
Inbjudan till prekvalificering för Parallella uppdrag

KROMET LILLA BOMMEN

Vasakronan är Sveriges största 
fastighetsbolag. Vi äger, 

förvaltar och utvecklar centralt 
belägna kontors- och 

butiksfastigheter i Stockholm, 
Uppsala, Göteborg och Malmö. 

Vasakronans vision är ”Den 
goda staden där alla människor 

trivs och verksamheter 
utvecklas”.



ett färgstarkt spektrum i ständig förändring



Lilla Bommen är ett levande färgstarkt spektrum som i ständig förändring 

speglar och bidrar till Göteborgs mångfald. Rörelsen i älven, bland människor, 

på kajen, från parkerna och den nya bron präglar platsen. Här finns nyfikenhet 

och drivkraft. Nya idéer testas, länkas samman, flyter in i och påverkar 

varandra.

Här har man modet och målmedvetenheten att öppet omfamna det 

internationella och utveckla det lokala. Lilla Bommen sticker ut, omöjligt att 

missa, en självklar förebild som visar omsorg om människor och miljöer, som 

alltid har vågat gå först. Här möter staden vattnet - öppen för äventyr, öppen 

för världen.

Lilla Bommens aktiva och interaktiva lekfullhet mitt i Göteborg delar med sig, 

speglar och färgar av sig på hela stadens identitet. När man tänker på 

Göteborg, är det Lilla Bommen man ser.

LEVANDE

Lilla Bommen är fyllt av liv dygnets alla vakna timmar. I den multifunktionella 

stadsdelen lockar variationen av verksamheter och bostäder. Innehållet ger 

stöd åt hållbara och jämställda livsstilar, här finns plats för individers initiativ 

och gruppers dynamik. 

Lilla Bommen är en plats för kreativitet, affärer och evenemang. Älven och 

kajen fylls med vattenaktiviteter där tillfälliga initiativ kompletterar permanenta 

platser. 

I FÖRÄNDRING

Lilla Bommen förenar människor med olika perspektiv och erfarenheter –

öppenhet till nya människor och initiativ är viktigt. Lilla Bommen präglas av 

variation, integration och en diversifierad ekonomi där nya kompetenser är en 

utvecklande kraft i regionen. Nya affärsmodeller öppnar upp och frigör 

företagarnas drivkrafter. Här delas både lokaler och kunskap i ett ekosystem 

av globala företag och nya entreprenörer från hela staden. Nya kluster driver 

och utvecklar hållbara affärer.

SAMMANKOPPLAD

Vid Lilla Bommen finns Göteborgs unika brorum där stråken sömlöst länkar 

samman stadens vardagliga rytm över älvens vatten och ut i världen. Här är 

man starkt uppkopplad med många hållbara resealternativ. I Lilla Bommen 

upplever man årstidens och dygnets kontraster och stadens uttryck och 

variation i ett nätverk av platser. Här finns uppkopplade utomhuskontor, livlig 

vattenaktivitet och lugna platser med grönska.

I BALANS

Längs de gröna kajerna finns lugna och avstressande livsmiljöer. Den 

varierade  växtligheten löser urbana miljöproblem och ger motståndskraft för 

förändrat klimat.

Medvetenheten och drivkraften hos de  verksamma gör att nya hållbara 

tjänster växer fram och testas, resurser delas av många, och Lilla Bommen är 

en föregångare för klimatpositivt byggande. Lilla Bommen är kärnan i en 

koldioxidfri region.

LILLA BOMMEN – ETT FÄRGSTARKT SPEKTRUM I STÄNDIG FÖRÄNDRING



Inbjudan till parallellt uppdrag

PARALLELLA UPPDRAG KROMET 

Stadsutveckling genom projekt är ett sätt för oss på Vasakronan att 

arbeta för att nå vår vision om den goda staden. Resultaten av 

projekten påverkar både den fysiska miljön och möjligheterna för 

näringslivet att utvecklas. Innehållet i de byggnader som vi utvecklar 

har stor påverkan ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Tillsammans 

med våra medarbetare, hyresgäster och andra intressenter arbetar vi 

målmedvetet varje dag för att de städer vi verkar i ska vara goda 

samhällen ur ett långsiktigt perspektiv.  

Till Lilla Bommen har människor kommit så länge Göteborg har 

funnits. För att umgås, köpslå, arbeta och kanske för att få en liten bit 

av världen – fast i Göteborg. Nu bygger vi på Vasakronan vidare på 

platsens utåtriktade historia.

I angränsande kvarter ligger Platinan som står klar 2021. Det blir vårt 

första bidrag till stadens vision om den nya Älvstaden. Nu planerar vi 

nästa pusselbit i visionen för Lilla Bommen, Kromet.

För att säkerställa hög kvalitet i bebyggelsen bjuder Vasakronan in till 

parallella uppdrag för kvarteret Kromet. Det parallella uppdraget 

arrangeras av Vasakronan i samarbete med Göteborgs Stad och 

Sveriges Arkitekter.

Schematisk volymstudie av Kromet 



BAKGRUND 

Utsnitt ur gällande detaljplan.

Maj 2016 vann detaljplanen för nya Hisingsbron med angränsande 

kvarter laga kraft. Därigenom tillskapades också byggrätter på totalt 

ca 140 000 kvm ljus BTA på fastigheter som ägs av Vasakronan. 

Under 2016 påbörjades projektet Platinan med ett hotell på 450 rum, 

drygt 25 000 kvm kontor, eventlokal samt café och restauranger. 

Projektet färdigställs skiftet 2021/2022. 

Vasakronans resterande byggrätter inom detaljplan Hisingsbron på 

ca 80 000 kvm ljus BTA är fördelade enligt:

• 37 500 kvm ljus BTA inom kvarteret Kromet. På fastigheten finns 

idag en befintlig byggnad i fem våningar på ca 11 000 kvm LOA.

• Tre byggnadskvarter på västra sidan om brofästet som medger 

10 000 (A), 18 000 (B) samt 12 000 (C) kvm ljus BTA. 

Vasakronan planerar nu nästa utbyggnadsetapp, Kromet, inom Lilla 

Bommen och denna prekvalificering inför parallella uppdrag är första 

steget.

Kromet 

A

B

C Platinan



Lilla Bommen ligger i ett mycket strategiskt läge, men området behöver en 

vitalisering. För att skapa en mer levande, mer attraktiv och konkurrens-

kraftig stadsdel som lever fler timmar på dygnet så måste området 

kompletteras av inte bara kontor utan också andra kommersiella 

verksamheter och bostäder i olika form. Platinan är ett tillskott som rör 

området i rätt riktning men bedömningen är att området behöver blandas 

upp i större omfattning.

Här finns alla förutsättningar för att området inom de närmaste 

10-15 åren tydligt kan stärkas, läget vid älven utnyttjas och en 

sammankoppling med Göteborgs centrala delar betydligt förbättras.

Kromet  som nästa etapp innebär att den östra sidan tillsammans med bron 

kan färdigställas som ett första delområde. Längs Platinan och Kromet 

finns förutsättningar att skapa ett stråk ned till vattnet. Därmed kan 

kontakten med vattnet utnyttjas och kajstråket aktiveras. Kromet ger också 

möjligheter till ett funktionsblandat innehåll med kontor, bostäder, kultur och 

service och aktiviteter i bottenvåningarna såväl mot bron som gator och 

kajstråk.

(forts.)

BAKGRUND 

Området kring Lilla Bommen, Nordstan och centralstationen. Kromet  rödskrafferad.

Göta Älv

Operan

Läppstiftet

Centralstationen

Platinan

Nordstan

Frihamnen/
Hisingen



Uppdragets syfte är att få flera förslag av en multifunktionell 

byggnad med en stark gestaltning utifrån det attraktiva läget 

och förutsättningarna i gällande detaljplan. Förslag som 

utnyttjar läget vid vattnet och brofästet där kontor och bostäder 

vävs samman i samma kvarter och de nedre våningarna fångar 

upp nivåskillnader och flöden med ett utbud av urbana 

verksamheter och aktiva gatuvåningar.

Syftet är även att utse ett förslag och teamet vars förslag på 

bästa sätt motsvarar uppgiften. Teamet ska i fortsatt uppdrag 

vidareutveckla förslaget med en projektering inför en byggstart 

under 2021. En process som skall vidareutveckla viktiga 

aspekter som etappgenomförande, generalitet, återbruk, 

träbyggnad mm.

Teamet skall i samverkan med Vasakronan ha förmågan att 

utveckla projektet under den fortsatta processen utifrån 

aspekter som kvalitet, teknik, genomförande, ekonomi och 

hållbarhet. Ett team som har denna förmåga utifrån gedigen 

erfarenhet men också ett innovativt förhållningssätt.

SYFTE2021 står Platinan 

klar. Vasakronans 

första utvecklade 

projekt med kontor, 

hotell samt café 

och restauranger i 

Lilla Bommen.



Övergripande mål

Byggnaden skall ta vara på platsen vid bron och älvrummet. Den 

skall uppfattas inkluderande och öppen. Det är här vid brofästet 

som man möter den centrala staden men byggnaden kommer 

också vara en del av mötet mellan Frihamnen/Hisingen och 

centrala staden.

Byggnaden skall utnyttja samspelet mellan kontor, bostäder och 

publika verksamheter för att skapa stråk, flöden och mötesplatser. 

Byggnadens utformning och innehåll mot kajen och älven skall 

vara transparent och aktivt förhålla sig till aktiviteter och flöden.

Byggnaden skall vara effektiv och utvecklingsbar över tid med en 

hög generalitet. En byggnad som kan utvecklas och förändras. 

Byggnaden skall utformas och byggas utifrån kostnads-

medvetenhet.

Byggnaden ska certifieras enligt Leed Platinum. Planering, 

genomförande och förvaltning ska utföras med fokus på minskade 

utsläpp av växthusgaser med sikte på en klimatneutral 

verksamhet. Grönstruktur och hantering av höga flöden/dagvatten 

ska vara en del av designen.

MÅLMålsättningen är att 
utveckla en byggnad 

som tillför kvaliteter till 
Lilla Bommen i linje 

med visionen för hela 
området, en mer 

funktionsblandad stads-
del som lever över 
dygnets alla vakna 

timmar.

Illustration av ett framtida Lilla Bommen och nya Hisingsbron. Kromet vitmarkerad.



Uppdraget är att ta fram ett förslag till Vasakronans nästa etapp i Lilla Bommen. 

Byggrätten vid älvstranden och nya Hisingsbron är på 37 500 kvm ljus BTA.

Ett helhetsgrepp skall redovisas för kvarteret som speglar visionen för Lilla 

Bommen såväl i det yttre som i det inre. Kvarteret skall förhålla sig stadsmässigt till 

nya Hisingsbron, kajstråket och omgivande gator och gestaltas med en hög 

ambition och omsorg.

Kvarteret skall bestå av en mix av kontor, bostäder samt lokaler i bottenvåningen/

arna. Uppgiften innebär också att uppnå en generell struktur så att fördelningen 

kontor/bostäder kan förändras i projektets tidiga skeden. Kvarteret skall ges ett 

öppet och inkluderande uttryck med möjlighet till mötesplatser både inomhus som 

utomhus. Kvarteret skall förbinda bronivån med kaj- och gatunivån och ge 

möjlighet till liv i kvarteret och service.

Lilla Bommen är ett område som behöver en stärkt grönstruktur. I uppgiften ingår 

därför att redovisa hur gröna innovativa lösningar kan bidra till ökade 

ekosystemtjänster och gröna ”oaser”.

Kvarterets läge vid älven och kajstråket skall särskilt nyttjas och även ge inspel till 

kommande kajutformning. Under bron mellan Kromet och hus B finns möjligheter 

att utveckla ett innehåll som stärker kajen och byggnaderna.

Ett nytt kvarter innebär att befintlig byggnad måste rivas. Ett långt drivet återbruk är 

därför viktigt tillsammans med att aktivt välja system, material och gestaltning som 

leder till minimering av växthusgaser.

PARALLELLA UPPDRAGET

Schematisk figur över Vasakronan befintliga byggnader (blåa) och byggrätter (orangea) i Lilla Bommen.

Platinan



OMRÅDET

Centralenområdet är hjärtat i 
Göteborg och hela regionen. 

Området sträcker sig från 
Drottningtorget ner till 

Gullbergs strand. Detta är ett 
av Sveriges hetaste områden 
och varje dag passerar cirka 
140 000 människor. Här ska 

en livfull och pulserande 
stadsdel växa fram med plats 
för 16 000 nya arbetsplatser 
och 2 000 bostäder. Det blir 

möjligt att skapa gröna 
promenad- och cykelstråk ner 

till vattnet och längs med 
kajen och att krydda de nya 
kvarteren med spännande 
restauranger, kulturliv och 

caféer. 

Göteborgs stad
(goteborg.se/plan- och 

byggprojekt/centralenområdet)

Pågående produktion Platinan (september 2019)

Lilla Bommen är en del av 

Centralenområdet, ett av flera 

stadsutvecklingsområden i Göteborg 

som exempelvis Masthuggskajen, 

Frihamnen och Skeppsbron.

Utvecklingen av Centralenområdet

präglas idag, förutom ny bebyggelse, 

av stora infrastrukturprojekt som nya 

Hisingsbron, överdäckning av 

Götaleden och Västlänken.

Centralenområdet har idag runt 

8 000 arbetsplatser med merparten, 

ca 75%,  i området kring Lilla 

Bommen. Planerad bebyggelse 

bedöms ge ett tillskott på ca 2 000 

bostäder och ca 16 000 

arbetsplatser. 

För Lilla Bommen-området innebär 

det en stark omvandling under de 

kommande 15 åren från ett 

arbetsområde med omkring 6 000 

verksamma till en funktionsblandad 

stadsdel med cirka 25 000 boende 

och verksamma och ett stort utbud 

av bland annat restauranger, caféer, 

kultur och service.



PROCESS

Prekvalificering/intresseanmälan
Det parallella uppdraget föregås av 
denna prekvalificering där 
arkitektkontor/team kan lämna in en 
intresseanmälan.

Urval
Inkomna intresseanmälningar kommer 
att utvärderas av en bedömningsgrupp 
utifrån de kriterier som är angivna i 
denna inbjudan. Fyra arkitektkontor/
team kommer att väljas för att delta i 
det parallella uppdraget.

Startmöte
Ett gemensamt startmöte med de 
utvalda arkitektkontoren/teamen 
kommer att starta uppdraget. Ett 
fullständigt program för det parallella 
uppdraget kommer att sändas ut en 
vecka innan startmötet.

Delredovisning
Enskilda delredovisningar för respektive 
arkitektkontor/team där inledande 
analyser och slutsatser skall redovisas. 
Utrymme för diskussion, frågor och 
vägledning för det fortsatta arbetet.

Inlämning och slutredovisning

Det slutliga förslaget skall lämnas 
in och presenteras separat av 
arkitektkontoren/teamen.

Bedömningsarbete
Samtliga inkomna förslag kommer 
att bedömas av en bedömningsgrupp 
där sakkunniga arkitekter ingår med 
utgångspunkt i de krav och 
specifikationer som anges i 
programmet.

Utlåtande/beslut
Ett ställningstagande med beslut 
kommer att presenteras av be-
dömningsgruppen där varje förslag 
ges ett utlåtande. Uppdraget är därmed 
avslutat.

Fortsatt arbete efter avslutade 
parallella uppdrag
Det förslag som bedömningsgruppen 
har funnit bäst uppfylla programmet för 
det parallella uppdraget skall utgöra 
utgångspunkt för fortsatt utveckling och 
projektering inför en byggstart under 
2021. Preliminärt startar förstudie/
programarbete Q1 2020.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Vasakronan 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. Arrangören har dock rätt 

att i projektet dra nytta av det samlade resultatet och idéer från samtliga 

förslag förutsatt att det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt. 

Sista dag för inlämning av intresseanmälan 2019-10-10

Meddelande om utvalda team till parallellt uppdrag 2019-10-31

Startmöte parallellt uppdrag 2019-11-13

Deltidsavstämning vecka 50

Inlämning av projektförslag 2020-01-30

Meddelande om val av team för fortsatt arbete februari 2020

Arvode

De fyra team som utses till deltagare för det parallella uppdraget arvoderas 

med 300 000 SEK exklusive moms per team förutsatt att uppdraget fullföljs 

och att efterfrågade handlingar inlämnas i rätt tid  och är fackmannamässigt 

utförda. Utöver arvodet ersätts även erforderliga resekostnader i samband 

med uppdraget.

Ersättning för intresseanmälan i samband med prekvalificeringen utgår ej.



PREKVALIFICERING

Följande handlingar ska redovisas i intresseanmälan. Samtliga handlingar ska 
vara komplett redovisade. Intresseanmälningar som inte är komplett redovisade 
kommer inte att bedömas. Intresseanmälan skall lämnas på svenska eller 
engelska.

• Ifyllt formulär kallat ”Intresseanmälan för prekvalificering Kromet". 

• Programförklaring. En redogörelse omfattande max en A4-sida som beskriver 
hur intressenten avser att arbeta med det parallella uppdraget.

• Redovisning av uppdragsorganisation för parallella uppdraget samt eventuellt 
fortsatt uppdrag inklusive CV:n för nyckelpersoner som kommer att 
engageras. Uppdragsorganisationen skall innehålla kompetens inom området 
arkitektur, landskapsarkitektur och konstruktion.

• Redovisning av hur en uppdragsorganisation med lokal förankring ska 
etableras vid eventuellt fortsatt uppdrag. Lokal förankring kan t. ex. innebära 
en filial på plats eller lokal samarbetspartner. 

• Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller liknande. Om flera 
företag samverkar ska var och en lämna intyg.

• Intyg från affärs- och/eller kreditupplysningsföretag innehållande uppgifter om 
ekonomiska nyckeltal och riskklassificering (högst tre månader gammalt). Om 
flera företag samverkar ska var och en lämna intyg.

• Redovisning av intressentens övergripande hållbarhetsarbete samt erfarenhet 
av projekt med miljöklassade byggnader, max en A4-sida.

Visionsbild över Centralenområdet.



Referensprojekt

PREKVALIFICERING

I handlingarna skall även tre referensprojekt inkluderas, där minst ett är 
genomfört inom de senaste tio åren. Bland annat är följande typer av 
referensprojekt relevanta för parallella uppdraget:

 Projekt som har ett stort inslag av mixed use där intressanta 
funktioner, flöden och mötesplatser har skapats.

 Andra typer av komplexa projekt med flera funktioner där synergier 
har uppstått och där det finns en stark koppling till omgivande gator, 
torg.

 Projekt med en hög ambition avseende hållbarhet, exempelvis 
träbyggnad, återbruk och energilösningar.

 Gestaltning av profilbyggnader med centrala och/eller viktiga lägen i 
staden.

Varje referensprojekt ska presenteras på max två A4-sidor. För varje 
referensprojekt ska följande anges:

 Objekts- och projektbeskrivning (för byggda projekt anges 
entreprenadform).

 Beskrivning av intressentens uppdrag och varför projektet anses 
relevant som referens.

 Vilken roll personer i projektteamet har haft i referensprojektet.

 Byggherre och referens. Referenspersoner ska anges med namn 
och telefonnummer samt deras roll i projektet.

Vy över Centralenområdet från Läppstiftet .



Urvalsgrunder

Utöver att ovan efterfrågade handlingar ska vara insända, kommer 

bedömningen i prekvalificeringsskedet att, utan inbördes ordning, 

utgå ifrån:

• Förslagsställarens organisation och nyckelpersoner.

• Förslagsställarens förmåga att förstå komplexa 

stadsbyggnadssammanhang och göra balanserade avvägningar 

mellan olika intressen.

• Bedömd gestaltningsförmåga med tydlig arkitektonisk idé.

• Möjligheter till att genomföra uppdraget och arbeta fram ett förslag 

med hög arkitektonisk kvalitet, innovativa lösningar och 

genomförbarhet.

• Förmågan att organisera, leda och driva arbetsprocesser samt 

förmåga till projektsamverkan.

Återsändning av inlämnat material

• Material som utgör intresseanmälan kommer ej att returneras.

Urval

PREKVALIFICERING

Lilla Bommen med Barken Viking, Läppstiftet 
och nya Hisingsbron illustrerad

Brobygget i förgrunden, Kromet  samt Platinan i 
produktion.



Intresseanmälan

Intresseanmälan skall vara Vasakronan tillhanda senast 2019-10-10.

Intresseanmälan skall sändas till:

pu.kromet@vasakronan.se

Eventuella frågor ställs till mailadressen senast 2019-10-02.

Bedömning av intresseanmälan

Urvalsarbetet och bedömningen, av vilka som kommer att väljas ut 

att delta i det parallella uppdraget, kommer att utföras av en 

bedömningsgrupp. Denna grupp kommer att bestå av representanter 

från Vasakronan, Göteborgs stad samt Sveriges Arkitekter. Urvalet 

kommer bygga på en sammanvägd bedömning av inlämnat material 

utifrån de kriterier som anges i denna inbjudan.

Bedömning av 

intresseanmälan

PREKVALIFICERING

Lilla Bommen med Barken Viking, Läppstiftet 
och nya Hisingsbron illustrerad

Brobygget i förgrunden, Kromet  samt Platinan i 
produktion.

mailto:pu.kromet@vasakronan.se
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