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1. INBJUDAN

1.1. Inbjudan 
Göteborgs Stad, idrotts- och föreningsförvaltningen bjuder in till projekttävling  
gällande gestaltning av Slottsskogsvallens entrépark. Tävlingen arrangeras i sam-
arbete med Sveriges Arkitekter och i enlighet med lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska tävlingar inom  
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält 2016.  

1.2.  Arrangör och byggherre
Idrotts- och föreningsförvaltningen är arrangör av tävlingen, samt byggherre för 
parken, som planeras stå färdigt innan 2021. 

1.3  Tävlingsform och process 
Tävlingen är en inbjuden projekttävling som föregås av en prekvalificering där  
inkomna intresseanmälningar utvärderas och fyra tävlande team väljs ut för  
deltagande. Detta dokument innehåller både inbjudan till prekvalivificering  
och tävlingsprogram.  
 
1.4  Bakgrund
Slottsskogsvallens entrépark planerades som en pampig entré och förgård till 
Slottsskogsvallen, som var en del i Göteborgs Stads 300-års jubileum 1921. Sedan 
dess har både parken och Slottsskogsvallen använts som arena för såväl stora eve-
nemang som för vardaglig träning, vardagsliv och nöjen i olika former. Men när 
100-årsdagen nu börjar närma sig har den forna jubileumsglansen flagnat något. 
Parkens bollplaner har avvecklats, fontänen är torrlagd och dansrestaurangen har 
ersatts med en parkeringsplats. Parken kan lätt upplevas lite övergiven och behovet 
av en upprustning och nytändning inför stadens 400-års jubileum är tydligt. 

2013 tog Göteborgs Stad fram en idéstudie för hela Slottsskogsvallsområdet och 
genomförde en medborgardialog. Därefter har kommunen påbörjat en upprustning 
av Slottsskogsvallen och av det närliggande evenemangsfältet Dalen. Samtidigt på-
går planeringen av nya anläggningar i det angränsande anläggningsområdet. Bland 
annat en isanläggning i två våningar. 

Nu ska Göteborgs Stad även börja ett arbete med Slottsskogsvallens entrépark så 
att hela Slottsskogsvallsområdet blir attraktivt och kan användas som mötesplats 
under stadens 400-års jubileum 2021, och länge efter det. Förhoppningen är att 
parken återigen ska väcka besökarnas intresse och skapa glädje kring fysisk aktivi-
tet i olika former. 

När parken byggdes låg Slottsskogsvallsområdet i stadens utkant. Men i takt med 
att Göteborg har växt har dess omland bebyggts och parken har successivt blivit en 
allt mer central plats i Göteborg. Den planerade förtätningen av staden innebär att 
parken snart kommer att upplevas som en del av den centrala staden och få en allt 
viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen, som förvaltar parken, arbetar för att bidra till en 
ökad folkhälsa och meningsfull fritid för göteborgarna. Utvecklingen av entréparken 
är en del i detta arbete.

1.5  Syfte
Syftet med tävlingen är att få fram ett förslag till entrépark som motsvarar stadens 
och göteborgarnas ambitioner, är anpassat för stadens finansiella förutsättningar 
och kan genomföras innan 2021. Tävlingen syftar även till att upphandla arkitekt-
tjänster och arrangören avser att, utan vidare annonsering, förhandla med vinnaren 
om fortsatt uppdrag.

3



2. TÄVLINGSUPPGIFTEN

 

 Tävlingsuppgiften är:

 - att gestalta Slottsskogsvallens entrépark 2.0 – århundradets aktivitetspark

Förslaget ska visa hur Slottsskogsvallens entrépark med tillhörande skogsbeklädda 
kullar kan rustas upp, kompletteras och utvecklas. Särskilt fokus ska ligga på att 
utifrån ett helhetsgrepp föreslå nya inslag som gör parken till en aktiv och attraktiv 
mötesplats i enlighet med tävlingsuppgiftens vision och mål.  

Förslaget ska redovisa en övergripande idé för hela parken och dess kopplingar 
över Margaretebergsgatan till Slottsskogen och Dalen, till Slottsskogsvallen, till an-
läggningsområdet samt till den planerade stadsgatan på Dag Hammarskjölds väg.
 
Förslaget ska innehålla en mer detaljerad gestaltning av de nya inslag som föreslås 
samt de delar av parken där dessa placeras. 

 

Foto: Joanna Klasén - Parken på västra kullen
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3. VISION OCH MÅL  

Parken ska vara väl gestaltad, funktionell och stärka karaktären av mötesplats dit göte-
borgare gärna beger sig för att umgås och vara aktiva. Den ska upplevas som en vär-
dig entré till Slottsskogsvallen och länka samman anläggningen med  
Slottsskogen. 

3.1 - Vision 

Parken ska präglas av tre genomgående funktioner. Dessa präglar platsen delvis redan 
idag men behöver stärkas. 

1 - En plats för aktivitet 
Entréparken ska fungera som en aktivitetspark som ger möjlighet till spontanidrott, 
motion och fysisk aktivitet på ett lekfullt sätt, både i grupp och enskilt. 

2 - En attraktiv park 
Entréparken ska upplevas som en attraktiv park med en egen identitet samtidigt som 
den fungerar som knutpunkt för besökare till närliggande målpunkter. Parken ska även 
behålla sin identitet som entré till Slottsskogsvallen. Här ska det vara  
bekvämt och trevligt att vistas. 

3 - En plats för evenemang 
Parken är en viktig del av ett större evenemangsområde och ska ge förutsättningar för 
såväl små och lokala som stora och världsunika evenemang. Detta kräver en flexibel 
utformning som gör att parkens ytor och rumsligheter kan användas för såväl evene-
mang som vardagsaktivitet.  
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3.2 Mål för parken 

Aktiv - Parken ska ha ett brett utbud av aktivitetsmöjligheter som erbjuder fler 
göteborgare att vara aktiva mer. Detta kräver att parken har en bred målgrupp 
samtidigt som dess innehåll har en spets, som gör aktiviteterna intressanta. 

Attraktiv - Parken ska ha en lekfull och tilldragande gestaltning som på ett till-
låtande sätt lockar in besökarna till aktivitet och rörelse. Den ska bjuda in till ett rikt 
vardagsliv för alla åldrar och fungera över dygnets alla timmar och över de olika 
årstiderna. Utformningen ska präglas av en sammanhållen idé som stärker platsens 
identitet som målpunkt samtidigt som den binder samman och kompletterar  
närliggande områden och besöksmål.  

Socialt hållbar - Parken ska vara en jämlik, jämställd och generationsöverskridande 
mötesplats som erbjuder olika upplevelser och där alla göteborgare känner sig  
välkomna. Detta är en särskild utmaning eftersom vi vet att traditionella  
spontanidrottsanläggningar generellt sett attraherar en hög andel unga pojkar.  
I Slottsskogsvallens entrépark ska alla kunna och vilja vara aktiva. Det är viktigt att 
ingen grupp eller aktivitet ska kunna dominera området. 

Vidareutvecklad – Parkens långa historia som ståtlig entrépark för idrott och  
rekreation är en viktig del i dess identitet. Samtidigt är den en plats som används 
dagligen, och för några av de befintliga verksamheterna fungerar den bra redan 
idag. Detta är något som den framtida utformningen ska bygga vidare på. De  
positiva kvaliteter, kulturhistoriska inslag och aktivitetsmöjligheter som området 
redan erbjuder ska stärkas och kompletteras med nya inslag. Samtidigt ska parkens 
kopplingar till närliggande områden stärkas. 

Nyskapande – Parkens ska ha en nyskapande utformning och vara unik i sitt sätt 
att framhäva aktivitetsmöjligheter i en attraktiv parkmiljö, och vara anpassad efter 
2000-talets fritidsvanor och behov. Detta ska återspeglas i utformning och val av 
parkmiljö, anläggningar och andra funktioner.  

Robust miljö - Parken ska ha en robust miljö som tål slitage och kan känns  
omhändertagen med en rimlig nivå på skötsel, drift och underhåll. Materialen ska 
vara tåliga och av god kvalitet men också anpassade till platsen. 

3.3 Mål för övriga delar av Slottsskogssvallsområdet: 

Slottsskogsvallen
Slottsskogsvallen ska fortsätta att vara en folklig och funktionell arena för mellan-
stora evenemang och idrottstävlingar samt träningsarena för i huvudsak friidrott 
och skolidrott.  Här finns även en motionscentral som på sikt kan utvecklas som nav 
för motionärer som även vill nyttja Slottsskogen och Ängårdsbergen för sin träning.  

Dalen 
Dalen ska bevaras som ett evenemangsområde som även kan användas för 
aktivitet till vardags.  Mycket vardagsaktivitet kommer ske på utegymmet och till 
viss del på grusytorna. Vid evenemang används området till allt från cirkus, loppis, 
evenemangsparkering och logistikcenter för till exempel Way Out West  
och Göteborgsvarvet.
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Anläggningsområdet 
Anläggningsområdet ska fortsätta att utvecklas som ett område med flera idrotts- 
anläggningar, som successivt moderniseras och utvecklas. Här utövas organiserad idrott av 
såväl junior som elit hela dagen, året runt.  
 
I dagsläget planeras en ishall i två våningar i området, vilket kommer innebära ett ökat antal 
besökare. På längre sikt planeras även en utbyggnad av friidrottsanläggningarna. Den offent-
liga miljön mellan anläggningarna ska på längre sikt få en trevligare utformning som är anpas-
sad för såväl evenemang som vardagsverksamhet och aktivitet. Det innebär att anläggnings-
området kan kompletteras med nya platsbildningar men även få en förändrad infrastruktur 
och nya flöden som påverkar det angränsande tävlingsområdet.  

Geografisk orientering 
Direkt norr om entréparken ligger Slottsskogen som är Göteborgs mest besökta park med  
en lång kulturhistoria. 

Öster om entréparken ligger motortrafikleden Dag Hammarskjöldsleden, som planeras bli en 
stadsgata. Bakom leden ligger naturreservatet Ängårdsbergen som är mycket populärt  
rekreationsområde område för bland annat löpning, vandring och terrängcykel. 

I väst och syd omges parken av villabebyggelse. I söder ligger även  
kollektivtrafikknutpunkten Marklandsgatan. 

Foto: Joanna Klasén - Entréparken sett mot norr.
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Röd linje markerar tävlingsområdet.  
Detta är ca 95 000 m2 stort. 

Orange prickad linje markerar den  
centrala delen av Slottsskogsvallens  
entrépark som är anlagd.  
Detta område är cirka 40 000 m2 stort.  

Parkens placering i staden

1. Slottsskogsvallen 
2. Slottsskogen. 
3. Norra Älvstranden 
4. Stigberget - Majorna 
5. Haga 
6. Centralstationen / Nordstan

4. FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Geografiska förutsättningar
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4.2 Närliggande platser och deras relation till entréparken

Här beskrivs ett antal områden med funktioner som fungerar som  
komplement till parken:

Anläggningsområdet  
Direkt söder om entréparken har flera anläggningar för idrott samlats i ett område. 
Här ligger bland annat Slottsskogsvallen, friidrottens hus och isanläggningen  
Frölundaborg, som planeras få en tillbyggnad med ytterligare två ishallar.

Relationen till Slottsskogsvallen är givetvis den mest uppenbara för entréparken, 
som planerades som en pampig förgård till vallen. Men till vardags är den klassiska 
entréporten till slottsskogsvallen stängd och flödena går istället till- och från  
anläggningsområdet, och det är just i gränslandet mellan parken och anläggnings-
området som flöden och platsbildningar kan behövas justeras på sikt. Därför ska 
förslagen gällande denna del av parken ha en högre flexibilitet för en eventuellt 
framtida anpassning för exempelvis större trafikflöden, platsför evenemang och 
parkering.  

För anläggningsområdets besökare fungerar entréparken som en plats där man 
kan uppehålla sig innan och efter att man besökt en anläggning. Många använder 
även området för lättare och mer spontan utomhusträning som komplement till den 
som bedrivs inne i anläggningarna.  Vid större evenemang i anläggningsområdet är 
parken ofta en del i totala evenemangsområdet med mycket besökare och en del 
funktioner som evenemangstält och toaletter med mera. 

Röd streckad linje  
Dag Hammarskjöldsleden -  
stadsgata utreds.  

Gul streckad cirkel  
ny isanläggning i två våningar planeras i 
anslutning till Frölundaborg. 

Blå streckad halvcirkel  
Marklandsgatans knutpunkt för  
kollektivtrafik utvecklas. 

Orange streckad cirkel  
Slottsskogsrinken rivs cirka år 2022.  

Målpunkter 
1. Slottsskogsvallen 
2. Friidrottens hus 
3. Frölunda borg 
4. Slottsskogen 
5. Ängårdsbergen 
6. Dalens evenemangsyta med utegym 

  

Utvecklingsprojekt och målpunkter i närheten
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Dalen 
Detta område är en grusad evenemangsyta, på ca 12 000 kvm, som även fungerar 
som entré till slottsskogen. Området används för cirkus, bakluckeloppis,  
evenemangsparkering, Göteborgsvarvet med mera. För vardagsbesökaren finns ett 
av stadens största utegym. En del motionärer använder grusytorna för intervallträ-
ning med mera.  

Slottsskogen 
Entréparken ligger i Slottsskogens södra utkant. Den del av Slottsskogen som  
ligger närmast är något kuperad och skapar tillsammans med entréparken en  
potentiell rumslighet, som dock genomskärs av Margaretebergsgatan. Slottsskogs-
sidan innehåller en populär frisbeegolfbana, en nedlagd hoppbacke (Bragebacken) 
och en mindre men öppen grönyta längs med vägen. Ledorden för Slottsskogens 
profil är Folklighet, Tradition och Mångfald. För mer information se bilaga med  
förslag till utvecklingsplan för Slottsskogen.  

Änggårdsbergen 
Är ett uppskattat naturreservat dit göteborgarna beger sig för att vistas, leka och 
motionera i en unik och kuperad skogsmiljö. Löpning, ridning och terrängcykel  
populära motionsaktiviteter här.  Kopplingen till Ängårdsbergen är idag mycket 
svag, men har potential att stärkas avsevärt. Särskilt om Dag Hammarskjöldsleden 
blir stadsgata. 

Dag Hammarskjöldsleden
Vägen är idag en starkt trafikerad motorled, men staden har nyligen beslutat att  
utreda förutsättningarna för att utveckla gatan till en stadsgata, kantad av bebygg-
else. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för området har nyligen inletts.  
Dagens utformning av entréparken vänder ryggen mot vägen. Men när, eller om, 
stadsgatan blir verklighet ska det finnas potential att öppna upp parken mot denna 
och skapa nya entréer.  
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Övriga kopplingar  
De två skogsbeklädda kullarna i entréparken är en viktig länk i grönstråket mellan 
Änggårdsbergen till Slottsskogen. Kullarnas grönska ska bevaras men förslagen bör 
belysa hur dessa de kan utvecklas för att fungera som en naturlig del av parken och 
nyttjas för aktivitet. 

En framtida ambition är att entréparken kan bli en samlingsplats även för aktiviteter 
som utövas i Slottsskogen och Ängårdsbergen, på Dalen, i anläggningsområdet och 
andra närliggande målpunkter. 
 
Kollektivtrafikpunkter 
Parken har tre närliggande hållplatser för spårvagn; Marklandsgatan, Botaniska träd-
gården och Bokekullsgatan. Dessa erbjuder en god tillgänglighet från hela staden 
men kopplingarna mellan hållplatserna och parken är mycket otydliga. Förslagen 
ska undersöka hur dessa koppling kan stärkas.   

Hållplats: Marklandsgatan
Är en större knutpunkt för kollektivtrafik. Härifrån reser de flesta som tar sig till 
slottsskogsvallsområdet med kollektivtrafik. Marknadsgatan planeras genomgå en 
modernisering och flyttas närmre Dag Hammarskjöldsleden. Kopplingen till  
Marklandsgatan är viktig kunna öka andelen besökare som kommer med  
kollektivtrafik.  

Hållplats: Botaniska trädgården 
Hållplatsen ligger i Slottsskogen och har en stor potential att få en starkare  
koppling till entréparken. 

Hållplats: Bokekullsgatan 
Hållplatsen ligger i västerut men besökare måste passera en större trafikplats och 
gå genom anläggningsområdet innan den kommer till parken. 
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4.3 Kulturhistoria 

Slottsskogsvallen och dess entrépark planerades i samband med planeringen av det 
internationella idrottsevenemanget ”Sveriges idrottsspel i Göteborg”, som skulle 
äga rum i anslutning till den stora Jubileumsutställningen då staden fyllt 300 år. 
Anläggningen stod klar i maj 1923, efter ritningar av arkitekten och professorn vid 
Kungliga tekniska högskolan Lars Israel Wahlman. 

Idrottsanläggningen utformades i en lätt och elegant 20-talsklassicism som även 
präglade Göteborgsutställningens övriga byggnadsverk. Genom den nära koppling-
en till Slottsskogen var anläggningen en av de första idrottsanläggningar i landet 
som var integrerad i en parkmiljö.

1926 arrangerades Andra Internationella kvinnospelen på Slottsskogsvallen här och 
1942 satte den svenske löparen Gunder Hägg världsrekord på en engelsk mil på 
vallen. I början av 2000-talet började Slottsskogsvallen även att användas som  
konsertarena cirka 2 gånger på per år. 

Kulturhistoriskt bevarande  
Parkens bevarandevärden visar sig till stor del i den omsorg som lagts på både 
idrottsanläggningen Slottsskogsvallen som den väl tilltagna och karaktäristisk 
utformade entréparken.  

Det ingår i tävlingsuppgiften att bygga vidare på områdets kulturhistoriska  
värden och unika karaktär. Som stöd för detta bifogas en inventering av de  
kulturhistoriska värdena, som de tävlande ska förhålla sig till. Ifall tävlings- 
förslagen innebär förändringar av den kulturhistoriska miljön är det de tävlandes 
uppgift att visa hur förändringarna kan genomföras utan att de kulturhistoriska  
värdena minskar. 
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4.4 Befintlig verksamhet som ska beaktas 

Boule – Bouleanläggningen består av en klubbstuga med ett antal utomhusbanor 
som drivs av en föreningsallians bestående av ett flertal bouleföreningar.  
Vid högsäsong spelas boule även på de öppna grusytorna i entréparken.  
 
Boulestugan är i relativt bra skick och fyller en viktig funktion som samlingsplats 
för föreningens medlemmar. Utomhusbanorna för boule används flitigt under vår 
och sommar. Dessa funktioner ska vara kvar i området. Byggnaden är i relativt bra 
skick och bör inte flyttas i onödan. I dagsläget är boulebanorna 13 meter långa. 
Dessa bör framöver kunna utvecklas till 15 meter.  

Cykel – På västra kullen i entréparken har staden i samarbete med föreningar  
utvecklat enkla cykelanläggningar i grus i form av en mountainbikebana och en 
pumptrackbana. Dessa ska fortsätta utvecklas och förändras successivt under  
ledning av föreningen Göteborgs stigcyklister. 

Tävlingsförslagen får gärna innehålla förslag på hur kullen kan bli mer attraktiv 
som mötesplats för såväl cyklister som andra parkbesökare. Cyklisterna själva 
har efterfrågat en mötes- och startplats i anslutning till mountainbikebanan och 
pumptrackbanan, belysning på kullen, parkinslag som kan användas för aktivitet 
samt en cykeltvätt/reparationsstation i närheten av parken.  

Evenemang – några gånger per år används området för olika evenemang som 
Göteborgsvarvet, cykeltävlingar och inför konserter på Slottsskogsvallen och som 
evenemangsparkering inför evenemang i Frölundaborg. Gemensamt för dessa 
är att de efterfrågar öppna och oömma, men samtidigt trevliga platser med bra 
flöden för exempelvis evenemangstrafik med lastbilar och uppställning av evene-
mangstält. Evenemangsparkeringen sker främst på de två större grusytorna.  

Margaretebergs gård - i områdets östra utkant finns en fastighet med två 
byggnader som hyrs ut som bostadshus respektive föreningslokal/samlingslokal. 
Båda byggnaderna förvaltas av fastighetskontoret och ingår i stadens bevaran-
deprogram under benämningen Margaretebergs gård.  Huset med privatbostad 
planeras på längre sikt att användas till något annat, som passar områdets profil 
och som göteborgarna kan nyttja. Förslagen ska visa på hur denna fastighet kan 
bli en integrerad del av parken.

Östra kullen – är idag en relativt outnyttjad plats som inte fungerar som en del av 
parken. Utöver att den använts för cykeltävlingar är dem mest uppmärksammad 
som en lite bortglömd och överväxt skogsdunge och främst besökts av personer 
som vill dra sig undan från allmänhetens ögon. Förslagen ska visa hur denna kulle 
kan bli en naturlig del av parken och nyttjas för parkens ändamål. 

Spontan aktivitet – parkens öppna ytor och grönområden används även för viss 
spontan aktivitet. Främst är den kopplad till aktiviteterna som nämns ovan eller 
att aktiva från anläggningsområdet har uppvärmning eller andra aktiviteter här.  
Aktivitetsnivån i parken är dock försvinnande låg och behöver utvecklas kraftigt. 
Förslagen ska ange hur miljön kan anpassas och vilka eventuella utomhus- 
anläggningar eller redskap ska tillföras för att skapa möjlighet för ökad aktivitet. 
Förslagen får gärna knyta an till såväl urbant- som grönt friluftsliv, organiserad 
idrott eller annan typ av fysisk aktivitet. 
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4.5 Övriga förutsättningar 

Reglering av området
Området regleras i en stadsplan från 1922.  
Förslagen ska vara genomförbara utan planändring.   

Nya byggnationer 
Staden har vid olika tillfällen blivit uppvaktade av intressenter som velat bygga 
föreningsstugor i den östra backen. Förvaltningen har då varit generellt sett 
positiv eftersom det skapar möjlighet till åretruntanvändning och en ökad trygg-
het i området.  De tävlande ska därför ta ställning till om, och i så fall var det är 
lämpligt att ge utrymme för 1-2 byggnader för föreningsverksamhet. Ställnings-
tagandet behöver bara röra eventuell lämplig volym och placerig i parken. Anses 
detta vara lämpligt kommer byggnaderna kommer inte att genomföras som en 
del av genomförandeprojektet utan kommer betraktas som en möjlig utvecklings-
potential när och om intresse för sådana byggnader uppstår.  

Trafik och mobilitet 
Parken ska vara tillgänglig för besökare med olika färdsätt men cyklister,  
fotgängare och resande med kollektivtrafik ska prioriteras. Detta innebär att  
parkens utformning ska underlätta resandet med kollektitrafik, cykel och gång. 
Bland annat med bra stråk och tillgång till exempelvis en cykelparkering och  
möjligen även en cykeltvätt.  
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Biltrafik
Parken är i huvudsak som ett bilfritt område med en mindre genomfartsväg,  
Lars Israel Wahlmans väg, som binder samman anläggningsområdet och  
Margaretebergsgatan. Denna väg ska vara kvar och i dagsläget används den  
endast som utfart. I dagsläget varken planeras eller önskas någon ökad trafik men 
planeringen av anläggningsområdet innebär en osäkerhet för hur vägen kommer 
behöva att användas på sikt. Den pågående planeringen av anläggningsområdet 
kan innebära både en påtaglig ökning och minskning av trafiken på Lars Israel  
Wahlmans väg i båda riktningar. Denna osäkerhet ska förslagen beakta och ha 
flexibilitet för båda scenarion. 

Bilparkering 
I dag finns det 94 permanenta parkeringsplatser i parkens östra del.  
Sommartid använd dessa till största del av besökare till slottsskogen samt av 
besökare till bouleanläggningen. Övriga användare av parkeringen är besökare till 
Slottsskogsvallen och anläggningsorådet.  I området finns även två större grus- 
ytor med möjlighet för evenemangsparkering för ca 200 bilar. 

Parkeringssituationen i området utgör ett dilemma eftersom väldigt oregelbundet 
nyttjandegrad. Under helger och vardagskväller under vissa säsonger kan parke-
ringen ha en relativt hög beläggning (ca 50-80 %). Under vintertid och på var-
dagar är nyttjandet mycket lågt. Under större tiden av året tar parkeringen upp 
onödigt stora ytor i anspråk i förhållande behovet av parkeringsplatser. 

Förslagen ska innehålla permanent hårdgjord parkering för 40 - 60 bilar samt 
skapa ytor som kan användas för evenemangsparkering eller för tillfällig parke-
ring som kan användas då parkeringsbehovet är särskilt stort tex. helger och vissa 
vardagstimmar under högsäsong. Förslagsställarna uppmuntras särskilt under-
söka hur fria och multifunktionella ytor kan användas även för såväl tillfällig  
parkering vid beläggningstoppar och annan tillfällig verksamhet.  

Eftersom närområdet är i ständig förändring kan förutsättningarna för permanen-
ta parkeringar förändras över tid. Därför ska förslagen ha en flexibilitet och vara 
utvecklingsbara så att antalet permanenta parkeringar kan utökas utöver  
de 40-60 som anges ovan. 

Dagvatten
Inom området finns ett antal brunnar för omhändertagande av regnvatten.  
I övrigt ska dagvatten hanteras enligt Lod.      

Tillgänglighet
Parken ska vara en inbjudande och trygg miljö som är tillgänglig för alla oavsett 
funktionsförmåga. Detta innebär att stråk och platser ska utformas med ett  
genomgående tillgänglighetstänk. 

Belysning
Belysningen är viktig del av tävlingsförslaget och ska integreras i den över- 
gripande idén för tävlingsområdet. Den ska arrangeras så att den ökar områdets 
funktionalitet när det är mörkt. Den ska även bidra till att området blir attraktivt 
samt stärka den upplevda tryggheten. 

Riktlinjer för jämställdhetsarbete
I gestaltningen av parken ska ”Parker och naturområden - riktlinjer för jämställd-
hetsarbete” användas som stöd. Dokumentet innehåller fyra utformningsprinciper 
vars syfte är att skapa inkluderande platser som lockar många olika besökare. 
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Social hållbarhet 
En viktig del av uppgiften är att förslagen ska bidra till att parken blir en socialt 
hållbar mötesplats. Det innebär att parken ska upplevas som en jämlik- och  
generationsöverskridande park där alla göteborgare känner sig välkomna och att 
den har en hälsofrämjande effekt. Stadens arbete med social hållbarhet bedrivs i 
en samlad process kallad ”Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar” där  
målet att ”Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen” är ett av 
fyra målområden. 

Fontänen 
De tävlande är fria att lämna förslag på hur den befintliga fontänen ska hanteras. 
Oavsett ska förslaget stämma överens med krav på kulturhistoriskt bevarande. 
Föreslås en restaurering av fontänen ska den kostnaden räknas in i genom- 
förandebudgeten. I dagsläget är fontänen tagen ur bruk och behöver nytt  
tätskikt, pumpanordning och eventuellt en ny underbyggnad innan den kan  
användas fullt ut igen.  

Margaretebergsgatan ligger precis utanför tävlingsområdet men dess utformning 
separerar Slottsskogsvallens entrépark från slottsskogen. Förslagen ska presen-
tera en övergripande idé om hur kopplingen till slottsskogens stärks och hur  
Margaretebergsgatan kan upplevas som mindre dominant. 

Gatan är en viktig del i Göteborgs huvudvägnät och kopplar bland annat sam-
man Högsboleden till Dag Hammarskjöldsleden. Trafikflödena har minskat över 
åren men verkar nu stabiliserat sig kring 10-11 000 fordon/vardagsdygn. Det är 
också en del av utryckningsvägnätet vilket man behöver beakta när man skissar 
på förändring av passager över gatan. Det är dock tänkbart med ytterligare ett 
övergångställe mellan Slottsskogsgatan och väganslutningen till entréområdet. 
Övergångställena som finns idag fungerar bra men de tävlande får gärna föreslå 
förbättringar.

Cykeltrafiken är viktig längs Margretebergsvägen och den är utpekad som  
pendelcykelstråk i cykelprogram för Göteborg. Det innebär höga krav på  
kapacitet och framkomlighet.

Synpunkter från medborgarna
2013 genomförde kommunen en medborgardialog då allmänheten fick tycka till 
om områdets utveckling. Även om dessa synpunkter är några år gamla och vissa 
önskemål redan är omhändertagna (till exempel utegym som nyligen anlagts på 
Dalen) och att de gäller för hela Slottsskogsvallsområdet är resultatet viktigt att 
beakta. Synpunkterna anger en önskad inriktning och kan ses som exempel på 
vad göteborgarna efterfrågar för typ av anläggningar och aktiviteter i parken. 
Resultatet från medborgardialogen bifogas tävlingsprogrammet.  
 
Genomförandeekonomi
Förslaget ska vara anpassat till förvaltningens budget på 14 mkr. Denna inklude-
rar projektering och byggnation av de utvecklingsinsatser som ingår i förslagens 
bärande ide´, samt områdets belysning.  Beställaren vill särskilt uppmuntra de 
tävlande att hitta nya kreativa, enkla och flexibla inslag som bidrar till en ökad 
aktivitet i hela tävlingsområdet.

De ”övergripande idéer” som efterfrågas i detta program gällande kopplingar till 
närliggande områden behöver inte anpassas till genomförandeekonomin.  
Inte heller förslag på ”möjlig utveckling” behöver inkluderas projektets  
genomförandebudget. 
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5. TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

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

Form
Tävlingen är en inbjuden projekttävling i ett steg som föregås av en öppen 
prekvalificering där fyra tävlande väljs ut att delta i tävlingen. Enbart dessa  
har rätt att komma in med tävlingsförslag. 

Språk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

Sekretess
Upphandling av tävlande och genomförandet av tävlingen sker i enlighet med  
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), vilket innebär att utvalda tävlande lag 
inte offentliggörs förrän resultatet av tävlingen publiceras. 

Tidplan för prekvalificering
21 augusti - 25 september  Prekvalificering 
26 september - 13 oktber  Bedömning 

Tidplan för tävlingen 
17 – 18 oktober   Startmöten 
17 oktober - 18 december   Tävling 
December - januari    Utställning 
Februari     Vinnare utses och fortsatt uppdrag 

Preliminär tidplan för fortsatt uppdrag 
Februari - mars    Vidare uppdrag  
Maj - juni    Slutleverans  
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5.1 Prekvalificeringsprocessen 

Prekvalificering för tävling 
Inbjudan till prekvalificering publiceras 21 augusti.  

Intresseanmälan för deltagande i arkitekttävlingen ska inkomma till idrotts- och 
föreningsförvaltningen, med efterfrågade uppgifter enligt anvisat formulär,  
senast 25 september klockan 10.00.

Intresseanmälan med tillhörande dokument ska insändas elektroniskt  
via Tendsign.

Frågor vid intresseanmälan 
Eventuella frågor om intresseanmälan ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt 
via Tendsign. Sista datum för frågor är 18 september, svar publiceras senast  
20 september. Märk all korrespondens med ”Slottsskogsvallens entrépark”. 

Erforderliga handlingar 
Intresseanmälan ska göras i bifogat formulär ”Intresseanmälan” och innehålla 
bland annat: 

•	 Egenförsäkran att intressenter uppfyller beställarens krav. 

•	 Intressentens namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-postadress och, 
i förekommande fall, webbadress. Om flera företag samverkar ska var och en 
lämna dessa uppgifter. 

•	 Namn och kontaktuppgifter, telefon och e-postadress till  
intressentens ombud respektive kontaktperson.

•	 Programförklaring. En redogörelse omfattande max en A4-sida som beskriver:  
 - Hur intressenterna tänkt ta sig an tävlingsuppgiften 
 - Teamets syn på hur gestaltning kan stödja aktivitet och rekreation och   
    hur arkitektur kan skapa aktiva och levande platser.

•	 Tre referensprojekt som anses vara relevanta för tävlingsuppgiften inklusive 
beskrivande motivering avseende relevans. Referensprojekten ska visa på 
den kompetens som efterfrågas av arrangören. Minst ett av referensobjekten 
måste vara byggda vid datum för inlämning. Projektbilder och projektinforma-
tion 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, 
objektets betydelse och tekniska komplexitet, arkitektens roll, arkitektoniska 
formgivningsinsatser samt referensperson hos beställare inklusive kontakt-
uppgifter.  

•	 De tävlandes CV och en beskrivning av deras roll i det tävlande teamet.  
En beskrivning av de tävlandes roll i åberopade referensobjekt.  
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Prekvalificeringen sker i två steg

1. Formell prövning av skallkrav 
2. Bedömning av programförklaring och utvärdering av referensprojekt

Urvalet kommer att göras i två steg. Steg ett är skallkrav. Om något av kraven 
inte är godkänt går man inte vidare till steg två. Kraven gäller för alla deltagande 
företag, även där flera företag gått samman till ett team. 

1. Steg 1 - skallkrav 

•	 Samtliga erforderliga handlingar ska ha inkommit.
•	 Intresseanmälan ska ha inkommit i tid på och på svenska, norska, danska  

eller engelska.
•	 Företaget ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter 

och socialförsäkringsavgifter samt vara registrerad i aktiebolags- eller han-
delsregister eller motsvarande register som förs i det land där deltagarens 
verksamhet är etablerad. 

•	 Företaget ska ha kreditrating på lägst 3 enligt UC eller motsvarande annat 
kreditupplysningsinstitut.

•	 Kvalitets och miljöledningssystem ska finnas.
•	 Det team som ska medverka i tävlingen ska ha möjlighet att medverka vid 

startmöte 17 eller 18 oktober. 

2. Steg 2 - utvärdering
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att 
bygga på en sammantagen bedömning utifrån lämnat material. Eftersom en bred 
genomlysning av uppgiften önskas är även relativt oprövade arkitekter med visad 
stor gestaltningsförmåga välkomna att lämna in intresseanmälan.  

Följande kommer att utvärderas utifrån referensprojekten: 
•	 Hur väl intressenten förmår att skapa attraktiva platser för aktivitet  

och rekreation.  
•	 Hur väl intressenten förmår gestalta inbjudande offentliga rum och platser. 
•	 Hur väl intressenten förmår att skapa inkluderande och jämställda platser  

med hög tillgängligt för alla användande.
•	 Hur väl intressenten förmår att åstadkomma innovativa och hållbara lösningar.
•	 Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta funktionella och  

genomförbara lösningar som tillgodoser nyttjarens behov. 

Följande kommer att utvärderas utifrån programförklaringen: 
Visad förståelse för projektets utmaningar och hur de kan hanteras för att  
målen ska uppnås. 

Följande kommer att utvärderas utifrån CV:n:
Teamets kompetens att genomföra tävlingsuppdraget samt kompetens och  
särskild lämplighet att genomföra detta projekt. Särskilt meriterande är erfaren-
het av att gestalta:  

•	 Multifunktionella	miljöer	för	fysisk	aktivitet	och	evenemang.	
•	 Jämställda	och	generationsöverskridande	mötesplatser.	
•	 Utveckling	av	kulturhistoriska	miljöer.		
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För de fyra intressenter som kommer högst i utvärderingens ranking enligt ovan 
kan referenser inhämtas. Frågorna kommer i så fall syfta till att understödja  
bedömningen av referensobjekten samt intressentens förmåga att arbeta struktu-
rerat och visa lyhördhet till beställarens behov och förväntningar. 
 
Utvärderingsgrupp
Intresseanmälningarna kommer att bedömas och tävlande kommer att utses  
av en utvärderingsgrupp bestående av tjänstemän från idrotts- och förenings- 
förvaltningen och park- och naturförvaltningen. 

5.2 Tävling 

Programhandlingar
Programhandling utgörs av följande handlingar: 

•	 Detta program
•	 Stadsplan från 1922 
•	 Inventering av kulturhistoriska värden 
•	 Idéstudie för slottsskogsvallsområdet. 
•	 Sammanställning av medborgardialog. 
•	 Utvecklingsplan för Slottsskogen - Remissversion 2017-04-11 
•	 Parker och naturområden, Riktlinjer för jämställdhetsarbete

När tävlingen startar erhåller de tävlande ett paket med: 

•	 Grundkarta och markinmätning i dwg 
•	 Foton över tävlingsområdet (pdf-paket)

För mer information se även: www.goteborg.se/slottsskogsvallen2021

Utlämning av programhandlingar
Programhandlingarna finns tillgängliga i TendSign.    

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  
11 december 2017 genom den elektroniska anbudstjänsten.  
Därefter besvaras inga frågor.

Frågor och svar, liksom eventuella förtydliganden och kompletteringar, utgör en 
del av tävlingsprogrammet. Frågor kan inte ställas utanför den elektroniska an-
budstjänsten och endast skriftliga svar i den elektroniska anbudstjänsten är  
bindande.

Tävlingsförslag – redovisning
Tävlingsförslaget ska vara anonymt, både i tryckt och digitalt format. Samtliga 
planscher och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett 
motto. Bidragen skickas in tillsammans med ett slutet kuvert med en namnsedel 
där förslagsställaren redovisas (med namn, titel, kontaktuppgifter samt med- 
arbetare och deras roll i projekt). 
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Tryckt format
Tävlingsförslaget ska lämnas in i två format:  

1. Utställningsformat, ska vara monterat på kartong eller liknande. Formatet ska 
vara A1 (59,4x84,1 cm) och får omfatta högst 4 planscher. 

2. En omgång av planscherna ska 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 ska lämnas i sammanhängande fil i A3- och A1-format och vara namn-
givna 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.
 
Inlämning
Tävlingsförslagen ska vara idrotts- och föreningsförvaltningen tillhanda senast 
2017-12 -18 i såväl tryckt som digitalt format. 

Inlämning av tryckt format levereras till:  

Postadress:    att: Stefan Gudmunds 
Box 114
401 21 Göteborg 

Vid personligt besök:  
Idrotts och föreningsförvaltningen, Nedre Kaserngården 1, Göteborg.

Inlämning av digitalt format ska lämnas elektroniskt via TendSign.   

Tävlingsförslag får ej lämnas med e-post eller fax eller annan elektronisk  
överföring.

Tävlingsförslaget ska redovisa följande:
Förslaget ska redovisa en övergripande idé för hela entréparken:

•	 Beskrivning av koncept i bild eller plan beskrivande parkens huvudidé.
•	 Strukturplan i valfri skala beskrivande parken i dess sammanhang,  

koppling och förhållande till sin omgivning.
•	 Situationsplan 1:1000 över hela tävlingsområdet 
•	 Situationsplan skala 1:400 över centrala delen av parkområdet. 
•	 Planer/planutsnitt i valfri skala.
•	 4 tvärsektioner i 1:50 eller i valfri skala. 
•	 2 perspektiv som kommunicerar helheten i förslaget. 
•	 Valfria skisser, bilder och sektioner som belyser förslaget.
•	 Kort beskrivande text på planscher (max 8 000 tecken) som motiverar ut-

gångspunkter i förslaget och som beskriver hur förslaget bidrar till att målbil-
der och programönskemål för parken uppfylls.

 
Arvode 
Varje arkitektföretag som inlämnat och av juryn fått förslaget godkänt,  
erhåller ett arvode på 125 000 kronor. 
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Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att bedömas utifrån huruvida de bidrar till att uppfylla  
tävlingsprogrammets vision och mål samt de övriga förutsättningar som  
formulerats i programmet.  
 
Bedömningen kommer att göras utifrån följande kriterier, utan  
inbördes ordning: 

•	 Gestaltning – Förslagen bedöms utifrån den bärande idén och hur väl den 
återspeglas i gestaltningen och dess arkitektoniska kvalitet. De ska ha 
dragningskraft och en tydlig identitet.

•	 Funktion – Förslagen bedöms utifrån hur väl de lyckats skapa en funktio-
nell och attraktiv miljö för parkens besökare och dess aktivitetsutövande. 
Förslagen ska visa på en medveten gestaltning och utformning av parkens 
ytor och anläggningar anpassade för aktivitet, samt delvis ha bäring i göte-
borgarnas synpunkter från den medborgardialog som genomförts.  

•	 Social hållbarhet – Förslagets gestaltning ska bidra till att skapa en jäm-
ställd, jämlik och generationsöverskridande aktivitetsplats med ett rikt 
vardagsliv. Förslagen kommer bedömas utifrån hur väl de inkluderar alla 
göteborgare till aktivitet. Som stöd i detta kommer stadens arbete ”Jämlikt 
Göteborg – hela staden socialt hållbar” samt de 7 lagstadgade diskrimine-
ringsgrunderna att beaktas. 

•	 Utvecklingsbarhet – Förlagen kommer att bedömas utifrån hur väl dess  
koncept kan utvecklas vidare till ett slutligt förslag, som uppfyller  
programmets krav och ambitioner. 

•	 Genomförbarhet – Förlagen kommer att bedömas på om det går att  
genomföra med den angivna genomförandebudgeten samt kan hålla en 
rimlig skötselnivå. De kommer även bedömas utifrån om det är möjligt att 
slutföra projektet innan år 2021 inom ramen för gällande reglering av  
området.   
Beställaren gör en kostnadsbedömning av förslagen. Skulle förslagen inte 
rymma inom ramen så kommer juryn bedöma möjligheten att bearbeta 
förslagen och behålla de kvalitéer som juryn ser i förslagen.

•	 Nytänkande – Förslaget ska genom sin kreativa utformning bidra med  
någonting nytt och unikt och som lockar människor till platsen. Samtidigt 
som det aktivt förhåller sig till och lyfter fram platsens kulturhistoriska  
värden.

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av  
följande medlemmar: 

•	 Anders Ramsby  Direktör    Idrott & förening  
(ordförande)

•	 Axel Peterson    Utvecklingsledare   Idrott & förening 
•	 Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare Park & natur 
•	 Magnus Sigfusson  Stadsutvecklingsdirektör  Stadsledningskontoret 
•	 Sabina Richter   Landskapsarkitekt  Utsedd av  

    (LAR/MSA)   Sveriges arkitekter 
•	 Mårten Setterblad  Landskapsarkitekt   Utsedd av  

    (LAR/MSA)   Sveriges arkitekter 
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Beställaren kommer att komplettera juryn med ytterligare en person från sin  
organisation. Juryn äger rätt att bjuda in ytterligare sakkunnig expertis som  
rådgivare.   

Projektledare är Axel Peterson, Göteborgs Stad.  
Juryns sekreterare är Julia Hertzman, Sveriges arkitekter. 
Tävlingsfunktionär är Stefan Gudmunds, Göteborgs Stad.

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kommer att under juryns bedömning ställas ut offentligt av  
arrangören. Plats meddelas senare. Juryns utlåtande kommer att publiceras i  
samband med att tävlingsresultatet offentliggörs. 

Resultatet av tävlingen offentliggörs på Sveriges arkitekters hemsida. 

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

Returnering av tävlingsförslagen
Förslagen kommer inte att returneras.

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

Fortsatt uppdrag
Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande fattas avser ar-
rangören att i enlighet med juryns utslag och utan föregående annonsering för-
handla med den vinnande förslagsställaren om uppdraget att färdigställa förslaget 
och ta fram bygghandlingar för de delar som omfattas av genomförandeprojektet. 
Det fortsatta uppdraget kommer att formuleras utifrån det från det befintliga täv-
lingsprogrammet samt juryns utlåtande. 

Beställaren har även option på att beställa tilläggsarbeten för delar utanför ge-
nomförandeprojektet. Om arrangören inte anser att vinnaren har erforderliga 
erfarenheter eller resurser att handha uppdraget lämnas det till denne i samarbete 
med en mer erfaren fackman, vald av vinnaren och godkänd av arrangören. 

Om parterna inte 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, 2016”.  Reglerna gäller om inte programmet anger 
annat. 
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Godkänt av juryn 

Anders Ramsby

Magnus Sigfusson Mårten Setterblad

Axel Peterson Helena Bjarnegård

Sabina Richter
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FÖRSTUDIE

DAG HAMMARSKJÖLDS BOULEVARD
Från trafikbarriär till stadsgata

G Ö T E B O R G ,  2 0 1 7

Dnr SBK Förstudie: 0305/11
Dnr SBK Föp: 896/16

Foto: Stadsbyggnadskontoret - Dag Hammarskjöldsleden - sett mot söder.
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Foto: Dennis Björesund - Entréparken under Göteborgsvarvet.
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