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Inbjudan till prekvalificering

Smyrnakyrkan i Göteborg inbjuder 

härmed, i samarbete med Göteborgs 

stad och Sveriges Arkitekter, till 

prekvalificering gällande parallella 

uppdrag avseende utformningen 

av Framtidens kyrka - en ny 

kyrkobyggnad i Frihamnen . 
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SMYRNA FRAMTIDENS KYRKA

Smyrnakyrkan bildades 1922 som 
en fristående församling inom 
Pingströrelsen och har idag ca 3400 
medlemmar. Utöver att vara en 
gudstjänstfirande gemenskap har 
vi idag många olika verksamheter 
med ett stort musikliv, barn- och 
ungdomsarbete, café, mission, 
etc. En grundpelare är det sociala 
arbetet med själavård, sjukhusbesök, 
soppluncher samt utdelning av 
matkassar till behövande i Göteborg. 
 
Smyrna har sina rötter i Folk-
rörelsernas tid där frikyrkorna 
växte fram som demokratiska 
föreningar med ett starkt 
samhällsengagemang. Vår tradition 
betonar enkelhet och folklighet mer 
än ämbete och liturgi, vilket även 
tar sig uttryck i utformningen av 
gudstjänstlokalerna.
 
Sedan 2011 har Smyrna varit i en stark 
tillväxt- och förändringsperiod, bland 
annat har vi fått en allt tydligare 
mångkulturell profil. Samtidigt 
har församlingens sociala arbete 
också förändrats och vuxit kraftigt. 
Nuvarande lokaler saknar idag den 
flexibilitet och storlek som behövs 
för verksamheten. Till det brister de 
avseende tillgänglighet.
 
Vi vill som kyrka vara en oas som är 
till för Göteborg och som är med och 
förändrar världen. I linje med detta 
och i takt med Smyrnas utveckling 
har våra blickar vänts mot Frihamnen 
som lockar oss med sitt vackra namn 
och sitt symboliska läge mitt i älven.

Varför Framtidens Kyrka i 
Frihamnen?

De parallella uppdragen syftar till att 
få fram väl gestaltade, genomförbara 
och utvecklingsbara byggnadsförslag 
för en kyrkobyggnad vars uttryck 
och form dels utstrålar Smyrnas 
verksamhet, liv och ”hjärtslag” och 
dels förankring i platsens historia 
och identitet. Därutöver vill vi 
att byggnadsförslagen visar på 
realistiska lösningar för hur kriterier 
för funktion, ekonomi och hållbarhet 
tas omhand i byggnaden. De 
parallella uppdragen handlar om att 
på ett nytänkande sätt utforska och 
gestalta idén om en byggnad för 
Smyrnakyrkan i det nya Frihamnens 
mest centrala stadsrum.

På samma sätt som nuvarande 
kyrkobyggnad har betjänat 
församlingens verksamhet i snart 80 
år ska Framtidens Kyrka i Frihamnen 
skapa rum som ger förutsättningar 
för framtida generationer, vilket 
förutsätter såväl stabilitet som 
flexibilitet. I församlingens 
gemensamma förarbete har vi 
kommit fram till en önskan att 
Framtidens Kyrka ska signalera: 
Öppenhet, Välkomnande och 
Tydlighet.

Vi drömmer om en byggnad 
som signalerar öppenhet till och 
välkomnande till människor oavsett 
bakgrund. Samtidigt ska byggnaden 
signalera en tydlighet som kyrka 
generellt och som Smyrnakyrkan i 
mer specifik bemärkelse: Vi ser oss 
mer som en räddningsflotte än en 
lyxkryssare.

Med Framtidens Kyrka i Frihamnen 
vill vi:
•  Skapa bättre förutsättningar att bli 
en positiv samhällskraft i centrum av 
det nya Göteborg.
•  Skapa en mångkulturell mötesplats 
i centrum av det nya internationella 
Göteborg och ett nav i vårt stora 
internationella nätverk.
•  Skapa bättre möjligheter för att 
kraftigt bygga ut vårt sociala arbete 
och för att utveckla vårt arbete bland 
barn och unga.
•  Vara med och bygga ett brett 
samarbete med kyrkor och 
civilsamhälle för stadens bästa 
där tillgängliga lokaler och öppna 
verksamheter kan bli en resurs för 
alla, oavsett ålder, tro, etnicitet, 
ekonomisk, fysisk och social förmåga.

Programmeringen och utformningen 
av kyrkan kommer att ha inverkan 
på flera av det framtida Frihamnens 
mest centrala offentliga rum. Den 
tänkta byggnadens västra gavel 
vetter mot Frihamnsplatsen där 
områdets huvudstråk möts och 
bildar entré till Jubileumsparken.

Utifrån det ovan beskrivna är syftet 
med de parallella uppdragen att hitta 
det team som inte bara kan arbeta 
fram ett attraktivt byggnadsförslag 
utan som också på ett lyhört och 
inlevelsefullt sätt kan vidareutveckla 
och förfina detta.

Öppenhet, Välkomnande, 
Tydlighet 
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Följande lokaler ska bland annat 
ingå:
·  En huvud-kyrksal, i grunden 
med 1000-1200 sittplatser, 
som med flexibilitet ska möta 
både församlingens allmänna 
gudstjänstbehov så väl som en ökad 
maxkapacitet för musikaler, konserter 
och andra större sammanhang. 
·  Kompletterande kyrksalar för att 
öka flexibiliteten för såväl parallella 
söndagsgudstjänster som olika 
verksamheter och samlingar på 
veckodagarna.
·  Ett öppet, flexibelt och 
välkomnande kyrktorg (det vill säga 
entrérum).
·  Övriga rum: lokaler för barn och 
ungdomar, gott om grupp-, klass- 
och samtalsrum för alla olika grupper 
inklusive övningsrum för olika 
musikkonstellationer.
·  Utökat omsorgscenter för Smyrnas 
sociala arbete, såväl matutdelning 
som själavård. 
·  Ett café med förutsättningar för 
lunchservering under vardagarna.

Utöver församlingens nuvarande 
lokalbehov ska byggnaden innehålla 
lokaler för framtida expansion. 

Kyrkan omfattar 8000 m2 BTA (plus 
källare) som ska inhysa aktiviteter för 
veckans alla dagar.  Därutöver ska 
byggnaden innehålla 3000 m2 BTA 
bostad som avser byggas i ett senare 
skede.

Frihamnen var under större 
delen av 1900-talet en hamn 
med undantagsregler, klassad 
som utrikes ort och avspärrad för 
allmänheten. Hamnen var resultat av 
ett omfattande infrastrukturprojekt 
som inbegrep muddring, utfyllning, 
kajbyggnation och inte minst 
infrastruktur för godshanteringen. 
Denna hanterades tullfritt inom 
hamnområdet på grund av dåtidens 
höga handelstullar. 

Frihamnen har genomgått ett 
antal moderniseringar under årens 
lopp. Under 1980-talet skedde en 
tillbakagång av innerhamnens 
hamnverksamhet, för att i slutet 
av 1990-talet upphöra i samband 
med containerns införande 
och den ökande trailertrafiken i 
ytterhamnarna. 

De bevarade gamla hamnmagasinen 
intill det planerade läget för 
kyrkobyggnaden kommer att ingå 
i det framväxande nya Frihamnens 
centrumpunkt: Frihamnsplatsen. 
Frihamnsplatsen kommer att bli en 
viktig samlingspunkt där människor 
kan både förstå, uppleva och 
anknyta till platsens historia. Den 
tänkta  kyrkobyggnaden ska bidra 
till dessa dimensioner i stadsrummet 
genom att relatera till intilliggande 
byggnader, samtidigt som den ska 
utstråla nytänkande i sin gestaltning.

Framtidens kyrka - 
mer än bara en kyrksal

Förstå, uppleva och anknyta till 
platsens historia

Smyrna ansluter sig till Frihamnens 
målbild med en hög ambitionsnivå 
för en hållbar stadsdel. 
Utifrån vårt egna språkbruk är 
Förvaltarskaps-tanken viktig i 
såväl byggnation som förvaltning, 
dvs ett ansvarsfullt användande 
av ekologiska, ekonomiska och 
mänskliga resurser. Vi vill med 
vårt sociala arbete bidra till det 
”helastaden-perspektiv” som 
formar social hållbarhet.

Ett konkret exempel på att 
förverkliga aspekter av social 
hållbarhet i projektet är att 
samnyttja lokaler på ett sätt 
som ger en levande stadsdel 
över dygnet. Detta skulle stärka 
Frihamnen som en trygg och 
social mötesplats. 

Ett annat exempel på hållbart 
byggande är alternativa lösningar 
för att minimera byggnadens 
klimatpåverkan vilket är en 
central aspekt för projektet. Val 
av material ska göras tidigt och 
prioriteras utifrån klimatpåverkan. 
Med utgångspunkt i 
miljömässigt hållbara material 
och energisparande lösningar 
skapas förutsättningar för 
en designprocess där dessa 
perspektiv är integrerade från 
start.

Hållbart byggande i framkant
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Frihamnsplatsen och områdets framväxt
Framtidens Kyrka vetter mot Frihamnsplatsen där Frihamnens övergripande stråk möts och som bildar 
entré till Jubileumsparken. Frihamnsplatsen blir Frihamnens mest centrala stadsrum och kommer att bli 
en viktig samlingspunkt och fortsättning av Jubileumsparken som etablerats sedan 2014, och vars inre 
del avses vara färdigställd till 2023. Den nya Hisingsbron beräknas vara klar 2022 och stärker kopplingen 
mellan centrum och Frihamnen. Magasin 113, bedöms också vara klart till 2022, dit bland annat 
Göteborgs Konsthall avser att flytta. Mellan 2023 och 2026 är Frihamnens inledande etapper färdigställda 
kring Jubileumsparken och knyter samman miljöerna mellan de befintliga magasinen upp till den nya 
hållplatsen vid Hisingsbrons landfäste. Frihamnens första skolor och förskolor är på plats inom denna 
period.

FRIHAMNSPLATSEN, MITT I NYA FRIHAMNEN

Frihamnsplatsen

Framtidens Kyrka
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Frihamnen - tät och grön stadsdel
Frihamnen kommer att fortsätta att utvecklas under 20-30 års tid med ytterligare kopplingar till 
kringliggande stadsdelar och över älven samt 9-10 000 bostäder och verksamheter. Frihamnen 
planeras bli en tät och grön stadsdel, om hela området utvecklas enligt planerna kommer
9.000-10.000 lägenheter, 6 skolor och ca 90 avdelningar förskola att uppföras inom området.
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Framtidens 
Kyrka
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Illustrationer på detta uppslag: 
Frihamnens framtida struktur (sid 8) 
där de vita kvarteren ligger närmre 
i tid. Principdiagrammen visar på 
hur strukturen är uppbyggd kring 
Frihamnens blå och gröna rum samt 
övergripande stråk och kopplingar. 

Jubileumsparken är frambyggt i steg 
där framtill idag teamen: Akay, Björns 
Bollsmedja E.B. Itso, Le Balto, Mycket, 
Mareld, Passalen, Muf architechts, 
Raumlabor Berlin och Recetas 
Urbanas medverkat (bilder sid 9). 
Illustration på det tillbyggda Magasin 
113 av MVRDV och BSK arkitekter.
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Smyrnaförsamlingen bildades 
år 1922 då 123 av dåvarande 
Betelförsamlingens medlemmar 
samlades för att starta en ny 
församling som fick namnet 
Smyrna. Smyrna är en fristående 
församling inom Pingströrelsen 
och har idag ca 3400 medlemmar i 
Göteborgsregionen och är i och med 
det en av de största i Sverige.

Smyrna har sina rötter I folk-
rörelsernas tid (ca 1850-1910), 
då pingströrelsen var den sista i 
raden av frikyrkor som växte fram. 
Frikyrkan växte fram i reaktion mot 
statskyrkosystemet och betonade 
den personliga tron och den 
individuella friheten och rätten att 
uttrycka den.

Församlingarna blev demokratiskt 
uppbyggda föreningar och många 
forskare menar att detta hade en 
avgörande betydelse i framväxandet 

Vad är Smyrnakyrkan?

av demokratin i vårt land. Ett stark 
samhällsengagemanget har följt oss 
genom vår historia.
 
Väckelserörelserna kom att betona 
enkelhet och folklighet mer än 
ämbete och liturgi vilket tog sig 
tydliga uttryck när de alternativa 
gudstjänstlokalerna växte fram. 
Ordet ”kyrka” användes i princip 
aldrig under denna tid, utan mer 
ord som bönhuset, salen, kapellet, 
missionshuset, etc.  

Smyrnakyrkans nuvarande byggnad 
uppfördes på 1940-talet. På 80-talet 
tillkom den glasutbyggnad som 
idag utgör kyrkans Kyrktorg, 
församlingsvåning och café.
Församlingen har idag många olika 
verksamheter med ett stort musikliv, 
barn- och ungdomsarbete, café, 
närradio, missionsverksamhet i 
andra länder etc. En grundpelare är 
vårt sociala arbete med själavård, 

SMYRNAKYRKAN

sjukhusbesök, soppluncher samt 
matförrådet ”Manna” där det 
varje dag delas ut matkassar till 
behövande i Göteborg. 1000-1500 
personer möts i olika typer av 
samlingar under veckan och på 
söndagar samlas i centrumkyrkan 
vid Hagaplan sammanlagt ca 1000 
personer till gudstjänst vid tre olika 
tillfällen. Dessutom hålls gudstjänster 
på fem andra platser i storgöteborg.

Sedan 2011 har församlingen 
varit i en stark tillväxt- och 
förändringsperiod. Bland annat har 
många nyanlända anslutit sig till 
församlingen och gett den en allt 
tydligare mångkulturell profil. Under 
samma period har församlingens 
sociala arbete också förändrats 
och vuxit kraftigt. Tillväxten har i 
första hand synts på vardags- och 
söndagskvällar med samlingar 
för olika ålders-, språk- och 
kulturgrupper, men även dagtid med 
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ett ständigt flöde av hjälpsökande till 
församlingens kyrktorg. Nuvarande 
lokalerna saknar idag den flexibilitet 
och storlek som efterfrågas av 
verksamheten. Till det är de i stor 
utsträckning dåligt anpassade för 
tillgänglighet. 

Vad vill Smyrnakyrkan? 
Församlingens vision är att vara en 
kristen oas för Göteborg som följer 
Jesus och förändrar liv och samhälle. 
Vi använder ofta ena handens fingrar 
för att på påminna oss själva om vad 
vi gör.

•  Pekfingret använder vi för att likt 
Gustaf ll Adolf peka på staden Göte-
borg, vi engagerar oss för vår stad
•  Med långfingret vill vi visa att vi vill 
nå långt, förbi kulturella och etniska 
gränser. Vi vill vara en internationell 
församling.
•  Ringfingret påminner oss om kärlek 
till medmänniskor, omsorg om varan-

dra och andra.
•  Lillfingret använder vi för att kroka 
i med andra. Vi vill göra skillnad 
tillsammans med kyrkor och andra 
goda krafter i vår stad. 
•  Tummen, det kraftigaste fingret 
som verkligen skapar möjlighet att ta 
tag i saker med ett ordentligt grepp 
påminner oss om bön och gemen-
skap med Jesus. 

Begreppet ”Kyrka” 
Även om kyrkobyggnad idag 
förekommer i terminologi står 
begreppet ”kyrka” för oss mer 
för människorna som samlas 
till gudstjänst än byggnaden. 
Församlingen bärs av de vanliga 
människornas engagemang mer 
än av ämbetsbärarnas. Vi är mer 
”lågkyrkliga” än ”högkyrkliga”, 
betonar mer den subjektiva tron 
än den objektiva där ett starkt 
uttryck är vår baptistiska dopsyn. Vi 
praktiserar troendedop (i folkmun 

”vuxendop”) där dopet är en 
medveten viljehandling. Därav 
följer att uttrycket i gudstjänstliv 
tenderar att ligga närmare samtiden 
och populärkulturen än ”liturgisk 
tradition”. Samtidigt finns en rörelse 
mot större samhörighet och respekt 
för andra kristna traditioner, en 
strävan mot andlig fördjupning och 
en stor öppenhet för ekumeniskt 
samarbete.  

Framtidens kyrka
Som framgår av vår visionsformule-
ring vill vi som kyrka vara en oas som 
är till för Göteborg och vill vara med 
att förändra världen. I linje med detta 
och i takt med församlingens utveck-
ling och växande lokalproblem har 
våra blickar vänts mot Frihamnen. En 
plats som bara med sitt vackra namn 
och med sitt symboliska läge mitt i 
älven som delar vår stad, lockar oss.
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De parallella uppdragen syftar 
till att få fram byggnadsförslag 
vars uttryck och form utstrålar 
Smyrnakyrkans verksamhet och 
värdegrunder samt förankring i 
platsens historia och identitet. Därtill 
syftar de till att få fram ett förslag 
med hög ekonomisk, tidsmässig 
och teknisk genomförbarhet  som 
möter upp projektets högt ställda 
hållbarhetsambitioner.

Vi söker efter ett koncentrerat 
team med gedigen erfarenhet av 
genomförandefasen, där teamets 
nyckelpersoner avser att följa 
projektet under hela processen 
och har förmåga att arbeta nära 
beställaren.

Teamet ska ledas av ansvarig 
arkitekt med nära stöd av en 
konstruktör och ett team som 
bör vara tvärdisciplinärt, med 
specialistkompetens inom 
t ex hållbarhet, konstnärlig 
gestaltning, sociala frågor, brand, 
akustik, tillgänglighet, etc. (de 
tänkta specialistkompetenserna 
kan med fördel preciseras 
under projektorganisation i 
intresseanmälan).

Ett komplett team av tekniska 
konsulter tas fram i samråd med 
Smyrnakyrkans beställarorganisation. 
Inom församlingen finns en 
kompetens och vilja att delta i 
projektledning men också i visst 
utförande. 

Intresseanmälan
Intresseanmälan ska vara oss 
tillhanda senast 2019-08-15. 
Den ska vara på svenska eller 
engelska och skickas in digitalt till 
framtidenskyrka@smyrna.se. Även 
frågor gällande prekvalificeringen 
ställs till denna adress.

Intresseanmälans innehåll:

1. Försättssida med kontaktuppgifter 
inklusive kontaktperson.

2. Referensprojekt.
• Max tre referensprojekt på max två 
A4-sidor vardera.
• Referensprojekten ska 
tydligt redovisa nuvarande 
status, genomförandeår samt 
relevanta nyckelpersoner 
och en referensperson (med 
kontaktuppgifter) hos beställaren.
• Referensprojekten kan med fördel 
redovisa en bredd av olika projekt, då 
antalet nybyggda frikyrkor kan vara 
begränsat.
• Referensuppdragens relevans för 
det aktuella uppdraget
att gestalta Framtidens Kyrka ska 
beskrivas.

3. Genomförandebeskrivning (max 
två A4-sidor).
• En kortfattad beskrivning av hur det 
sökande teamet planerar att ta sig an 
det inledande uppdraget, att ta fram 
en tydlig och genomförbart
koncept för byggnaden.

Parallella uppdrag

4. Projektorganisation.
• Redovisning av tänkt team och 
roller i teamet med två till fyra 
namngivna nyckelpersoner.
• CV biläggs för nyckelpersoner, max 
två A4-sidor per person.

5. Timprislista för följande kategorier:
•  Uppdragsansvarig arkitekt
•  Handläggande arkitekt
•  Medverkande
•  Specialist

Urvalskriterier:
Urval av deltagare i  de parallella 
uppdragen kommer att ske genom 
en sammanvägd bedömning av 
följande kriterier:

• Arkitektonisk förmåga: Förmåga att 
leverera ett byggnadsförslag som 
redovisar arkitektoniska
kvalitéer som utstrålar kyrkans 
”lågkyrkliga” verksamhet och 
byggnadens placering mot 
Frihamnsplatsen. Förmåga att 
balansera yttre gestaltning med 
det inre lokalbehovet. Förmåga 
att balansera och integrera höga 
hållbarhetskrav med en gestaltning 
som är genomförbar.
• Arbetsmetodik: Hur teamet avser att 
ta sig an och genomföra uppdraget. 
Kommer samtliga målsättningar att 
kunna uppfyllas?
• Kostnadsmedvetenhet:
Förutsättningar att leverera ett 
funktionellt och ekonomiskt 
genomförbart förslag.

PREKVALIFICERING
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Smyrnakyrkans verksamhet 
bärs till största del av ideellt 
insamlade medel. Utifrån detta 
bedöms intressentens förmåga 
att göra kostnadsmedvetna val 
utifrån både produktion och 
förvaltningskostnader samt att skapa 
funktionella och flexibla lokaler med 
god utnyttjandegrad gällande LOA/ 
BTA.

Urvalsgrupp
Valet av team för parallella 
uppdrag kommer att göras av 
en urvalsgrupp bestående av två 
representanter från Smyrnakyrkan, 
en till två representanter från 
Stadsbyggnadskontoret samt en till 
två representanter från Älvstranden 
Utveckling. Utöver ovan nämnda 
ingår två oberoende parter i 
urvalsgruppen.

Process
Urvalsgruppen väljer ut tre till 
fem team som i samband med 
tillkännagivandet får tillgång 
till kompletterande bilagor 
innehållande fördjupade 
förutsättningar, lokalprogram etc, 
där även inlämningskrav för parallellt 
uppdrag kommer att framgå. 
Ett startmöte ger möjlighet till 
ytterligare kompletterande uppgifter 
i form av uppkomna inledande 
frågeställningar. De utvalda teamen 
kommer att ha möjlighet till en 
kortare enskild avstämning gällande 
frågor, tidiga skisser etc. 

Efterföljande moment är en enskild 
mellanavstämning med teamen 
för att ytterligare säkerställa att 
förutsättningarna och kraven är 
korrekt uppfattade.

Preliminär tidplan
Sista dag för frågor i samband med 
intresseanmälan: 8:e juli
Sista dag för inlämning: 15:e augusti.
Besked om resultat av urval: v. 35

Startmöte: v. 38
Mellanavstämning: v.42
Utskick av skriftliga förtydliganden 
till samtliga team samt individuella 
ställningstaganden per förslag: v. 44.
Inlämning av förslag: 21:e november.
Tillkännagivande av vunnet förslag 
samt uppstart med valt team: v.50

Våren 2020 – inlämnat bygglov
Hösten 2020 - byggstart
Sensommaren 2022 – inflytt

Rättigheter
Arrangören innehar det 
materiella ägandet till förslagen. 
Förslagsställarna innehar 
nyttjanderätt och upphovsrätt för sitt 
förslag. 

Arvode
Valda team ersätts med ett arvode 
på vardera 300 000 SEK exkl 
moms inklusive resor och utlägg. 
Ersättning betalas ut efter, och under 
förutsättning av, korrekt inlämnat, 
bedömt och av juryn godkänt förslag 
utifrån kriterierna i programmet.

Efter val av team
Efter att bedömningsgruppen 
har valt ett förslag för fortsatt 
bearbetning, kommer beställaren 
och förslagsställaren överens 
om fortsatt uppdrag att ta fram 
erforderliga handlingar för 
programhandling/bygglov och 
därefter systemhandlingar. Skulle 
uppdraget avbrytas utan inledande 
förhandlingar ges en ersättning 
motsvarande arvodet för det 
inledande uppdraget.  
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