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Arrangör

Akademiska Hus, i samarbete med Sveriges Arkitekter, Göteborgs Universitet och
Göteborgs stad, anordnar en inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av
”Nytt universitetsbibliotek i Göteborg” i anslutning till Näckrosen, Göteborg.
I ett första steg kommer ca 6-8 arkitektkontor att ingå i tävlingen. Inlämningskraven
kommer till detta steg vara enklare i sin karaktär och en jury kommer att utse
de 2-3 förslag som de tror har bäst förutsättningar att möta målsättningen med tävlingen.
Dessa förslag kommer att få vidareutvecklas i ett andra steg då ytterligare tävlingsförutsättningar delges genom kompletterande bilagor.
Upphandlingen genomförs som en projekttävling enligt LOU (2016:1145).
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Foto: Näckrosen, Copyright: Göteborgs Stad

Liseberg

Johannebergs
Landeri
Gamla Hovrätten
Korsvägen

Artisten

02

Bakgrund

Universitetsbiblioteket inom Göteborgs universitet har sedan
2012 arbetat med att samlokalisera stora delar av sin verksamhet till universitetsområdet vid Näckrosdammen och där tillsammans med Humanistiska fakulteten och Konstnärliga
fakulteten utveckla sina verksamheter och bli en stark och
kreativ mötesplats för akademi och samhälle. Akademiska
Hus har haft ett nära samarbete med verksamheten och 2018
blev en gemensam utvecklingsplan klar för området, ”Utvecklingsplan Näckrosen, 2018-2040”.
Utvecklingsplanen ska skapa beredskap för kommande
förändringar inom området och tar sin utgångspunkt i befintliga byggnader och parkmiljö. Visionen för utvecklingsplanen
är att ”Näckrosen är en gränsöverskridande mötesplats för
humaniora, konst och kultur. Ett område för olikheter mitt i
Göteborg”. Med utgångspunkt i visionen har fyra målsättningar för området runt Näckrosdammen formulerats.

Den strategiska placeringen nära flera av stadens kulturinstitutioner och invid kollektivtrafiknoden Korsvägen ger förutsättningar för universitetet att öppna upp sig och få en breddning i samarbetet och kontakten med invånare, samhälle och
näringsliv.
Ett nytt universitetsbibliotek för Humaniora och Konst
kan med rätt utformning bli symbolen för mötet mellan universitetets forsknings- och utbildningsverksamhet och universitetets samverkansuppdrag. Biblioteket är på en och samma
gång en stödfunktion inom akademin och en offentlig kulturaktör och utgör tillsammans med de andra kulturinstitutionerna mötesplatser för dem som studerar, undervisar och
forskar i området, men också för en bredare allmänhet.
Platsen och verksamhetens behov ger förutsättningar för
att skapa en unik byggnad.

Området som helhet ska vara/erbjuda:
• En miljö som stödjer multidisciplinära
samarbeten och samverkan med omvärlden
• Ändamålsenliga utbildnings- och forskningsmiljöer, utvecklingsbara över tid
• En attraktiv och hållbar arbets- och livsmiljö
• Närvarande och synligt i staden
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Tävlingsområdet, vy från Korsvägen.

SYF TE

Syfte med tävlingen

Tävlingens syfte är att få flera nyskapande förslag
till utformning av ett nytt universitetsbibliotek i
Göteborg och som visar på en syntes mellan
funktion, form och ekonomi. Vinnande förslag
ska vara möjligt att vidareutveckla i en fortsatt
process med Akademiska Hus som beställare och
Göteborgs universitet som hyresgäst. Utifrån detta är syftet vidare att hitta ett arkitektkontor att
samverka med som bedöms ha förmågan att på
ett prestigelöst sätt utveckla projektet till en
byggnad som stödjer biblioteket i sin dagliga
verksamhet och där byggnaden står sig över tid
och uppskattas av såväl de som arbetar i den
som av de som besöker området.
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Tävlingen syftar även till att, utan
föregående annonsering, handla upp
arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget
att utveckla projektet ”Ett nytt universitetsbibliotek i Göteborg”.

VISION

”Näckrosen ska bli en gränsöverskridande mötesplats för
humaniora, konst och kultur.
Ett område för olikheter
mitt i Göteborg”
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Vision
Det nya biblioteket vid Näckrosen ska vara ett exempel på en
modern byggnad som stödjer biblioteksverksamhet men som också
är möjlig att utveckla om andra behov skulle uppstå, en byggnad
som är robust över tid. Byggnadens uttryck ska signalera öppenhet
och bjuda in människor med olika bakgrund till att besöka byggnaden så att den på alla sätt stöttar visionen för Näckrosen om att

Foto: Ola Kjelbye

”Näckrosen ska bli en gränsöverskridande mötesplats för
humaniora, konst och kultur.
Ett område för olikheter mitt i Göteborg”.
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Mål

Målsättningen är att utveckla en byggnad som har både funktionell och arkitektonisk verkshöjd med tydliga
ekonomiska ramar. Byggnaden ska omhänderta den dualitet som både platsen och verksamheten brottas
med utifrån apsekter så som lugnt versus stökigt, öppet versus slutet och modernt versus gammalt.
Med utgångspunkt i visionen har ett antal mål för projektet formulerats:

GESTALTNING:
• byggnaden signalerar med tydlighet Göteborgs
universitets närvaro vid Korsvägen och har en
arkitektonisk verkshöjd värdig platsen
• byggnaden förstärker universitetets samband
med staden och närliggande universitetsbyggnader
• byggnaden är tillgänglig och erbjuder
mötesplatser mellan akademi och samhälle
• byggnaden vänder sig mot både Korsvägen
och Näckrosen

FUNKTION:
• byggnaden har öppna och attraktiva entréplan
från både Korsvägen och Näckrosen
• byggnaden har inbjudande och gestaltade miljöer
för gränsöverskridande lärande, litterär forskning
och samverkan
• byggnaden har en bred variation av lär- och arbetsmiljöer för att möta många olika behov
• byggnaden har tydligt offentliga rum där samlingarna
och kulturarvet synliggörs
• byggnaden har funktionella förvaringsutrymmen
som möjliggör en effektiv hantering av samlingarna
• byggnaden bidrar till att verksamheten kan agera
hållbart i sina dagliga val

EKONOMI OCH GENOMFÖRBARHET:
• byggnaden är effektiv (dvs kvoten mellan BTA och
LOA-h) och utvecklingsbar över tid med ett stort mått
av generalitet för att kunna utvecklas, förändras och
ställas om både för verksamheten och till
annan verksamhet
• byggnaden uppförs utifrån en kostnadsmedvetenhet kring både produktions- och
förvaltningskostnader

HÅLLBARHET OCH KLIMAT:
• byggnaden är miljöbyggnad silver
• byggnaden har en klimatneutral fastighetsdrift
• byggnaden uppförs på ett sätt som leder till
minskade utsläpp av växthusgaser
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15 300
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Universitetsbiblioteket. Foto: Akademiska Hus

kvm BTA

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften består av att utforma ett förslag till universitetsbibliotek som stärker
och tillför värden till såväl Göteborgs universitet, Akademiska Hus som till staden.
Förslaget ska ta ett helhetsgrepp kring hur universitetsbibliotekets lokalprogram kan inrymmas
i en ny byggnad samtidigt som byggnaden måste förhålla sig till sin lokala kontext och de begränsningar
som befintlig stadsmiljö ger. Ett robust perspektiv innebär också att förslaget måste förhålla sig till
att byggnaden ska vara möjlig att ställa om i den händelse biblioteket lämnar ytor/rum eller expanderar.
Akademiska Hus ser att alternativa hyresgäster framförallt finns inom kontorshyresmarknaden.
En viktig del i att utveckla projektet handlar om att förstå universitetets ekonomiska förutsättningar vad gäller hyresnivåer
och att skapa en byggnad som har stora funktionella och arkitektoniska värden i relation till de ekonomiska förutsättningar
som råder. I tävlingsprogrammet kommer ett mål för produktionskostnaden att anges.
En annan viktig förutsättning för projektet är att Akademiska Hus har beslutat att följa Fossilfritt Sveriges färdplan
mot fossilfri bygg- och anläggningsbransch och att utsläpp av
växthusgaser ska vara nere till netto noll år 2045. Redan till
2030 ska utsläppen ha minskat till 50%. I såväl tävlingsuppgiften som i fortsatt uppdrag ingår därför att göra aktiva val
vad gäller system, material och gestaltning och som leder till
minskade utsläpp av växthusgaser i jämförelse med normalt
i byggbranschen.
Ny byggnad ska uppföras på den tomt där befintligt bibliotek från 1950-talet ligger samt på angränsande parkeringsytor.
Det innebär att byggnaden från 1950-talet rivs och ersätts
med en större byggnad som ska rymma verksamheten som
idag huserar i både biblioteket från 1950-talet och biblioteket
från 1980-talet. Projektet omfattar en nybyggnad på 15 300
kvm BTA. Av dessa utgörs biblioteksverksamheten av ca
14 000 kvm BTA.
Det nya Universitetsbiblioteket för Humaniora och Konst

besöks i första hand av studenter och forskare från de närliggande humanistiska respektive konstnärliga fakulteterna.
Av det nuvarande humanistiska bibliotekets besökare utgör
studenter från Göteborgs universitet en klar majoritet
(ca 70 % av besökarna) och de använder i huvudsak bibliotekets läsplatser, datorer eller lånar böcker och söker information. Biblioteket bedriver också publik programverksamhet
med föredrag och utställningar.
Det nya Universitetsbiblioteket beräknas ta emot runt 2500
besökare om dagen och behoven för dessa kommer att se olika
ut vilket innebär att det behövs en rad olika typer av ytor men
också olika ljudzoner. Det nya biblioteket omfattar öppna
biblioteksytor, grupprum, bokbinderi, digitaliseringsverksamhet, läsesalar, kamerabevakade specialsalar, utställningsytor,
öppna magasin, ett automatiserat höglager, kontor mm.
En stor anledning till att projektet initierats är behovet av
att tillskapa mer förvaringsyta och att effektivisera verksamheten. Detta sker bland annat genom att förlägga de stora
boksamlingarna till ett automatiserat höglager.
Ett lokalprogram som innehåller mer detaljerade beskrivningar av byggnadens areor, flöden och funktioner kommer
att delges de deltagande arkitektkontoren i samband med
startmötet.
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Skalstock: 1:1500 A3

TÄVLINGSOMRÅDET
Näckrosenområdet, som omfattar både universitetsparken Pelousen och stadens stadspark
Renströmsparken, ligger i ett spännande läge i
Göteborg – intill kulturinstitutionerna runt Götaplatsen, beläget på en höjd ovanför Korsvägen.
Korsvägenområdet har en unik identitet i staden,
i och med att det rymmer en blandning av innerstadsmiljö, stora besöksmål och universitetsmiljöer. Förutom kulturinstitutioner vid Götaplatsen
ligger Världskulturmuseet, Liseberg och Svenska
mässan i anslutning till området. Här finns en
storskalighet med intensiva besöksflöden sida
vid sida med stenstadens boendemiljöer och
vardagsfunktioner.
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besökare
om dagen

Omgivningen till tävlingsområdet präglas av
flera stora stadsomvandlingsprojekt så som
utveckling av Svenska Mässan, Västlänken med
stationsuppgångar på Korsvägen och Akademiska Hus egna projekt ”Nya Konst” som ingått i
samma förslag till detaljplan som universitetsbiblioteket. Just nu pågår också färdigställandet av
”Humanisten” som beräknas stå klar hösten 2019.
Detta innebär att tävlingsområdets omgivningar
på sikt kommer att se annorlunda ut mot idag.

Kartbild: 02 Landskap
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Prekvalificering

INTRESSEANMÄLAN
•
•

Intresseanmälan ska lämnas på svenska, danska
eller norska.
Den ska senast 2019-06-28 vara arrangören tillhanda i
TendSign, ett elektroniskt upphandlingssystem som
arrangören använder för denna projekttävling. Det är
kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och
att lämna intresseanmälan. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning. Se www.tendsign.com.

4.

I TendSign anges vilka krav och villkor som gäller för att få
delta i tävlingen.
Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns funktion för frågor och svar.

HANDLINGAR ATT LÄMNA IN
Intresseanmälan ska innehålla samtliga handlingar enligt
nedan:
1.

2.

3.

Ifyllt formulär i TendSign kallat ”Inbjudan till intresseanmälan” för nytt universitetsbibliotek i Göteborg.
Intresseanmälan innehåller även en checklista med de
dokument som efterfrågas av arrangören. Om flera arkitektkontor går samman gemensamt ser Akademiska Hus
gärna att en av aktörerna agerar huvudintressentet och
formell part gentemot Akademiska Hus. Denna part fyller
då i annat/andra företags kapacitet i intresseanmälan.
Projekttävling enligt LOU avser enbart upphandling av
arkitekt. Övriga tekniska konsulter som engagerats i tävlingsarbetet på förslagsställarens anmodan kan enbart
komma att bli underkonsulter i det hänseende Akademiska Hus anser det vara nödvändigt för det fortsatta arbetet.
Programförklaring (max 2 A4-sidor), d. v. s. en redogörelse som ska innehålla en generell beskrivning av förslagsställarens arbetsmetodik och hur den säkrar en gemensam, iterativ och öppen arbetsprocess i samverkan med
beställare, hyresgäst, stad och övriga intressenter och
rådgivare. Beskrivningen ska visa hur arbetsprocessen
säkrar ett gestaltningsarbete som kontinuerligt optimerar
byggnadens ekonomi, funktionalitet och kvalitet i dialog
med övriga parter.
Redovisning av uppdragsorganisation för tävling samt för
fortsatt uppdrag inklusive CV:n för de nyckelpersoner
som kommer att engageras under hela processen, d. v. s.
både tävling och fortsatt uppdrag. Några av nyckelpersonerna i projektorganisationen ska vara knutna till de referensprojekt som lämnas. Av CV ska det framgå att någon
nyckelperson i teamet har erfarenhet av svensk byggprocess och projektering, behöver dock inte vara samma
nyckelpersoner som står bakom referensprojekten. Redovisningen bör tillhandahållas på max sex A4 sidor.

5.

6.

Lista på nyckelpersoner i uppdragsorganisation som ska
vara tillgängliga för intervju. Intervjuer sker med de åtta
kontor som i av urvalsprocessen bedöms vara intressanta
för att låta delta i tävlingsskede 1. Intervjun är en sista
sammantagen bedömning över att alla de uppgifter som
lämnats och som bedömts stämmer. Intervjun kommer
att bedömas utifrån en skala om icke godkänd/godkänd/
väl godkänd. Intervjun kommer att utgå från ett tydligt
frågeformulär och som är samma för samtliga kontor.
Språk vid intervju är svenska eller engelska. Svar från
intervjuerna kommer att dokumenteras och för att få
vara med i tävlingen krävs bedömningen godkänd på
samtliga frågor.
Intervjuer äger rum under vecka 38. Tidsåtgång är 1,5
timme och intervjuer sker under tre möjliga pass per dag,
10.00–11.30, 13.00–14.30 eller 15.30–17.00. Är det någon
dag som inte funkar för intervju går det bra att ange detta.
Arrangören kommer att lämna besked om tid och plats
under vecka 36, 2019
Ett referensprojekt på en offentlig byggnad (bibliotek,
universitet, högskola eller en offentlig byggnad med liknande komplexitet och relevans)) som genomförts/byggts
inom de senaste femton åren. Byggnaden ska visa på arkitektonisk verkshöjd i relation till omgivande stadsmiljö,
hur samspelet mellan den yttre gestaltningen och de inre
offentliga lokalernas placering och funktion (restauranger, utställningslokaler, samlingslokaler, kulturella lokaler
e. d.) har hanterats i entréplan samt visa på hela byggnadens upplägg utifrån orienterbarhet med funktionella invändiga flöden och samband.
Referensprojektet ska presenteras på max två A4-sidor
med objekts- och projektbeskrivning, entreprenadform,
beskrivning av intressentens uppdrag och varför projektet är relevant som referens samt vilken roll personerna
i föreslagen uppdragsorganisation för aktuell tävling har
haft i referensprojektet. Av materialet ska det också framgå vad fördelningen mellan lokalarea/bruttoarea är samt
fördelning lokalarea för verksamheten/total lokalarea.
Ett referensprojekt som har genomförts inom de senaste
femton åren och som förslagsställaren bedömer har arkitektonisk verkshöjd och där det har funnits tydligt begränsade ekonomiska ramar.
Referensprojektet ska presenteras på max två A4 sidor
med objekts- och projektbeskrivning, entreprenadform,
beskrivning av intressentens uppdrag och en beskrivning
om varför projektet är relevant som referens. Ange gärna
om det har gjorts särskilda avvägningar vad gäller byggteknik och materialval utifrån både produktions- och
förvaltningskostnader under arbetsprocessen och som
intressenten är särskilt stolt över. Det ska också framgå
vilken roll nyckelpersonerna i föreslagen uppdragsorganisation för aktuell tävling har haft i referensprojektet.

9

PR EK VALIFI C ER IN G

7.

Av materialet ska det också framgå vad fördelningen mellan lokalarea/bruttoarea är samt fördelning lokalarea för
verksamheten/total lokalarea.
Beskrivning av ett projekt som har genomförts inom de
senaste femåren och där förslagsställaren är nöjd med hur
samarbetet mellan kund och uppdragsgivare har fungerat
och varför det har varit så framgångsrikt utifrån såväl
beställares som uppdragsgivares perspektiv. Referensprojektet ska presenteras på max en A4 med en bild på
projektet, samt en beskrivning om varför projektet är
relevant som referens samt vilken roll personerna i föreslagen uppdragsorganisation för aktuell tävling har haft
i referensprojektet.

KVALIFIKATIONSKRAV
Leverantör måste uppfylla följande kvalificeringskrav för att
bli föremål för utvärdering i upphandlingen:
a.

b.

c.

d.

Ekonomisk ställning – Leverantörer ska vara registrerade
hos bolagsverket eller motsvarande för utländska leverantörer. För enskild firma som inte är registrerad hos olagsverket gäller registrering hos skatteverket och innehav av
F-skattesedel.
Intressenten ska uppfylla minst riskklass 40 enligt
Creditsafe, eller motsvarande från annat kreditupplysningsföretag. Uppgifter lämnas i TendSign.
Krav på tävlingssökandes hållbarhetsarbete - Leverantör
ska ha ett kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem. Uppgifter lämnas i TendSign.
Åberopar företag annat/andra företags kapacitet ska även
detta/dessa uppfylla kraven a. och b. Uppgifter lämnas i
TendSign.
Någon nyckelperson i föreslagen uppdragsorganisation för
fortsatt projekt ska ha erfarenhet av svensk byggprocess
och projektering. Inlämnad uppdragsorganisation med
tillhörande CV:n styrker detta.

KVALIFICERINGS OCH URVALSPROCESS
Urvalet kommer att göras i två steg. Om något av kraven i
Steg 1 inte uppfylls går intressenten inte vidare till steg 2.

Steg 1
•
•

•
•

Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på svenska,
danska, eller norska senast den 28 juni 2019.
Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan ska
ha inkommit. Om det saknas handlingar eller uppgifter
kan intresseanmälan förkastas.
Det ska inte finnas någon grund för uteslutning
(se Uteslutningsgrunder i TendSign).
Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda för huvudsökanden (se Kvalifikationskrav).

URVALSKRITERIER
Utöver att ovan efterfrågade handlingar ska vara insända,
kommer bedömningen i prekvalificeringsskedet att, utan
inbördes ordning, utgå ifrån:

Kostnadsmedvetenhet:
• Förslagsställarens förmåga att göra smarta och
kostnadsmedvetna val för att nå låga produktions- och förvaltningskostnader
• Förslagsställarens förmåga att skapa funktionella
byggnader med effektiva förhållanden mellan
lokalarea/bruttoarea och verksamhetens lokalarea/total lokalarea
• Förslagsställarens förmåga att skapa underhållsvänliga och byggtekniskt säkra byggnader
Personella resurser:
• Förslagsställarens förmåga att organisera, leda
och driva arbetet under hela projektprocessen
Förmåga att samverka:
• Förslagsställarens förmåga att ingå i en dialogpräglad designprocess med god kommunikativ förmåga
för att utveckla projektet tillsammans med beställare och hyresgäst under hela projektprocessen
Arbetsmetodik:
• Förmåga att strukturera arbetet
• Förmåga att göra väl avvägda prioriteringar mellan
olika parametrar
Arkitektonisk förmåga:
• Förslagsställarens förmåga att visa förståelse för
komplexa stadsbyggnadssammanhang i relation
till tydliga lokalprogramskrav och ekonomiska ramar
• Förslagsställarens förmåga att nå arkitektonisk
verkshöjd i relation till omgivande stadsmiljö
• Förslagsställarens förmåga att hantera samspelet
mellan den yttre gestaltningen och de inre offentliga lokalernas placering och funktion i entréplan
• Förslagsställarens förmåga att skapa orienterbarhet med funktionella invändiga flöden och samband
• Förslagsställarens förmåga att gestalta funktionella
och genomförbara byggnadsverk
• Förslagsställarens förmåga att skapa robusta
byggnader med lång livslängd

Steg 2

URVALSGRUPP

Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att bygga på en sammantagen bedömning
av projektorganisation, programförklaring, intervju och
referensprojekt utifrån urvalskriterierna (se nedan).

Urvalsgruppen kommer att bestå av representanter från
Akademiska Hus, representant från Göteborgs universitet
samt representant från Göteborgs stad. Representant från
Sveriges Arkitekter är urvalsgruppens sekreterare.
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Om tävlingen

TÄVLINGSREGLER
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler
för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och
konstnärernas verksamhetsfält” från 2016, se
https: www.arkitekt.se/app/uploads/2014/06/Byggsektornsgemensamma-tavlingsregler-2016.pdf

SEKRETESS
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess vid arkitekttävlingar. Sekretess gäller för
upphandlingen. Att uppmärksamma för tävlingsdeltagare:
•

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att
inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen på motsvarande sätt som i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19
kap 3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess, vilket gäller
fram till dess att tilldelningsbeslut har delgivits. Sekretessen bryts efter tilldelningsbeslut, det vill säga efter beslut om vinnare i projekttävlingen. Om tävlingsdeltagare
bryter mot sekretessen riskerar de att bli uteslutna.
Tävlingsbidragen kan komma att ställas ut anonymt.

TÄVLINGS- OCH PROJEKTSPRÅK
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. Tävlings-

programmet kommer att ges på svenska. Tävlingsförslaget ska
vara utfört på svenska, danska eller norska. Juryns utlåtande
kommer att ges på svenska.

TÄVLINGSPROGRAM
Ett tävlingsprogram är under framtagande och kommer att
publiceras vid tävlingens start.

STARTMÖTEN
Startmöte för tävling sker under vecka 38, 16-20 september.

TÄVLINGSPROCESS
Projekttävlingen är i två steg. I ett första steg kommer ca 6-8
arkitektkontor att ingå i tävlingen. Inlämningskraven kommer
till detta steg att vara enklare i sin karaktär och av mer konceptuell karaktär. En jury kommer att utse 2-3 förslag som
de bedömer har bäst förutsättningar att möta målsättningen
med tävlingen. Dessa förslag kommer att få vidareutvecklas
i ett andra steg då ytterligare tävlingsförutsättningar delges
genom kompletterande bilagor. Inlämningskrav i tävlingsperiod 1 och tävlingsperiod 2 kommer att framgå av tävlingsprogrammet.
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TÄVLINGSARVODE
Tävlingsdeltagare kommer för steg 1 vardera att ersättas med
ett arvode om 150 000 SEK exklusive moms efter korrekt inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag
i enlighet med inlämningskrav för tävlingsperiod 1i tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura i enlighet med
angivna krav i bilaga 6, ”Fakturamall leverantörer”.
De två till tre team som går vidare som tävlingsdeltagare
i steg 2 kommer vardera att ersättas med ett arvode om
400 000 SEK exklusive moms efter korrekt inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag i enlighet
med inlämningskrav för tävlingsperiod 2 i tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura.

UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN
Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget att fortsätta projektprocessen
med att ta fram programhandling, systemhandling och bygghandling. I uppdraget finns också en option om att en större
byggrätt än aktuell biblioteksbyggnad kan komma ifråga för
det fortsatta arbetet då biblioteket från 1980-talet troligen
kommer att bibehållas och utvecklas för annat ändamål.

Akademiska Hus ser gärna att det kontor som får fortsatt förtroende att utveckla biblioteket också får möjlighet att titta på
och utveckla biblioteket från 1980-talet för att få en bra helhet
mellan äldre och nyare delar.
En förutsättning för ett genomförande av projektet är att pågående arbete med förslag till ”Detaljplan för universitetet vid
Renströmsparken, del 2” vinner laga kraft samt att Akademiska Hus styrelse fattar beslut inför varje nytt skede i projekteringsprocessen och slutligen ett investeringsbeslut. Totalentreprenad i samverkan kan komma att bli aktuellt för detta
projekt.
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation
skall samråd ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen efter
två år, trots att erforderliga beslut fattats, inte har lett till
projekteringsuppdrag eller inledda förhandlingar med vinnaren, tillkommer det denne ytterligare en ersättning motsvarande 400 000 SEK. Ambitionen är att vid tävlingens slut ha
ett underlag för att fatta beslut om att gå vidare i utvecklingen
av projektet och då ta fram programhandlingar.

PRELIMINÄR TIDPLAN
• Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2019-06-12
• Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2019-06-28
• Intervjuer med de 6-8 kontor som bedöms som intressanta
att låta delta i tävlingen, sker under vecka 38, 16 -20 september 2019.
Tid för intervju meddelas under vecka 36, 2019
• Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla
för steg 1: vecka 38, 2019
• Startmöten, vecka 38, 16-20 september
• Inlämning av tävlingsförslag 1: 2019-11-29
• Tillkännagivande av juryns beslut steg 1: januari 2020
• Inlämning av tävlingsförslag 2: mitten på maj 2020
• Tillkännagivande av juryns beslut steg 2: slutet på juni 2020
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Bedömning av tävling

JURY

BEDÖMNINGSKRITERIER

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående
av nio personer, dels representanter från Akademiska Hus,
Göteborgs universitet och Göteborgs stad samt två ledamöter
utsedda av Sveriges Arkitekter. Jäv får inte föreligga.

I tävlingen kommer följande bedömningskrav gälla utan
inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål som
ställts i programmet och dess bilagor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör,
Akademiska Hus
Hayar Gohary, projektdirektör, Akademiska Hus
Charlotta Andersson, strategisk fastighetsutvecklare,
Akademiska Hus
Mårten Tiselius, Göteborgs universitet
Morgan Palmqvist, överbibliotekarie, Göteborgs
universitet
Helena Siesjö, bibliotekschef, Humanistiska
fakulteten, Göteborgs universitet
Sophia Älfvåg, arkitekt, Göteborgs stad
Birgitta Lööf, arkitekt, Göteborgs stad
Namn och yrkestitel, utsedd av Sveriges Arkitekter
Namn och yrkestitel, utsedd av Sveriges Arkitekter
Adjungerad, Mikael Lindberg, projektledare,
Akademiska Hus

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare
sakkunnig expertis avseende frågor som:
•
Byggnadskontruktion
•
Kalkyl
•
Lokalsamband
•
Utbyggnadsordning

Funktion

Gestaltning

Ekonomi
och
teknik

Utvecklingsbarhet

Genomförbarhet
och
förvaltning

Hållbarhet

Tävlingssekreterare: Namn och yrkestitel, Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionär: Namn och yrkestitel, arrangör
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Rättigheter
ÄGANDE, NYTTJANDE- OCH UPPRÄTTSHOVSRÄTT
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 mellan förslagsställarna och arrangören/byggherren. Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det samlade tävlingsresultatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt
att det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt. Arrangören och
Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera förslagen i tryckt form
och på internet samt för utställning utan särskild ersättning till
förslagsställarna. All publicering efter anonymitetens brytande
kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn,
innan dess med förslagets motto.
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