utställ-
ning, verkstäder, mötesrum, projektrum, odlingsrum med 
mera. Bruksarea (BRA) omfattar alla ytor i byggnaden 
utom ytterväggar.

1.   Entréfunktioner ca 420 m²
2.   Bibliotek  ca 750 m² 
3.   Kafé och kök ca 140 m² 
4.   Arrangemangssal och Blackbox ca 280 m² 
5.   Skapande ytor ca 170 m² 
6.   Unga  ca 40 m²
7.   Utställning ca 50 m²
8.   Odling i växthusmiljö ca 15 m²
9.   Personal  ca 150 m²
10. Service- och biutrymmen ca 265 m²
Totalt                               2 280 (BRA)

Programmet har arbetats fram av SDF Östra Göteborg. 
Utgångspunkt för arbetet har varit en behovsutredning 
daterad 2013-04-23. Utöver denna har andra önskemål 
framförts och beaktats, många av dessa baserade på 
medborgardialog samt från verksamheter som ska bli 
delaktiga i kulturhuset.

Under förstudiearbetet har lokalprogrammet testats i en 
layout i två plan. Angivna ytor bruksarea, och kommuni-
kationsytor är angivna med ett maximalt antal kvadrat-
meter. Förstudiehandlingens lokalprogram har av ekono-
miska skäl minskat i yta under processens gång till detta 
som presenteras här. Den totala ytan får ej överstigas, 
dock får omfördelningar av ytor inom byggnaden göras 
om fördelar och effektivare lösningar uppnås.

GENERELLT FÖR HELA HUSET
Husets arkitektoniska utformning ska bidra till att besö-
kare upplever möjligheter att både ta del av kultur och 
själva skapa och bjuda in andra att delta. Biblioteket ska 
flyta ut i hela huset och känslan ska vara att besökaren 
hela tiden befinner sig i ett och samma kulturhus snarare 
än gå in och ut ur olika delar. 

Även odlingsspåret och det gröna kan genomsyra husets 
interiör. Utöver utställningshall ska mindre utställningar 
kunna ske i andra utrymmen. Det är viktigt att det finns 
möjlighet för föreningar, besökare och husets egen 
verksamhet att kunna annonsera på ett tydligt sätt som 
harmonierar med husets utformning. Förrådsmöjligheter 
ska finnas tillgängligt på flera ställen i huset och smälta in 
i inredningen. Tillgänglighetsanpassning och god stan-
dard beträffande teknik och utformning av lokaler ses 
som självklarheter. 

Meröppet
• Huset har som ambition att vara tillgängligt mer än de 

tider det är bemannat, så kallat meröppet. 
• Lås, inpassering och utpassering - det kommer att 

behövas flera olika passersystem.
• Larmbågar och dess placeringar är viktiga.
• Huset behöver separeras i olika zoner där vissa bara är 

tillgängliga när det finns personal på plats medan andra 
kan vara tillgängliga utöver ordinarie öppettider.

Generella tekniska krav och förutsättningar
• Totalt beräknas cirka 600-700 personer befinna sig i 

byggnaden under en dag. Dimensioneringen av utrym-
ningsvägar och väg till utrymningsvägar ska baseras på 
det maximala antalet personer som kan förväntas 
befinna sig i lokalen/lokalerna samtidigt.

 BLOCK 1: ENTRÉFUNKTIONER
I entrén, en av byggnadens allra viktigaste utrymmen, ska 
den som gått fel bli nyfiken, den som är osäker bli mött 
eller den som söker något enkelt hitta rätt. Här ska hela 
kulturhuskonceptet paketeras i en inbjudande miljö med 
mötet i fokus. Kopplingen till kaféet är viktig. Här ska det 
även finnas möjlighet att förvara sina tillhörigheter och 
parkera sin barnvagn. Vid entrén finns en reception som 
bland annat delas mellan äldrekonsulent, medborgar-
kontor, hälsotek och projektkontor som alla bemannar 
några timmar i veckan tillsammans med fast personal i 
huset. I anslutning till disken finns förutom mindre 
förrådsutrymmen avgränsade utrymmen med möjlighet 
att prata ostört samt några sittplatser för den som väntar 
på sin tur. Här finns även en liten yta på någon kvadrat 
med lite pussel eller lego för väntande barn. Vid entrén 
finns även plats för exponering av informationsmaterial 
och utställningsmöjligheter. 

Tekniska krav och förutsättningar
• En personhiss ska installeras i byggnaden.

Entré, foajé och kommunikation
Kommunikation plan 1  max  95 m²  
Dagstidningar, tidskrifter, internet, 16 publika datorer (38m²)

Entré    20 m²  
Barnvagnsparkering

Reception      23 m²
Receptionsyta (5 platser) 
Medborgarkontorets infodisk med arbetsplats
Mötesytor med soffa och bord och ståbord /öppet väntrum för 
medborgarkontor med infomaterial såsom konsumentinformation 
etc. 
En lekyta på 2-3 m² för t.e.x pussel, lego.  
Trappa/hiss   ca 38 m² 
Kommunikation plan 2  max     100 m²
Foajé till arrangemangssal   ca  108 m² 

Exponering och utställning 

Trappa/hiss plan 2  ca 38 m²
Totalt                                422 (BRA)

LOKALPROGRAM
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BLOCK 2: BIBLIOTEK
De fyra benen i bibliotekets verksamhet är lärande, 
läsfrämjande, upplevelsen och mötesplatsen. Bibliotekets 
användare är ett tvärsnitt av alla människor. Kulturhus 
och bibliotek ses inte som separata enheter utan som en 
enda multifunktionell och flexibel verksamhet. En del av 
bibliotekets mediebestånd kan därför med fördel finnas 
placerad på andra platser.

Det är lika viktigt med tysta platser för studier eller vila 
som mötesplatser där besökare kan prata om dagens 
händelser eller flirta. Alla ska känna sig lika välkomna 
oavsett vilket språk man talar.

Bibliotekets medier ska exponeras på tillgängliga platser 
samtidigt som hanteringen av dessa ska kunna hanteras 
både rationellt och ergonomiskt. Bibliotekets sittplatser 
för läsning, samvaro, studier ska vara lättillgängliga och 
fyllas med flexibla och hanterliga möbler. Det ska även 
finnas möjligheter att skapa avskilda och föränderliga 
rum inne i biblioteket, vid exempelvis arrangemang eller 
liknande.

Bibliotekets utrymme är för alla åldrar men av praktiska 
skäl kan det finnas anledning att inte placera barn och 
ungdomsdel alldeles bredvid varandra.

Det är önskvärt att placera projektrum med nära koppling 
till biblioteket. Om möjligt ska hänsyn tas till olika lärstilar 
(visuellt, auditivt, kinetiskt, taktilt … ). 

Bibliotek

Bibliotek inkl trappa/kommunikation  710 m²
Utlåning, återlämning, information
 1 informationsdisk  
 1 lånedisk på entréplan   
 1 infodisk på varje övrigt plan 
 1 utlåningsautomat  
 1 återlämningsautomat
 Återlämningshyllor i anslutning till återlämningsautomaten
 Brandskyddat bokinkast

Inre utrymmen kontor och förråd
 Förråd - bokmagasin (10-15 m²) 

Mediaförvaring och exponering
 Böcker ca 700 hyllmeter och 20 bilderbokstråg 
 Film 
 Musik  
 Tv-spel  
 Spela tv-spel, brädspel etc.  
 Plats för exponering 

Mötesplatser, studieplatser
 34 sittplatser på vuxen avdelning  
 21 sittplatser på barn avdelning  
 8 studieplatser 
 16 publika datorer  
 4 publika datorer varav en på barnavdelningen
 Möjlighet till laddning   
 3 studierum (på 6-7 m²)

Övriga gemensamma utrymmen
 Sagorum

Studierum för vuxna i lärande (VIL)   20 m²
Mötesrum    20 m²
Totalt                                750 (BRA)

BLOCK 3: KAFÉ OCH KÖK
Kaféet är husets oas och besökarens vardagsrum. Miljön 
ska kännas ombonat och inbjudande. Rummet ska samti-
digt vara funktionellt och lätt att hålla rent. Kaféet ska 
vara en plats där människor kan mötas spontant, läsa 
tidningar eller ta del av ett scenens kulturarrangemang. 
Här finns även plats för bibliotekets tidskrifter. 

På väggarna finns plats för enklare utställningar. I köket 
ska det både gå att laga lunch och baka. Kaféet har som 
ambition att ha öppet under årets alla dagar. I köket 
behöver personalen förutom möjlighet att hänga in sina 
tillhörigheter och sitt ombyte en egen toalett. I kaféet 
finns även utrymmen där föräldrar kan vara mer enskilt 
med sitt barn. Kaféet ska ligga i direkt anslutning till 
kulturhusets uteplats.

Kafé och kök

Kafé       62 m²
Kafé/restaurang sittyta och övrig dekoration
Scen
Hängningsmöjligheter för utställning
Värmerier
Kylvagnar
Serveringsbänk

Tillagningskök     65 m²
Ugn, spis
Grönsaksskärare
Blandmaskin
Gryta
Kylskåp, fryskåp
Nedkylning
Micro
Diskmaskin
Bänk med ho
Bänk utan ho
Överskåp
Hylla dubbel
Utmatningsband med disk
Fettasvkiljare 
Förrådsutrymme

Omklädning, wc/dusch   14 m²
Totalt                                141 (BRA)
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Tekniska krav och förutsättningar
• I lokalen för scenkonst bör invändig höjd vara 7 meter 

med tanke på fri höjd under tross samt utrymme ovan 
tross. 

• Blackbox bör förses med akustikpanel på del av 
väggyta samt en hel del spolgardiner för att reglera 
efterklangstiden. 

• Dynamiska laster kan förekomma. De ställer stora krav 
på bjälklagskonstruktionerna.

• Utrymmen med höga ljudnivåer och/eller krav på hög 
ljudreduktion från andra utrymmen bör utföras enligt 
rum-i-rum-princip. 

• Kanalisation för ljudsystem ska utföras i arrange-
mangssal/festlokal. Kanalisation ska finnas mellan plats 
för mixerbord till plats för AV-utrustning samt till scenen 
i arrangemangssalen och till studion. 

LOKALPROGRAM

BLOCK 4: 

ARRANGEMANGSSAL OCH BLACKBOX
Den större arrangemangssalen är en inbjudande multi-
funktionslokal, professionellt utrustad och utformad för 
scenkonst men som lämpar sig lika bra till privata evene-
mang och större möten. Lokalen inrymmer teleskopgra-
däng, ljud och ljus samt ska kunna användas som biograf. 
Den ska kunna mörkläggas helt. För flexibilitetens skull är 
scenen på golvet, vilket bör vara sviktande. Scenrummet 
utgör 80 m² av utrymmets totala 180 m². Detta borde ge 
plats åt 135-150 sittande i teleskopgradäng. Den huvud-
sakliga mixer platsen, belägen på en balkong bakom 
gradängen ska vara utformad så att ljudteknikern får 
samma referensljud och akustiska förutsättningar som 
publiken. Teknikern ska även enkelt kunna ta sig mellan 
mixerplats och scen, även vid de tillfällen då gradängen 
är infälld.

Biografens kontrollrum på minst två gånger tre kvadrat-
meter behöver ha mycket god ventilation/kyla och en 
öppning på ca 400 mm x 1000 mm. I kontrollrummet ska 
det även finnas plats för ljudrack, el-central och projektor. 

I taket på arrangemangssalen finns lingångar och tillhö-
rande ljusrigg. Duken bör för flexibilitetens skull vara på 
rulle med mått på cirka hälften av bildbredden från första 
stolsraden. Förråd för scenteknisk utrustning ska finnas i 
direkt anslutning och med ingång från rummet. Förråd 
för bord och stolar ska finnas i eller i anslutning till 
arrangemangssalen, exempelvis under balkongen för 
mixerplats. I lokalen ska det vara lika naturligt med elev-
uppträdanden från kulturskolan, som seniorgympa, 
biovisning och liveinspelningar med Sveriges radio. 

Mindre logeutrymmen finns i direkt anslutning till arrang-
emangssalen som även ska gå att använda som mindre 
mötes-/samtalsrum.

Som komplement till det stora scenrummet finns en 
Blackbox med liknande scenkrav. Blackboxen bör ligga i 
närheten av stora scenen för att kunna användas som 
resurs vid större produktioner. 

Arrangemangssal och Blackbox

Scen       180 m²
Scenrum 10x8x7 (bxdxh) 80 m² 
Publikplats 10x10x7 (bxdxh) 100 m²
Teleskopgradäng
Ljud - line-array + mitthögtalare för bio 
Ljus+beslysningsrår
Flygel/piano
Hörslinga
Draperier
Mörkläggningsgardiner
Ihopfällbara bord
Ihopfällbara stolar
Projektorduk omkring 9,5x4 (bxh)
Konferensljud  
Balkong (mixerplats, körplats)
Förråd (under kontrollrum ca 30 m²)
Maskinrum för bio (med medhörning) med ventilation på ca 600 
kubik per timma (minst 2x3 m)

Blackbox      65 m²
Scenrum ca 7x9x7 (bxdxh) 65 m²
Blackbox ljud
Blackbox ljus
Draperier
2 toaletter 
Loger       36 m²
Pausrum
Mindre ”sminkplats”
2 toaletter                  
Totalt                                281  (BRA)
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LOKALPROGRAM

BLOCK 5: SKAPANDE YTOR
I de öppna verkstäderna kan besökaren träffa andra med 
liknande intressen eller bli inspirerad att börja med något 
nytt. En variation av rum och skrivbordsplatser innehål-
lande högkvalitativ och professionell utrustning ger 
möjligheter till individuella eller gemensamma projekt. 
Exakt innehåll och utrustning i verkstäderna bör växa 
fram dynamiskt. 

Lokalerna bör vara flexibla och erbjuda smarta förråds-
lösningar varav vissa behöver vara små men låsbara för 
att en säker förvaring av materialet skapat på plats. 
Verkstadsutrymmena på 70 kvadrat är med fördel 
uppdelat i två mindre och två lite större utrymmen, varav 
rum fyra inte nödvändigtvis behöver ansluta till de övriga. 

För att undvika slutna och dolda utrymmen av trygghets-
skäl, eller praktiska skäl förses samtliga rum med fönster 
även mellan rummen. Exempel på utrustning i verkstä-
derna skulle kunna vara brännugn och drejskivor, syma-
skiner, datorer med relevant programvara, lödstationer, 
pyssel m m. Här ska besökaren kunna använda det som 
inte finns hemma, bli inspirerad att använda något nytt, 
få nya bekantskaper, öka sina kunskaper, inspireras till 
nya intressen och få utlopp för sin kreativitet. 

I studion kan man spela in ljud och redigera film eller ha 
ett tillfälligt högkvalitativt rum för inspelning eller repeti-
tion. Studion har ett kontrollrum och en studiodel men 
med kablage draget även till scenrummet. I mötes-
rummet utrustat med minikök/trinettkök går det att 
ordna egna matlagningskurser och mötas över en bit 
mat. Mötesrum med kök och verkstäder måste ha tillgång 
till vatten, avloppet och bör anpassas efter respektive 
verksamhet. Rummen bör ha god ventilation, öppnings-
bara fönster och i viss mån även förses med oömma golv.

Tekniska krav och förutsättningar
• Studio/övning bör förses med akustikpanel på del av 

väggyta samt en hel del spolgardiner för att reglera 
efterklangstiden. 

• Utrymmen med höga ljudnivåer och/eller krav på hög 
ljudreduktion från andra utrymmen bör utföras enligt 
rum-i-rum princip.

 

Skapande ytor

Verkstad/ateljé     70 m²
Rum 1: 5 Större rum, förvaring 
Rum 2: Mindre rum 1, förvaring
Rum 3: Mindre rum 2, förvaring
Rum 4: Bild/övning, förvaring (20 m²)

Projektrum med bord, stolar, projektor   30 m²
Mötesrum med kök   30 m²
Studio/övning   40 m²
Studio (20 m²)

Kontrollrum (20 m²)

Totalt                                170 (BRA)

BLOCK 6: UNG
Husets utrymmen är till för alla men vi satsar lite extra på 
att få in målgruppen unga i huset med en egen yta 
inriktat på skapande och egna eller gemensamma 
projekt. Rummet påminner på så vis om verkstadsutrym-
mena och projek trummet. Rummet ska förutom goda 
förrådsmöjligheter även ha generösa fönster som binder 
samman rummet med resten av huset. Rummet delas 
upp i två mötes/arbetsrum och ett ”vardagsrum”. I denna 
flexibla lokal där målgruppen själv är med och påverkar 
utformningen, påbörjas vandringen vidare till husets 
övriga utrymmen.

Unga

Rum       40 m²
Mötes/arbetsrum 1
Mötes/arbetsrum 2
Vardagsrum

Totalt                                40 (BRA)

BLOCK 7: UTSTÄLLNING 
Utöver mindre utställningsytor i entréutrymmen och 
bibliotek finns i huset en dedikerad och larmad utställ-
ningshall. I utställningshallen ska det utöver hängning av 
bildkonst, visning av videokonst, skulptur etc. finnas 
möjlighet för huset att producera egna utställningar samt 
att arbeta pedagogiskt med och runtom det som pågår. 

Det är viktigt att utställningsrummet placeras i huset på 
ett sådant sätt att det upplevs som lätt att nå och att det 
inbjuder till både planerade och spontana besök. I 
rummet krävs goda ljusmöjligheter med såväl elektriskt 
som naturligt ljus, lokalen ska även gå att mörklägga.

Utställning      49 m²
Skärmar, belysning ect.

Totalt                                49 (BRA)
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Service- och biutrymmen 
Teknik inkl utrymme för bergvärmepump    50 m²

Inlastning, verkstad, förråd, kontor   54 m²
Städ/förråd    15 m²

Publika WC plan 1     25 m²
Soprum    24 m²
Publika WC plan 2   14 m²
Fläktrum    80 m²
Totalt                                262 (BRA)

UTEPLATS
Kaféets uteplats vetter ut mot torgytan. Uteytor för lek är 
viktigt, det är angeläget att se på leken i ett bredare 
perspektiv och att uteytorna utformas på ett sådant sätt 
att de kan stimulera lek och rörelse över ålders- och 
funktionsgränser. Tillåtande och lekvänliga ytorn är ett 
sätt att öppna upp och bjuda in.

Sluttningen mot Saturnusgatan kan utvecklas till en 
resurs för experimentell odling kopplad till kulturhuset.

LOKALPROGRAM

Personal
Tyst mötesrum   4,5 m²
Tyst mötesrum    4,5 m²
Yta för kontorsarbetsplatser   95 m²
Vilrum/samtalsrum   9 m²
Kopiering    5 m²
Omklädning    7 m²
Lunchrum    25 m²
Totalt                                150 (BRA)

BLOCK 10: SERVICE- OCH BIUTRYMMEN
Verkstads- och förrådsytor för såväl kontorsmaterial som 
produktion av utställningar och underhåll av utrustning 
behövs. I verkstadsutrymmena finns även plats för back-
line samt utrymme för att göra enklare underhåll på 
scenteknisk utrustning. Dubbla dörrar och tillräcklig 
bredd vid inlastning är viktigt. 

För att de skapande ytorna samt ungdom och scenut-
rymmen ska vara flexibla behövs mindre och i många fall 
låsbara förrådslösningar i varje del. Det ska finnas 
möjlighet att förvara alltifrån block och pärmar till mindre 
instrument och yogamattor. 

Fläktsystem och ventilation behöver vara anpassad i 
styrka och ljudnivå för miljöer med extra värme och 
ljudkänslighet såsom scen, kafé och verkstäder. Koppling 
mellan inlastning, sophantering och kafé är viktig. Det ska 
finnas en väl fungerande ”servicekorridor” för husets 
verksamheter.  

Tekniska krav och förutsättningar
• Ett fläktrum för ventilationsanläggningen med två 

luftbehandlingsaggregat krävs, båda aggregaten 
placeras i ett gemensamt fläktrum. Platsutrymmet 
beräknas till ca 80 m², det större aggregatet kräver en 
fri takhöjd på 3,5 m. Kan placeras på taket.

• Bergvärmepumpen behöver ett utrymme om 15-20 m² i 
byggnaden. Utrymmet ska placeras på markplan med 
tillträde via dörr direkt utifrån.

BLOCK 9: PERSONAL    
På samma sätt som kulturhusets besökare ska känna att 
de hela tiden befinner sig i ett och samma utrymme är 
målsättningen att kulturhusets personal tydligt ska känna 
att de arbetar tillsammans och i samma hus. I personalut-
rymmena behövs mindre ytor direkt knutna till husets 
olika verksamheter. Huvuddelen av ytorna disponeras 
dock som en aktivitetsbaserad arbetsplats. Det ska finnas 
kontorsarbetsytor för enskilt eller koncentrerat arbete, 
zoner där det fungerar bra att arbeta i grupp och delar 
där miljön stöder spontana möten och samverkan. Att 
kontorsytor sprids över flera plan kan vara en fördel då 
hela huset på så sätt upplevs som befolkat. Ytorna 
dimensioneras för att 15 personer kommer att arbeta i 
byggnaden samtidigt.

BLOCK 8: ODLING I VÄXTHUSMILJÖ 
Huset vill med ett särskilt rum för odling försett med 
generösa ljusinsläpp knyta an till redan existerande 
odlingsområden. Rummet bör vara tåligt och försett med 
både vatten och avlopp. Det gröna spåret ska sippra ut 
även i andra utrymmen och på så sätt rama in huset med 
växtlighet. Rummet ska fungera som en bas för verk-
samhet både i och utanför huset med fokus på det gröna. 

Odling       15 m²
Odlingsutrymme, tillgång till vatten

Totalt                                15 (BRA)
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9. TEKNISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR
TEKNISK STANDARD
Målsättningen är att kulturhuset ska bli en teknisk modern 
och energieffektiv byggnad. Byggnadens tekniska system 
ska, utifrån de krav som ställs på anläggningens arkitek-
toniska utformning och verksamhetens behov, utformas 
med hänsyn till låg energianvändning samtidigt som krav 
på ett bra inomhusklimat uppfylls. Goda möjligheter till 
närvaro/behovsstyrning av ventilation, värme och belys-
ning bör säkerställas.

Material och produkter ska vara beprövade, slitstarka, 
åldras väl och vara underhållsvänliga. Referenser och 
jämförelser ska kunna göras. 

Rumsspecifika tekniska förutsättningar är inarbetade i 
lokalprogrammet. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
• Anläggningen kommer att anslutas till kommunens nät 

för vatten och avlopp.
• Bergvärmepumpanläggning kommer att installeras. 
• Möjlighet till alternativa energitekniska lösningar såsom 

solel och solvärme ska utredas. 

GEOTEKNIK

Jordlager
Inom det undersökta området består översta fyllnings-
lagret av krossmaterial, rivningsmassor samt grus, sand 
och silt. Under fyllningen återfinns naturligt lagrad jord 
bestående av finkorniga sediment ovan fast friktionsjord 
på berg. I några punkter har halvfast siltig lera uppmätts. 
Då lerans mäktighet är ringa bedöms att endast mindre 
sättningar kommer att utvecklas i underliggande lera. 

Förutsättningar grundläggning
Grundläggningen bedöms kunna utföras ytligt på väl 
packad fyllning av krossmaterial på hel styv bottenplatta. 
Vid ytliga grundläggningsarbeten ska aktuell grund-
vattenyta vara belägen minst 0,5 m under färdig 
schaktbotten.

Markföroreningar
En markmiljöundersökning har utförts gällande planom-
rådet. Föreslagen användning klassas som mindre känslig 
enligt Naturvårdsverkets riktvärden och typer av markan-
vändning. Undersökningen visar på att inga åtgärder 
gällande rening av mark krävs för genomförandet av 
detaljplanen.

DAGVATTEN
Dagvattnet ska i första hand tas om hand lokalt inom 
kvartersmark och i andra hand fördröjas inom kvarters-
mark och tillsammans med dränvatten vid behov avledas 
till allmänna dagvattenledningar eller diken. Inom kvar-
tersmark ska fördröjning finnas för effektiv volym som 
motsvarar minst 10 mm nederbörd från ytan.

BEFINTLIGA LEDNINGAR
Inom planområdet går ledningar för vatten och avlopp, 
dagvatten, fjärrvärme, el och tele/opto. I anslutning till 
befintlig parkering inom planområdet ligger en pumpsta-
tion för spillvatten. Befintliga ledningar kan flyttas och 
förläggas på torget och i gatorna. För genomförande av 
planen behöver pumpstation för spillvatten och ledningar 
flyttas till en anslutningspunkt vid Bergsjövägen. 

INLASTNING OCH AVFALLSHANTERING 
Inlastningszon är anvisad till norra sidan av byggrätten för 
kulturhuset, se ordbild sida 10.
 

BULLER
Vid framtagandet av detaljplanen för kulturhuset har 
närhet till kollektivtrafiken, förutsättningar för trygga 
hållplatser, nätstruktur, goda förutsättningar för levande 
mötesplatser och ett rikt stadsliv vägt tyngre än en 
struktur med mindre störningar i form av buller. Det är ett 
lokalt centrum för ett fungerade vardagsliv som ska 
stärkas för framtiden. 

FARLIGT GODSLED
Området där kulturhuset är planerat är beläget på ett 
avstånd kortare än 50 meter från Bergsjövägen och 
Mellbyleden vilka är utpekade som sekundära transport-

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

leder för farligt gods. Enligt Göteborgs översiktsplan ska 
ett bebyggelsefritt område upprättas 0-30 meter på 
ömse sidor av leder med farligt gods. En utredning visar 
att det maximala konsekvensavståndet är 50 meter för en 
olycka på vägen. Det innebär att det inom ett avstånd på 
30-50 meter från leden behövs skyddsåtgärder. Dessa 
skyddsåtgärder är: 
• Utrymningsvägar ska möjliggöra utrymning bort från 

leden. Placering av entréer ska ligga så långt från leden 
som möjligt. Huvudentré ska ej anordnas på de fasader 
som vetter mot leden. 

• Inom 50 meter från leden ska väggar och tak som vetter 
mot leden förses med ytskikt i obrännbart material.

• Eventuella fönster inom 50 meter från leden ska vara 
motsvarande klass E30 samt att fönster ej ska vara 
öppningsbara eller vara möjliga att låsa i stängt läge.

 

TRAFIK
Torget ska utformas som en yta med samspel mellan 
trafikslag. Detta kallas för Shared Space eller gångfarts-
område. Principen är att uppnå attraktivare platser 
genom att utgå från människans beteende och värde-
ringar istället för trafikseparering. För torget förordas en 
organiserad utformning med styrning av fordonstrafik till 
ett stråk och där övriga ytor används för andra stråk, 
aktiviteter, stadsliv med mera.

Flera grupper såsom barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättningar (särskilt synnedsättningar) 
behöver särskilt beaktas med denna utformning.
Utifrån detta finns viktiga punkter att beakta. Bland 
annat dessa: 
• Inte ha för höga föremål. Tänka på att barn ska både 

kunna se och synas. Personer i sitthöjd ska kunna ha bra 
sikt.

• Ledstråk, kanter att följa (helst naturliga) samt tydliga 
kanter vid korsningspunkter.

• Jämnt underlag.
• God skötsel.
• Bra ljussättning.
• Sittplatser.
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PARKERING
När kulturhuset ska byggas kommer befintliga parke-
ringsplatser att tas i anspråk. Parkeringsutredningen visar 
att ytterligare 6-8 parkeringsplatser behövs i området för 
att täcka det tillkommande parkeringsbehovet. Ingår ej i 
tävlingsuppgiften att tillgodose. 

Tillgänglighet
Parkering för funktionshindrade ska finnas i erfordering 
mängd med närhet till entrén. Att tillgodose detta ingår i 
tävlingsuppgiften. 

KOSTNADSNIVÅ BYGGNAD
Den totala investeringskostnaden för byggnaden är 115 
miljoner kronor i 2020 års kostnadsnivå. Detta avser 
samtliga ingående kostnader för entreprenad samt 
byggherrekostnader.

Nedanstående punkter ska följas för att hålla 
kostnadsramen:
• Byggnad utförs i två plan.
• Arrangemangssalen placeras på plan 1.
• Endast en hiss installeras.
• Sprinkleranläggning ej installeras.

KOSTNADSNIVÅ TORG
Den totala investeringskostnaden för torget är 20 miljoner 
kronor i 2020 års kostnadsnivå. Detta avser samtliga  
ingående kostnader för entreprenaden samt 
byggherrekostnader.

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING 
1 % av projektkostnaden (bygg- och entreprenadkostnad) 
för byggnad respektive torg kommer att avsättas för 
konstnärlig utsmyckning.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

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

Torget är allmän plats och för det kommer park- och 
naturförvaltningen att vara byggherre och förvaltare.

FOTOPUNKTER, SE BILAGA.

3

2

1

FASTIGHETSDRIFT
Byggnaden ska utformas så att god fastighetsskötsel 
och lokalvård kan utföras. Utrymmen för fastighetsdrift 
såsom elcentral, värmecentral, fläktrum och liknande ska 
vara lätta att nå.
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10. TÄVLINGSTEKNISKA 
BESTÄMMELSER

ARRANGÖRER
Tävlingen arrangeras av Higab och SDF Östra Göteborg i 
samverkan med fastighetskontoret och park & naturför-
valtningen. Tävlingen anordnas i enlighet med Lagen om 
offentlig upphandling och i samarbete med Sveriges 
Arkitekter.

TÄVLINGSFORM
Tävlingen är en inbjuden tävling som föregåtts av en 
öppen prekvalificering.

DELTAGARE
Tävlingen är endast öppen för de fyra arkitektkontor som 
har gått vidare från prekvalificeringen.

TÄVLINGSSEKRETESS
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. 

TIDER
• Utskick av tävlingsprogram sker den 29 augusti 2016.
• Startmöte med de fyra utvalda arkitektteamen hålls den 

5 och 6 september 2016.
• Inlämning av tävlingsförslag senast den 1 december 

2016.

TÄVLINGSFUNKTIONÄR 
Svante Thun
Higab
Box 5104
402 23 Göteborg
svante.thun@higab.se

SAKKUNNIGA/REFERENSGRUPPER
Park- och naturförvaltningen har ett uppdrag som särskilt 
sakkunniga för bedömning av det offentliga rummet 
utifrån bedömningskriterierna. 

Därutöver kommer juryn att tillkalla sakkunniga som 
rådgivare inom särskilda områden såsom kalkyl och 
energi.

Följande referensgrupper kommer engageras:
• Politikergrupp från SDN Östra Göteborg
• Projektets styrgrupp
• Förvaltning och drift

Juryn har möjlighet att knyta ytterligare referensgrupper 
till bedömningsarbetet.

STARTMÖTE
Separata startmöten kommer att hållas med de inbjudna 
arkitektteamen den 5 och 6 september 2016. De kommer 
att äga rum på Higabs kontor och bedöms ha en tidsåt-
gång på cirka två timmar. 

Startmöten kommer att genomföras enligt en fast agenda 
upprättad av arrangören och protokollföras av tävlingsju-
ryns sekreteraren. Samtliga frågor och svar kommer 
meddelas samtliga deltagare.

TÄVLINGSPROGRAM
Detta program för inbjuden arkitekttävling daterat 
2016-08-22, samt bilagor enligt nedan, distribueras
till de tävlande.

Bilaga 1:  Grundkarta med höjder
Bilaga 2:  Program för Bergsjön
Bilaga 3:  Detaljplan beskrivning
Bilaga 4:  Detaljplan plankarta
Bilaga 5:  Förstudie Göteborgs nya kulturhus i   
   Bergsjön
Bilaga 6:  Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg  
   2014
Bilaga 7:  Miljöplan kulturhus i Bergsjö
Bilaga 8:  Underlagsfoton
Bilaga 9:  Mall för teknisk beskrivning
Bilaga 10:  Mall för ytsammanställning

TÄVLINGSFRÅGOR
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlings-
funktionären via e-post. Frågorna ska vara tävlingsfunk-
tionären tillhanda senast 2016-09-30. Märk all korrespon-
dens med ”Arkitekttävling kulturhus i Bergsjön”. Svar på 
tävlingsfrågor kommer att medelas till samtliga inbjudna 
tävlande senast 2016-10-07 via mail.
Tävlande får ej ta direkt kontakt med juryledamot för 
frågor angående tävlingen.

TÄVLINGSSPRÅK OCH PROJEKTSPRÅK
Tävlingsspråk och projektspråk är svenska. 

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

JURY

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av följande sakkunniga:
 
Fredrik Davidsson, Ordförande Fastighetsutvecklingschef     Higab
Kajsa Wide    Projektledare, Arkitekt SAR/MSA  Higab  
Björn Siesjö    Stadsarkitekt, Arkitekt SAR/MSA  Stadsbyggnadskontoret
Per Ottosson     Verksamhetens projektledar e  SDF Östra Göteborg
Kerstin Årre    Bibliotekschef     SDF Östra Göteborg 
Bengt Mattias Carlsson  Sakkunnig, Arkitekt SAR/MSA  Utsedd av Sveriges Arkitekter
Dorte Mandrup   Sakkunnig, Professor, Arkitekt MAA Utsedd av Sveriges Arkitekter

Hanna Siggelkow   Tävlingssekreterare     Higab
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REDOVISNING
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade 
ritningar och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet 
vara försett med förslagets motto. 

Tävlingsförslaget ska vara monterat på kartong eller 
liknande i A1-format (594 x 842 mm2) och får omfatta 
högst fyra planscher i liggande format. Planscherna ska 
numreras 1-4. Förslaget ska levereras i två omgångar, en 
omgång till juryn och en omgång avsedda för utställning. 
Där utöver ska en omgång av planscherna, förminskade 
till A3-format lämnas. All text ska vara läsbar på 
A3-kopiorna.

Tävlingsförslaget ska kostnadsberäknas av utsedd kalky-
lator och ska därför vara redovisat så att detta är möjligt.

Inlämnat material ska vara rent från information om 
upphovsman mm för att garantera anonymitet. Samtliga 
planscher ska även lämnas digitalt i pdf-format på USB. 
Alla planscher ska ligga i samma fil och vara märkta med 
motto och innehåll. Inlämnat digitalt material ska vara 
rensat på spårbar information om upphovsman mm för 
att garantera anonymitet. 

Tävlingsförslaget ska innehålla följande, och samtligt ska 
rymmas på planscherna:
  
1. Beskrivning av förslagets särskilda kvaliteter samt 

utgångspunkter och ställningstaganden för de val 
som gjorts. 

2. Kortfattad teknisk beskrivning av förslaget enligt 
bilaga.

3. Sammanställning av ytor enligt bilaga.
4. Situationsplan, norrställd, skala 1:400.
5. Samtliga planer och fasader skala 1:200.
6. Längd och tvärsektion genom byggnad 1:200.
7.  Längd- och tvärsektion som täcker tävlingsområdet.
8. En enkel volymstudie (SketchUp-fil i terrängmodell).
9. Tre valfria exteriöra perspektiv. 
10. Minst tre interiöra illustrationer, varav en ska vara i 

entrén.

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

ANONYMITET
Tävlingsförslagen ska vara anonyma. USB-minne får ej 
vara präglat med företagsnamn. Förslagen ska återföljas 
av ett förseglat ogenomskinligt kuvert märkt med 
”Namnsedel” och förslagets motto. Detta kuvert ska 
innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren samt 
eventuella samarbetspartners och/eller den som har 
upphovsrätten till tävlingsförslaget. 

INLÄMNING
Tävlingstiden slutar 2016-12-01. Senast denna dag ska 
tävlingsförslaget vara inlämnat till allmän befordran 
adresserad till tävlingsfunktionären eller lämnat till 
tävlingsfunktionären via Higabs reception. Förslag som 
lämnats till allmän befordran senast denna dag men som 
ankommer tävlingsfunktionären mer än 10 dagar senare, 
tas ej upp till bedömning. 

Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran, ska 
kvitto på inlämningsdagen samt företagets motto samti-
digt översändad till tävlingsfunktionären. På detta kvitto 
ska även ett telefonnummer anges där kontakten kan nås 
med förslagsställaren under bevarad anonymitet om 
tävlingsförslaget inte kommer fram.

ADRESS FÖR INLÄMNING
Arkitekttävling kulturhus i Bergsjön
Svante Thun
Higab
Åvägen 17 F
412 51 Göteborg

Öppettider i Higabs reception mån - fre: 8-12, 13-16:30.

UTVÄRDERING AV TÄVLINGSFÖRSLAG
Tävlingsförslaget kommer att bedömas utifrån följande 
kriterier, utan inbördes rangordning, samt enligt de mål 
och krav för både byggnad och torg som framgår av 
tävlingsprogrammet i sin helhet:

Gestaltning
• Hur väl förslaget visar på en byggnad och ett torg som 

samspelar med varandra. Hur väl denna arkitektoniska 
helhet bidrar till att stärka sambanden i området och 
skapa ett nav.

• Hur väl förslaget ger stadsdelen ett mervärde och en 
tydlig identitet som kan bidra till att öka närområdets 
attraktivitet.

• Hur väl byggnaden annonserar och symboliserar inne-
håll och verksamhet.

• Hur väl förslaget visar på en tillåtande och flexibel 
torgmiljö, tillgänglig för alla under dygnets alla timmar. 

Funktion och organisation
• Hur väl förslaget uppnår tävlingsprogrammets krav på 

innehåll, samband och funktioner.
• Graden av ändamålsenlighet, yteffektivitet, logistik och 

tillgänglighet i byggnaden.
• Hur väl torget erbjuder varierade funktioner som ger 

olika anledningar att besöka och nyttja platsen.
• Hur väl de offentliga rummen fungerar över de olika 

årstiderna.

Användning
• Hur väl byggnaden respeltive torget stimulerar till 

möten mellan människor och kan bli till plattform för 
sociala nätverk.

• Förslagets hantering av och anpassning till mötet med 
kulturhusets breda målgrupp. 

• Hur väl byggnaden fungerar som arbetsplats.
• Hur väl byggnaden och torget förmår uppmuntra 

tillfälliga arrangemang.

Ekonomisk, ekologisk, och social hållbarhet
• Hur väl material och produkter står för kvalitet, är 

slitstarka, åldras väl och är underhållsvänliga. 
• Hur väl material och produkter präglas av användning 

av förnybara resurser och återvinningsbarhet.
• Hur väl byggnad och plats svarar mot innovativitet och 

hållbara lösningar.
• Hur väl byggnad och plats förmår bjuda in och främja 

delaktighet.
• Hur väl byggnad och plats bidrar till en trygg miljö.
• Hur väl  byggnad och plats är hållbara miljöer ur drift 

och underhållsperspektiv. 

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER
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Utvecklingsbarhet
• Hur väl förslaget svarar mot en verksamhet i ständig 

förändring.

Genomförbarhet och ekonomi
• Att byggnaden och torget är möjlig att projektera och 

bygga inom den tidplan, budget och de tekniska och 
miljömässiga krav som anges i tävlingsprogrammet.

GODKÄNT FÖRSLAG
Godkänt förslag är inlämnat i tid och uppfyller samtliga 
redovisningspunkter. 

ARVODE
Varje arkitektföretag som inlämnat och av juryn fått 
förslaget godkänt, erhåller ett arvode på 200 000 kr inkl 
kopiering, resor, logi etc.

BEDÖMNING
Bedömningen beräknas vara avslutad i mars/april 2017.

JURYNS UTLÅTANDE
Juryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande.

UTSTÄLLNING
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att 
ställas ut offentligt genom arrangörens försorg. Utställ-
ningslokal medelas senare. 

ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT
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.

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

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. 

PUBLICERING
Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera 
förslagen i tryckt form och på internet samt för utställ-
ning 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 tävlingsförslag kommer ej att 
returneras.

UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN
I denna tävling ska ett vinnande team utses, dock finns 
det två byggherrar och därmed två uppdrag efter 
tävlingen.

Det vinnande förslaget för byggnaden ska ligga till grund 
för det fortsatta arbetet. Avsikten är att byggherren 
Higab i enlighet med juryns utslag, utan föregående 
annonsering kommer att förhandla med den vinnande 
förslagsställaren om projekteringsuppdraget för arkitekt. 
Tänkt genomförandeform är utförandeentreprenad. 

För torget är park- och naturförvaltningen byggherre och 
avsikten är att, i enlighet med juryns utslag, förhandla 
med vinnande förslagsställaren om
projekteringsuppdraget.

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation 
ska samråd ske med Sveriges Arkitekter.
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TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns 
gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksam-
hetsfält 2016”. Reglerna gäller om inte programmet anger 
annat. 

Program och bilagor är godkända av juryns ledarmöter 
vilka svarar för tävlingens genomförande. Ur tävlingstek-
nisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för 
de tävlande av Sveriges Arkitekter.

Göteborg, 22 augusti 2016

Fredrik Davidsson

Kerstin Årre

Bengt Mattias Carlsson

Björn Siesjö

Kajsa Wide

Per Ottosson

Dorte Mandrup
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