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Syfte, mål och vision

1.1 ARRANGÖR
Akademiska Hus, i samarbete med Sveriges Arkitekter,
Göteborgs Universitet och Göteborgs stad, anordnar en
inbjuden projekttävling i två steg om gestaltning av ett
”Nytt universitetsbibliotek i Göteborg” i anslutning till
Näckrosdammen, Göteborg. Efter en prekvalificering
har x antal deltagare valts ut att delta i tävlingens första
steg. En jury kommer att utse de 2-3 förslag som bedöms
ha bäst förutsättningar att utvecklas vidare i steg två.
Inför tävlingens andra steg kommer juryns synpunkter
att delges till de tävlande som fortsätter att tävla.
Upphandlingen genomförs som en projekttävling enligt
LOU (2016:1145).

Akademiska Hus
Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag och som bolag ska det äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på
utbildnings- och forskningsverksamhet. Verksamheten
ska bedrivas på affärsmässiga grunder och generera
marknadsmässig avkastning genom hyressättning som
beaktar verksamhetens risk.
Akademiska Hus affärsidé är att i samverkan med
sina kunder utveckla, bygga och förvalta kunskapsmiljöer som stärker lärosätenas attraktionskraft och bidrar
till en hållbar samhällsutveckling. Framgång för Sveriges lärosäten betyder framgång för Akademiska Hus och
i en allt mer kunskapsintensiv global ekonomi spelar
kvalitén hos lokaler, byggnader, campusområden och
kunskapsmiljöerna som helhet en nyckelroll.
Hållbarhetsfrågor är sedan mer än 20 år en prioriterad fråga inom Akademiska Hus och under 2018 utvecklades ambitiösa mål för hur bolaget ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. En nollvision avseende klimatavtrycket är beslutad och ska uppnås genom en klimatneutral fastighetsdrift till 2025 och en klimatneutral
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projektverksamhet till 2045. Möjligheter att effektivisera befintliga byggnader ska alltid noga prövas innan
nybyggnation ses som ett alternativ.
Utvecklingen av campusområden sker tillsammans
med representanter från aktuellt universitet eller
högskola, tillsammans med kommunföreträdare och
näringslivet.

Göteborgs Universitet
Göteborgs universitet är ett cityuniversitet och har sedan starten 1891 varit en integrerad del av staden. Göteborgs universitet har 47 500 studenter och 6400 anställda. Göteborgs universitet kan som helhet beskrivas som
ett stadscampus med byggnader samlade i mindre universitetsområden integrerade i den blandade staden men
precis som i staden i övrigt är vissa byggnader samlade
i monofunktionella områden som är relativt avskilda
från staden.
Det är universitetets verksamhet som styr lokaliseringen. Behov som uppstår ska mötas med en strategisk
lokalförsörjning som alltid söker ändamålsenliga och
resurseffektiva lokaler med en generalitet som ger verksamheten valmöjlighet och flexibilitet. Universitetet
ska ha rätt antal och rätt utformade kvadratmeter. Vissa
verksamheter har specifika krav som kräver specifika
lokaler. Även i dessa fall ska universitetets högt ställda
krav på generalitet vägas mot verksamhetens specifika.
Verksamhetsidé och behov styr planering och utformning av universitetets lokaler.
Ett centralt läge är mer attraktivt än ett i stadsperiferin och ger därför ett högre ingångsvärde vilket i sin
tur ställer högre krav på den arkitektur som gestaltar
miljöerna. Lokaler mitt i staden kostar mer och måste
därför vara mer effektiva. God arkitektur skapar balans
mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, form
och funktion.

S Y F T E , MÅL O C H V I S I O N

Humanisten
Renströmsparken
Liseberg

Pelousen

Johannebergs
Landeri

Näckrosdammen

Gamla Hovrätten
Korsvägen
Artisten

1.2 BAKGRUND
Göteborgs universitet har sedan 2012 arbetat med att samlokalisera delar av sin verksamhet till universitetsområdet vid
Näckrosdammen. Tanken är att Universitetsbiblioteket tillsammans med Humanistiska fakulteten och Konstnärliga fakulteten ska utveckla sina verksamheter vid Näckrosen så att
området blir en stark och kreativ mötesplats för akademi och
samhälle. Behovet av nya lokaler för Universitetsbiblioteket
kommer sig av att verksamheten håller på att växa ur sina lokaler och att det finns önskemål om att bättre kunna exponera
bibliotekets rika kulturarv och universitetets forskning.
Den strategiska placeringen nära flera av stadens kulturinstitutioner och invid kollektivtrafiknoden Korsvägen ger också
förutsättningar för universitetet att bli mer öppet och få en
breddning i samarbetet och kontakten med invånare, samhälle
och näringsliv.
Akademiska Hus har i nära samarbete med Göteborgs universitet tagit fram en gemensam utvecklingsplan 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.
I arbetet med utvecklingsplanen blev det tydligt att det ’
inte är möjligt att skapa ändamålsenliga utbildnings- och
forskningslokaler för biblioteket utan att riva någon av befintliga biblioteksbyggnader och ersätta den med en större byggnad. Ett nytt universitetsbibliotek för Humaniora och Konst
kan med rätt utformning bli symbolen för mötet mellan universitetets forsknings- och utbildningsverksamhet och universitetets samverkansuppdrag som innebär att högskolor och
universitet ska samverka med det omgivande samhället och
informera om sin verksamhet. 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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Foto: Näckrosen, Copyright: Göteborgs Stad

Befintligt
universitetsbibliotek

Foto: Ola Kjelbye
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1.3 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”.

S Y F T E , MÅL O C H V I S I O N

”Näckrosen ska bli en gränsöverskridande mötesplats för
humaniora, konst och kultur.
Ett område för olikheter
mitt i Göteborg”
1.4 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
”Näckrosen ska bli en gränsöverskridande mötesplats för
humaniora, konst och kultur. Ett område för olikheter
mitt i Göteborg”.
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1.5 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 aspekter 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
platser för möten mellan akademi och samhälle
• byggnaden vänder sig mot både Korsvägen
och Näckrosen

FUNKTION:
• byggnaden har öppna och attraktiva entréplan
och vänder sig både mot Korsvägen och Näckrosen
• byggnaden har inbjudande och gestaltade miljöer
för gränsöverskridande lärande, litterär och konstnärlig
forskning samt 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 ytor och utrymmen för
förvaring som möjliggör en effektiv hantering av
samlingarna

EKONOMI OCH GENOMFÖRBARHET:
• byggnaden är effektiv med stor andel yta som kan brukas
(LOA-h) i relation till byggd area (BTA). Byggnaden är
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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Tävlingsuppgiften

2.1 TÄVLINGSOMRÅDET
Näckrosenområdet, som omfattar både universitetsparken
Pelousen och stadsparken Renströmsparken, ligger i ett
spännande läge i Göteborg – intill kulturinstitutionerna
runt Götaplatsen, beläget på en höjd ovanför Korsvägen.
Området kring Korsvägen 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.
Själva Näckrosenområdet är det kluster med universitetsbyggnader som finns samlade runt grönytorna Pelousen och Renströmsparken vid Näckrosdammen. Universitetsbyggnaderna används av Göteborgs universitet och
samtliga är i Akademiska Hus ägo. Området sträcker sig
från byggnaden som benämns ”Humanisten” i söder till
byggnaden som benämns ”Artisten” i norr.
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2.2 TÄVLINGSTOMTEN
Tävlingstomten ligger centralt inom Näckrosenområdet
och består idag av den del av universitetsbiblioteket
som byggdes ut på 1950-talet. Närmaste grannbebyggelse är den övriga delen av universitetsbiblioteket som
byggdes ut under 1980-talet samt den byggnad som
går under benämningen ”Gamla Hovrätten” och som är
från 1940-talet. Tävlingstomten har även en fysisk närhet till Humanisten då Renströmsgatan förbinder Humanisten, Universitetsbiblioteket och Hovrätten med
varandra. Humanisten är liksom den senare delen av
universitetsbiblioteket byggd under 1980-talet men just
nu pågår en stor och omfattande om- och tillbyggnad av
denna som ska stå färdig i slutet av 2019.
Ny byggnad ska uppföras på den tomt där befintligt
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bibliotek från 1950-talet ligger samt på angränsande
parkeringsytor. Det innebär att byggnaden från 1950talet 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. Befintlig biblioteksdel från 1980-talet kommer att tomställas och erbjudas till annan hyresgäst när nytt bibliotek
står färdigt.
Andra förändringar som är planerade i anslutning till
tävlingstomten är en ny koppling mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan, se streckad linje i kartan
ovan. Kopplingen ger förutsättningar för att angöra det
nya biblioteket från ost med både leveranser, bil och
cykel.

Kartbild: 02 Landskap, ortofoto, © Lantmäteriet.
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Flygfoto över befintligt universitetsbibliotek och Humanisten med pågående tillbyggnad, Akademiska Hus.

2.3 TÄVLINGSUPPGIFTEN

Utmaningar

Tävlingsuppgiften består av att utforma ett förslag som stärker
och tillför värden till såväl Göteborgs universitet, Akademiska
Hus som till staden.
Göteborgs stad och Akademiska Hus bedömer att platsen
tål en byggnad om ca 16300 kvm BTA. Bibliotekets behov av
ytor uppgår till ca 13400 kvm BTA. Göteborgs universitet har
behov av ytterligare ca 750 kvm BTA. I uppgiften ingår därför
ca 2000 kvm BTA oprogrammerade ytor. Akademiska Hus ser
att alternativa hyresgäster framförallt finns inom den kommersiella kontorshyresmarknaden (samtliga ytor finns angivna i lokalprogrammet, se bilaga 1).
I tävlingsuppgiften ingår också att gestalta hur förgårdsmarken närmast byggnaden kan utformas. Förgårdsmarken
sträcker sig fram till den nya förbindelsen mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan samt fram till Renströmsgatan.
Utmed den norra kortsidan finns det ingen begränsning i hur
långt ut förgårdsmarken går utan det är upp till de tävlande
att föreslå hur byggnaden lämpligast förhåller sig till topografin i denna del och till Hovrätten. Av situationsplanen ska det
framgå hur olika ytor ska disponeras, dvs om de ska vara
gröna eller hårdgjorda, omhänderta dagvatten, placering av
handikapparkering, cykelparkering mm. i relation till ny
koppling Lundgrensgatan-Johannebergsgatan, Renströmsgatan och Hovrätten.

Byggnadens utformning måste hantera och lösa ett antal
övergripande utmaningar. Dessa handlar självfallet om
invändiga samband och hur biblioteksmiljöerna utformas,
men också om hur byggnaden möter övriga universitetsbyggnader i området och den omgivande staden. Här nedan listas
dessa utmaningar:

• Universitetsbibliotek - ca 13400 kvm BTA
• Göteborgs universitet - ca 750 kvm BTA
• Oprogrammerade ytor - ca 2100 kvm BTA

Kopplingar till angränsande universitetsbyggnader
En viktig parameter i visionen för Näckrosen är att skapa
förutsättningar för att de olika fakulteterna inom området
möts och nyttjar varandras faciliteter samt att universitetet
blir mer öppet för allmänhet och näringsliv. Placering av entréer och mer publika delar, både kommersiella och icke kommersiella, som kan vara av intresse för hela akademien men
också allmänheten, ska därav ske med mötet och samutnyttjande i åtanke.

Tomtens topografi
Tävlingstomten ligger i en kuperad miljö med framförallt
stora höjdskillnader i öst-västlig riktning. Här skiljer ca ett
våningsplan mellan de olika sidorna och samtidigt sluttar
Renströmsgatan norrut. Höjdsättningen av Renströmsgatan
kommer inte att ändras och kopplingen mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan kommer att få en höjdsättning som
anpassar sig till färdigt golvnivån i befintlig biblioteksbyggnad
från 1980-talet. Detta innebär att byggnaden på ett effektivt
sätt måste hantera höjdskillnaden mellan den sida som vetter
mot Korsvägen/Lundgrens-Johannebergsgatans förlängning
och den betydligt högre liggande sidan som vetter mot Renströmsgatan.
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Läge för ny byggnad

Läge för ny koppling Johannebergsgatan-Lundgrensgatan

Hållbarhet och klimat
Genom att riva befintligt bibliotek från 1950-talet belastas
aktuellt projekt med både en ekonomisk och en miljömässig
skuld. Akademiska Hus mål om att uppnå en klimatneutral
projektverksamhet till 2045 och en klimatneutral fastighetsdrift till 2025 blir därav en stor utmaning.
Akademiska Hus menar att en klimatneutral fastighetsdrift
till 2025 ska uppnås genom att bolaget ökar fokus på aktiva energiåtgärder i nya byggnader, investerar i energibesparande
teknik och satsar på innovativa lösningar och projekt för förnybar energi med digitaliseringen som stöd.
För att uppnå en klimatneutral projektverksamhet till 2045
kommer Akademiska Hus att följa Fossilfritt Sveriges färdplan
mot fossilfri bygg- och anläggningsbransch till 2045. Stor vikt
kommer under hela projekteringsprocessen att läggas på uppföljning och styrning där det tas aktiva beslut kring konstruktion, system och material. För att nå målet krävs ett livscykelperspektiv när det gäller planering, projektering, byggande
och användandet av byggnaden. Exempel på åtgärder är att
återanvända material om det är fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv, att skapa effektiva och flexibla planlösningar och
demonterbara konstruktioner för att minska behov av nytt
material vid ombyggnad eller underhåll.

Entrésituation och placering
Byggnaden ska ha en logisk struktur och orienterbarhet. Entréer från både Korsvägen och Näckrosen ska vara väl markerade och självklara i mötet med byggnaden. Entréer ska vara
inbjudande, tillgängliga och väderskyddade (idag köar besökare varje dag innan bibliotekets öppningstid).

Garage och godsmottagning
In- och utlastning till byggnaden ska ske från den nya kopplingen mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan för att
i möjligaste mån begränsa trafikflödet vid Renströmsparken
och Pelousen.

Byggnadens generalitet
Ett robust perspektiv innebär också att förslaget måste förhål-
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la sig till att byggnaden ska vara möjlig att ställa om i den händelse biblioteket expanderar eller lämnar ytor/rum. Byggnaden behöver därför både fungera för ett universitetsbibliotek
och samtidigt vara generell nog för att kunna ställas om till
andra verksamheter. De parametrar som Akademiska Hus ser
som avgörande för generalitet i en byggnad är:
•
Tillräckliga bjälklagshöjder. (Samtliga våningsplan bör
ha en bjälklagshöjd om minst 4,0 meter och i entréplan
kan den med fördel vara högre.)
•
Pelar-däckkonstruktion
•
Få bärande/fasta väggar
•
Genomtänkt placering av entréer och trapphus
•
Byggnadens orienterbarhet

Öppet och slutet
En stor utmaning är att skapa ett bibliotek som både möjliggör
visuella kopplingar, är yteffektivt och samtidigt klarar av att
erbjuda en variation av miljöer med olika ljudnivåer.
Lokalerna måste på ett effektivt sätt genom god rumsorganisation kunna erbjuda ytor för olika typer av programverksamhet. Det behövs miljöer där samtal och grupparbeten kan
ske samt helt ostörda miljöer för fokuserat eget arbete. Ljudzonerna måste vara väl avgränsade så att ingen upplever sig
störd eller att man själv stör sin omgivning. Många bibliotek
upplever idag stora problem med ljud i samband med öppna
samband mellan våningsplan.

Kommunikationsvägar och flöden
Generellt gäller att en stor del av biblioteksverksamheten
handlar om att transportera material på bokvagnar. Det är
därför viktigt att huset utformas utan trösklar eller trånga
passager. Det är önskvärt att funktioner med starka samband
till varandra ligger på samma våningsplan eller i nära anslutning till hiss och överlag har bibliotekets verksamhet uttalat
att den bör ligga på så få våningsplan som möjligt. Ur driftshänseende är det viktigt att det finns mer än en hiss och att
dessa är strategiskt placerade för att klara verksamheten även
om en hiss är ur funktion.

Illustration: Sektion som visar höjdförhållanden i väst-östlig
riktning genom tävlingsområdet och ner till Korsvägen.
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Johannebergs Landeri

Korsvägen

Tävlingsuppgift - tävlingsskede 1
Tävlingsuppgiften i skede ett består av att analysera platsens
förutsättningar och de målsättningar som finns med projektet
och att komma med ett koncept som är möjligt att förädla i
tävlingsskede två.
Lokalprogrammet som bifogas tävlingsprogrammet är på
en detaljerad nivå. I det första skedet ska de viktigaste ingångsvärdena i lokalprogrammet beaktas. De tävlande ska
framförallt koncentrera sig på:
•
att analysera lokalprogrammet och placera in de olika
zonerna i en övergripande struktur
•
bebyggelsens relation till platsen
•
förhållandet mellan utsida och insida
•
mötet med den nya byggnaden i entrémiljöerna

Exteriör gestaltning:
I tävlingsuppgiften ingår att i tävlingsskede 1 analysera stadslandskapet och kulturmiljön vid Näckrosen och att komma
med ett gestaltningskoncept för byggnaden.

Entréer:
I tävlingsuppgiften i steg ett ingår att föreslå lämplig placering av huvudentréer till byggnaden från både Korsvägen respektive Renströmsparken. Förslag till utformning av huvudentréer med väderskydd ingår också i uppgiften.

Entréplan (både från Korsvägen och Renströmsparken):
I tävlingsuppgiften ingår att föreslå en övergripande gestalt-

ning av entréplan så att byggnaden upplevs inbjudande och öppen mot både Korsvägen och Renströmsparken. I något av entréplanen ska det café som nämns i lokalprogrammet placeras.

Entrézon:
I tävlingsuppgiften ingår att föreslå en inbjudande och väl
fungerande invändig entrésituation för byggnaden. Entrézonen ska var flexibelt utformad för att enkelt kunna anpassas
för olika typer och storlekar av arrangemang. Entrézonen ska
kunna vara öppen för arrangemang när biblioteket i övrigt
är stängt.

Orienterbarhet och interiör logistik:
I tävlingsuppgiften ingår att föreslå en logisk och rationell
struktur för byggnaden med placering av entrézon, trapphus
och hissar. Möjlighet att enkelt kunna dela av huset i någon del
bör tas i beaktande i detta skede, både för att skapa olika ljudzoner men också för att få en flexibel användning där biblioteket har möjlighet att växa eller krympa
Funktioner inom bibliotekets verksamhet med starka samband bör ligga på samma våningsplan eller i nära anslutning
till hiss.

Flexibla ytor:
I tävlingsuppgiften ingår att fundera över och ange vilka ytor
inom den nya byggnaden som verksamheten både kan växa till
eller släppa i det hänseende den förändras. Utgångspunkten
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AUTOMATISERAT HÖGLAGER

Höglagrets placering. Bild: Sweco Arkitektur

för den alternativa användningen är en kontorsmiljö med aktivitetsbaserad arbetsplats där ytorna är indelade i olika avgränsade zoner med flexibel möblering.

utformning av garage och godsmottagning utmed den nya
gatan mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan.

Automatiserat höglager:

Tävlingsuppgift - tävlingsskede 2

I tävlingsuppgiften ingår att placera in ett automatiserat höglager. Boklagret kan placeras var som helst inom byggrätten
förutom där befintligt boktorn ligger. Det finns två olika principer för höglagret som båda ger plats för lika många böcker,
minst 2,3 miljoner böcker. Det är valfritt för de tävlande att
välja princip. Princip A bygger på en större byggnadsarea, ca
750 kvm, med fler robotgångar men med en lägre höjd, 16 meter. Princip B bygger på en mindre byggnadsarea, ca 550 kvm,
med 1-2 robotgångar och en högre höjd, ca 25 meter.

I tävlingsskede 2 utvecklas konceptet och analysen av lokalprogrammet fördjupas. Lokalprogrammet placeras in i sin
helhet med fokus på att skapa rumsliga kvaliteter, bra samband och god orienterbarhet. Juryns utlåtande från tävlingsskede 1 ska ge vart och ett av de förslag som går vidare till
tävlingsskede 2 vägledning för hur det kan utvecklas vidare.
Tävlingsskede 2 handlar mycket om att fördjupa sig i de koncept och lösningar som föreslagits i tävlingsskede ett och att
utveckla dessa vidare.

Garage och godsmottagning:
I tävlingspuppgiften ingår att hitta en lämplig placering och
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2 500

Foto: Ola Kjelbye

besökare
om dagen

2.4 GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK
Vad är Göteborgs universitetsbibliotek?
Göteborgs universitetsbibliotek består av åtta bibliotek och ett
nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam. Universitetsbiblioteket stödjer forskning och utbildning vid Göteborgs
universitet genom att erbjuda informationsresurser och samlingar, publicerings- och digitaliseringstjänster samt stöd i att
söka, värdera och hantera information. Bibliotekets kärnuppgift är att ansvara för vetenskaplig och konstnärlig informationsförsörjning för studenter, forskare, lärare och allmänhet.
Biblioteket ska också vårda och tillgängliggöra det kulturarv
som finns i de omfattande samlingarna. Universitetsbiblioteket ska dessutom tillhandahålla undervisning med mål att
stärka studenternas informationskompetens, sörja för professionell informationstjänst och studieplatser i bibliotekets lokaler, samt ägna speciell uppmärksamhet åt användare med
särskilda behov. Göteborgs universitetsbibliotek ska vara ett
öppet bibliotek och en mötesplats för universitet och allmänhet. Besökarna utgörs framförallt av studenter (c:a 70%) som i
huvudsak använder bibliotekets läsplatser, grupprum, datorer
eller lånar böcker och söker information.Varför ett nytt universitetsbibliotek?
Det Humanistiska biblioteket har idag en omfattande boksamling och verksamheten håller på att växa ur lokalerna. Byggnaden med sina ålderstigna planlösningar utgör dessutom en
problematisk miljö både för personal och böcker och det finns
ett stort behov av moderna och flexibla arbets, studie- och
forskningsmiljöer med adekvat teknikstöd. Det finns också ett
behov av bättre logistik för kedjan från bokinköp till hylla.
Biblioteket upplevs som slutet och inåtvänt trots sin unika placering i en lummig grön miljö centralt i staden. Det finns därför behov av en bättre exponering av bibliotekets rika kultur-

arv och universitetets forskning för att biblioteket ska kunna
bidra till universitetets samverkansuppdrag.

Göteborgs universitetsbibliotek i framtiden
Göteborgs universitetsbibliotek vid Näckrosdammen kommer
i framtiden att vara ett bibliotek för Humanistiska och Konstnärliga fakulteten. Biblioteket blir då en studie- och arbetsplats för framförallt studenter och forskare, organiserad kring
bibliotekets omfattande samlingar, 2 500 000 böcker. Det ska
samtidigt också vara en plats inom Näckrosenområdet som delas av många och där möten mellan olika perspektiv och bakgrunder kan uppstå, en plats för hela universitetet och samhället i vidare mening. I biblioteket kommer det moderna och
det klassiska mötas. Handskrifter och historiskt material
kommer att tillgängliggöras tillsammans med kursböcker och
aktuell forskning. Tryckta och digitala samlingar, inspirerande lär- och forskarmiljö och professionell informationstjänst,
kommer vara fundament i biblioteket och understödja de akademiska miljöernas behov av närhet till varandra. Det nya biblioteket innehåller också centrala funktioner som kansli, ITenhet, teknik- och servicefunktioner.
Det nya Universitetsbiblioteket kommer i första hand att
besökas av studenter och forskare från de närliggande humanistiska respektive konstnärliga fakulteterna. Biblioteket
kommer också bedriva 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 kommer behövas olika typer av rum
men också olika ljudzoner. Det nya biblioteket omfattar öppna
biblioteksytor, grupprum, bokbinderi, digitaliseringsverksamhet, läsesalar, kamerabevakade specialläsesalar, utställningsytor, öppna magasin, ett automatiserat höglager, kontor mm.
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2.5 LOKALPROGRAM FÖR BYGGNADEN (LOKALPROGRAMMET I SIN HELHET LIGGER MED SOM BILAGA1)

Boklager med bokrobot.

Utbyggnadsordning.

TÄV LIN G S UPP GIF T EN

2,5

miljoner
böcker

1980-tals byggnaden.

Gränsen mellan 1950-tal och 1980-tal.

2.6 UTBYGGNADSETAPPER

övrig nybyggnation pågår så att verksamheten fortsatt har tillgång till boksamlingarna.
Troligtvis kommer det att ske ett avbrott i byggentreprenaden när böckerna flyttas från befintligt boktorn till det nya
automatiserade höglagret. När böckerna är flyttade rivs
befintligt boktorn och byggnation fortsätter.
Eftersom biblioteksdelen från 1980-talet är sammanbyggd
med biblioteket från 1950-talet behöver en ny vägg uppföras
mellan äldre och nyare delar. Biblioteksdelen från 1980-talet
ska kunna vara i bruk under hela den tid som intilliggande nybyggnation pågår.

I befintlig biblioteksbyggnad från 1950 finns idag ett boktorn
som innehåller en betydande andel av humanistiska bibliotekets samlingar. Göteborgs universitet bedömer att böckerna
inte kan flyttas mer än en gång vilket för med sig att det nya
automatiserade höglagret måste komma till stånd innan befintligt boktorn rivs. Detta innebär att den nya byggnaden
måste byggas ut i två etapper och att det automatiserade höglagret, den så kallade bokroboten, byggs ut först. Utöver att
rymma bokroboten behöver den nya byggnaden utformas så
att tillgängligheten till böckerna säkerställs under den tid som
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Hovrätten.

03

Generella förutsättningar

3.1 HISTORIK
Stadsmiljön runt Näckrosdammen har utvecklats under lång
tid och de historiska lagren är påtagliga i stadsbilden. Idag interagerar spår från livet på landeriet Johanneberg (en ståndsmässig jordbruksfastighet som staden ägde) med stadsutvecklingen kring sekelskiftet. Jubileumsutställningen 1923 satte
varkatiga avtryck; urbana miljöer ersatte rurala och Göteborgs
södra stadsperiferi transformerades till fashionabelt centrum
för konst, musik och skådespel kring Götaplatsen. Näckrosdammen i sig kom att bli en symbol för Renströmsparkens historiska lager genom att dammen som grävdes ut ur en sank
plats försågs med frodig trädgårdskonst och en mängd näckrosor i Jubileumsutställningens landskapskonst. I snart hundra
år har denna anläggning behållit sin attraktionskraft.
Parktomten i Renströmsparken där Albert Lilienberg såg
framför sig en över Korsvägen tronande offentlig byggnad in-
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Universitetsbibliotek från 1980-talet.

Artisten.

Språkskrapan.

GENER ELL A F Ö RU T SÄT T NIN G AR

togs först av en stor festlig restaurang under Jubileumsutställningen och sedan på 1950-talet av den växande akademins
Universitetsbibliotek.
Arkitekttävlingen om ett nytt bibliotek utlystes år 1939 och
tävlingstomten var från början den plats där Hovrätten nu ligger. Projekteringen av arkitekt Ärland Noreens vinnande förslag genomfördes 1940 och det kom att bli dessa ritningar som
användes när biblioteket drygt tio år senare uppfördes i sitt
nuvarande läge.
Universitetsbiblioteket attraherade naturligt akademiska
verksamheter och bidrog vid mitten av 1950-talet till idén om
en universitetspark kring kullen där Minneshallen under
Jubileumsutställningen tre decennier tidigare hade stått.
Det var också på 1940-talet som konceptet ”hus i park”
utvecklades och blev ledmotiv för Renströmsparkens bebyggande. Resultatet av de storslagna planerna i generalplanen

Diagram över planerade projekt. Källa: 02Landskap.
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1. Nya Konst

Ny väg

2. Nytt Universitetsbibliotek

Ny Gång- cykelväg

3. Tillbyggnad Humanisten
4. Västlänken
J. Uppgångar Västlänken

från 1955-1957 blev till slut endast en sjuvåningsbyggnad,
den s k ”Språkskrapan” från 1966. Först kring 1980-talet expanderade universitetet med humanistiska fakultetens byggnad ”Humanisten” och en andra etapp av Universitetsbiblioteket på denna plats och drygt tio år senare med den byggnad
som kallas Artisten och som högskolan för scen och musik
sitter i idag.

3.2 STADSBILD OCH BEBYGGELSE
Universitetsområdet kännetecknas av institutionella byggnader i park där det finns tydliga fram och baksidor tack vare
långa slutna fasader. Entréer är huvudsakligen placerade mot
Renströmsgatan. Bebyggelsen och Renströmsparkens utformning medger i dagsläget inte någon stark öst-västlig koppling
mellan universitetsområdet och stenstaden från 1930-talet

Ned- och uppgång till Västlänken
Gräns nya detaljplaner

intill Korsvägen och Albert Lilienbergs terränganpassade
plan för Lorensbergs villastad.
Utvecklingen av universitetsområdet har fortsatt in i modern tid och senaste tillskottet är den om- och tillbyggnation
som pågår av Humanisten. KUB arkitekter har ritat en tillbyggnad/påbyggnad som tar inspiration av bland annat Jubileumsutställningen då uppgiften varit att smälta samman
gammalt och nytt. Projektet har kommit att omfatta 16 500
kvm tillbyggnad och 14500 kvm ombyggnad. Inflyttning är
beräknad till 2019/2020.
Även andra utvecklingsprojekt pågår eller planeras i närområdet, t ex utveckling av Svenska Mässan, Västlänken med
stationsuppgångar på Korsvägen och Akademiska Hus egna
projekt ”Nya Konst”. Detta innebär att tävlingsområdets
omgivningar på sikt kommer att se annorlunda ut mot idag.
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3.3 LANDSKAPSBILD OCH GRÖNSTRUKTUR
Näckrosenområdet, omfattar Renströmsparken och Pelousen,
ligger i en kuperad terräng mellan Korsvägen, Johanneberg
och Götaplatsen. Terrängen växlar mellan att vara byggd stadsmiljö, vild natur och anlagd park. Pelousen, den sluttande gräsmattan från universitetsbyggnaderna ned mot Näckrosdammen och Renströmsparken, utgör universitetsområdets
”campus green”.
Näckrosdammen och lekparken mot Olof Wijksgatan är
Renströmsparkens mest definierade parkrum, som med sina
lummiga rododendronbuskar ger en inramning till platsen och
erbjuder höga natur- och rekreationsvärden. Renströmsparkens identitet som en lugn och trygg parkmiljö för alla åldrar
värnas och strategin är att förstärka dessa egenskaper. Runt

20

Pelousen. Foto: Ola Kjelbye

Önskad sammanhållen grönska över gränser (fastigheter och topografi).

Idéer om utveckling av ”Mellanrum” Hovrätten och
Nytt universitetsbibliotek, 02 Landskap Arkitekter.
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Hovrätten längs Johannebergsgatan finns stora träd som är
skyddade.
Rummet mellan Universitetsbiblioteket och Hovrätten
kännetecknas idag av kuperad terräng som sluttar nedåt mot
Hovrätten. Det är en betydande höjdskillnad som förstärks av
en kraftig terrassering av landskapet för att ge plats åt parkeringsytor närmast Universitetsbiblioteket.
Dessa ytor kommer att förändras i och med den nya bebyggelsen, då parkeringsytorna försvinner och ersätts av den nya
byggnaden. Höjdskillnaden kommer inte att bli lika markant
i framtiden och det finns tankar om att skapa en ”mjukare”
terrassering ner mot Hovrätten . I samband med att ny bebyggelse uppförs kommer troligen några eller samtliga träd närmast Universitetsbiblioteket att försvinna..

Tävlingsområdet, vy från Korsvägen.
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Mot Korsvägen sluttar marken nedåt och här finns Landeriträdgården. Den ligger på en platå i östsluttningen och ramas
in av flera större träd som skymmer universitetets byggnader
ovanför. Trädridån flyter samman i den södra delen och en
antydan till ett sammanhängande grönstråk till Liseberg kan
skönjas.

3.4 VIKTIGA PLATSER, STRÅK OCH NODER
Näckrosenområdet är en viktig plats i staden – grönområde för
de som bor i närheten, lekpark för barn och familjer, paus och
vila för de verksamheter som finns i universitetsområdet och
yta för spontana och arrangerade sammankomster. En slående
egenskap med Näckrosenområdet är dess centrala men ändå
avskilda läge. Trots närheten till Korsvägens trafiklarm är
ljudnivån i området låg. Känslan av att träda in i en annan
dämpad och meditativ värld är påtaglig.
Genom området löper idag ett allmänt gång- och cykelstråk
i nord-sydlig riktning och som knyter samman platsen med
övriga staden. Stråket är betydelsefullt och en viktig strategi
med utvecklingen av universitetsområdet är att utveckla fler
kopplingar och gränssnitt mellan universitetet och den omgivande staden, både i nord- sydlig riktning och i öst-västlig
riktning, det senare för att bland annat utveckla ett grönt
promenadstråk från Renströmsparken till Delsjöområdet.
I detta hänseende fyller också mellanrummet mellan Universitetsbiblioteket och Hovrätten en viktig funktion som en av få
öppningar mellan bebyggelsen.
Pelousen ramas närmast universitetsbyggnaderna in av
Renströmsgatan. Renströmsgatan är idag ett viktigt stråk som
förbinder Humanistiska fakulteten, Universitetsbiblioteket
och Hovrätten med varandra. Gatan ägs av Akademiska Hus
och tanken är att på sikt ta bort trottoaren och den tydliga
körbanan och istället skapa ett ”shared space” med material

som länkar samman Fågelsången och Renströmsgatan. Renströmsgatans nuvarande höjdsättning gäller dock som en förutsättning för tävlingen.
Korsvägen är ytterligare en viktig plats och då som nod
för resande. Här möts olika kollektivtrafikslag och det är en
viktig bytespunkt. Det är också en utgångspunkt för flera olika
besöksmål som t ex Liseberg, Svenska Mässan, Universeum,
Världskulturmuseet och Scandinavium.

3.5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GRUNDLÄGGNING
Tävlingstomten ligger på ett fast berg med god stabilitet.
Genom berget kommer den nya Västlänken att passera ca
13 meter under tävlingstomten. Förutom Västlänken påverkas
tävlingstomten också av de befintliga skyddsrum som finns
under befintligt universitetsbibliotek från 1950-talet. Skyddsrummen måste bibehållas och kommer att ligga ca 5 meter
under ny byggrätt och ny koppling mellan Johannebergsgatan
och Lundgrensgatan.

3.6 INFRASTRUKTUR OCH KOLLEKTIVTRAFIK
Korsvägen är en nod för kollektivtrafik, både regional och
lokal. Västlänken kommer att ha flera uppgångar i området
och den förväntas vara i drift år 2027. När väl Västlänken är
utbyggd blir området inte bara väl integrerat i det lokala bussoch spårvagnsnätet, det blir även en del av hela regionens nya
tågsystem. Näckrosenområdet kommer att befinna sig mitt i
hjärtat av flödena i Västsverige.
Antalet kollektivtrafikresenärer som kommer att röra sig
på Korsvägen förväntas fördubblas till år 2035 jämfört med
år 2014. Resandet med buss och/eller spårvagn kommer fortsatt dominera platsen medan ca en tredjedel av resenärerna
förväntas nyttja Västlänken.
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3.7 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ATT BEAKTA
FÖR DE TÄVLANDE
Det finns en rad planeringsdokument som på något sätt har
bäring på området runt Näckrosen (se bilagor sidan 30).
För tävlingsuppgiften är det framförallt arbetet med pågående detaljplan och det stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet från 2016 som stadsbyggnadskontoret i Göteborg
har tagit fram som är av särskilt intresse för att förstå platsen
och de framtida stadsutvecklingsprojekt som staden planerar
i närområdet.

Riksintresset Göteborgs innerstad (O2:1-5)
Inom Näckrosenområdet och i anslutning till området finns
flera av riksintressegrundens strategiska delar representerade.
I den här miljön återfinns rester från 1600- och 1700-talets
fästningsstad med lämningar av donationsjordarnas landerier,
det sena 1800-talets storstadsomdaning och -utbyggnad med
anläggningar, områden och bebyggelse som visar på ny vägfart
med t ex de kommunaltekniska anläggningarna som spårvägarna.
Karaktäristiskt för området är de stora utvidgningsområdena med planmönster, tät stenstadsbebyggelse, gator av olika
bredd och karaktär, bestämda hushöjder, parker och trädplanteringar. Även 1900-talets stadsbyggande och fortsatta utvidgning av staden finns representerad, med de inledande decenniernas terränganpassade, orgelbundna planmönster, men
även fullföljande av rutnätsstaden. Här finns anläggningar
för idrott, rekreation och nöjesliv.
Göteborgska särdrag är i stadsbilden är det gula ”Göteborgsteglet” samt gatukaraktären med gatsten och gånghällar
i bohusgranit samt de rikliga inslagen av grönska i stadsbilden.
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Drag som visar på de livliga kontakterna med Storbritannien
och Europas västra delar.

Pågående detaljplan – ”Detaljplan för Universitetet vid
Renströmsparken, del 2”
Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för aktuellt tävlingsområde med omnejd. Detaljplanen har varit ute på samråd (december 2018- januari 2019) och samrådshandlingar och
tillhörande utredningar finns tillgängliga på stadens hemsida:
www.goteborg.se. Detaljplanen har efter samråd delats i två
olika planer och aktuellt område ingår i ”Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 2, inom stadsdelen
Lorensberg”. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Göteborgs universitet vid Renströmsparken samt
skapa stöd för utveckling av Johannebergs landeri och landeriparken. Detaljplanen ska ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser och säkerställa att ny bebyggelse
i sin utformning ansluter till omgivande byggnaders karaktär
och kvalité. Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård för Göteborgs innerstad.
Intentionerna med detaljplanearbetet är att ny bebyggelse
koncentreras till mindre delar av området så att kvarter byggs
samman och sammanhängande gatumiljöer uppstår. Parkmiljöerna ses som överordnade bebyggelsen och nybyggnads- och
ombyggnadsprojekt i anslutning till Renströmsparken ska utvecklas med stor hänsyn till park- och kulturmiljön i området
och med fortsatt fokus på stadens och stadslivets villkor. Huvudentréer och publika delar ska vändas ut mot klassiska gator
och platser för att ge förutsättningar för en levande stadsmiljö.

Förslag till detaljplan i samrådshandling, innan delning av detaljplan i del 1 och 2.
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Illustration över ny koppling JohannebergsgatanLundgrensgatan, 02 Landskap Arkitekter.

Utgående byggrätt i förslag till samrådshandling.
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Att beakta för de tävlande från pågående detaljplan:
Kulturmiljö
Eftersom området omfattas av riksintresse för kulturmiljö
är det viktigt att det finns ett medvetet förhållningssätt till
områdets kulturmiljö och stadsbild.
I samband med pågående detaljplan har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram som behandlar riksintresset
för kulturmiljö och där rivning av universitetsbiblioteket behandlats. I Miljökonsekvensbeskrivningen konstateras att en
rivning av universitetsbiblioteket får stora konsekvenser för
upplevelsen av 1900-talets stadsbyggande som helhet och i
synnerhet avseende uttrycket med ”institutionskomplex i
parkmiljö”. Även om nya institutioner uppförs i det aktuella
området går en stor del av institutionsbebyggelsen från
1900-talet, som speglar sin tids syn på lokaler för utbildning,
förlorad. Innehållet i byggrätten medverkar å andra sidan
till en utveckling av institutionsstråket i parkmiljö.
Den nya kopplingen mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan påverkar även den riksintresset negativt då den
ger stora konsekvenser på det göteborgska särdraget med ”rikliga inslag av grönska i stadsbilden” då den gröna fonden väster
om Landeriet och Landeriparken i princip försvinner. Den nya
kopplingen kommer innebära en försvagning av upplevelsen av
en sammanhängande grönskande parkmiljö.

Göteborg 2018-11-27

staden kommer att utveckla parkmiljön utifrån arkeologiska
2undersökningar, med nya
tillägg. I den nya kontexten med
Korsvägen, ett framtida Universitetsbibliotek och en ny gata/
plats framför biblioteket finns möjligheter för nya trappor som
kopplar samman de olika nivåerna. Vidare arbete med gestaltning av parken kommer att ske längre fram. Den byggrätt som
finns med i den södra delen av Landeriparken i samrådsförslaget kommer troligtvis utgå och ingår inte som en förutsättning
för de tävlande att förhålla sig till.

Koppling Johannebergsgatan-Lundgrensgatan
Staden planerar en koppling mellan Johannebergsgatan och
Lundgrensgatan. Kopplingen är ännu inte projekterad och läge
och utbredning kan komma att förändras något men intentionerna om att skapa en koppling med en torgliknande plats
framför den nya byggnaden är en förutsättning och höjden +
21,7 är utgångspunkt för Universitetsbibliotekets östra entré.
I fortsatt planarbete kommer kopplingen planläggas som torg.
Kopplingen innebär att den övre delen av Landeriparken kommer att förändras och att en del av de befintliga träden kommer att behöva tas ned.

Byggrätt

Renströmsgatan

Förslag till detaljplan möjliggör den utökade byggrätt som
aktuell arkitekttävling avser och ger tävlingstomtens huvudsakliga begränsningar vad gäller utbredning och höjd. Väl motiverade avsteg från vad detaljplanen föreskriver kan accepteras både vad gäller utbredning och höjd. Stor tonvikt läggs på
att det finns ett medvetet förhållningssätt till områdets kulturmiljö. Den totala BTA som detaljplanen möjliggör förväntas
dock uppnås även om höjd och utbredning hanteras på annat
sätt. Förslag till detaljplan möjliggör en högre höjd med fler
våningsplan och en utbredning som går längre norrut än befintlig biblioteksbyggnad.Det innebär att avståndet mellan
nytt bibliotek och ”Hovrätten” kommer att minska. Staden,
liksom Akademiska Hus, ser gärna att utrymmet mellan
husen fortsatt upplevs som grönt och att byggnadernas bottenvåningar får en mer öppen och transparent karaktär mot idag.
Hovrätten omfattas av bevarandeskydd.

Renströmsgatan ligger i detaljplanen kvar i sitt nuvarande läge
och med den höjdsättning som gäller idag.

Landeriparken

•
•
•

Landeriparken omfattas av riksintresse för kulturmiljö. Riksintresset innebär begränsningar i utformningen av parken och

Att beakta för de tävlande från stadsutvecklingsprogram
för Korsvägenområdet, 2016
Korsvägenområdet är en skärningspunkt mellan den tätare
och blandade innerstaden och det storskaliga evenemangsområdet. Området är ett internationellt besöksmål, en regional
knutpunkt samtidigt som det är en del av vardagsmiljön för
många göteborgare. Potentialen för området är stor och det
finns en mängd olika stadsutvecklingsprojekt som är möjliga
i området men det finns också barriärer och problem, utmaningar som behöver överbryggas.
Med utgångspunkt i detta har tre mål formulerats i stadsutvecklingsprogrammet:
Inbjudande stråk och logiska samband
Innerstad med rum för vardagsliv
Plats för lärande, upplevelser och möten
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Tidplan och budget

En preliminär tidplan har upprättats för projektet med
avsikt att redovisa de olika skedena i byggprocessen,
det vill säga hur lång tid respektive skede bedöms ta och
när beslut om vidare projektering kommer att äga rum.
Ett nytt bibliotek bedöms kunna stå klart till 2026.
Val av entreprenadform kommer att väljas hösten 2020.

Troligtvis kommer det att bli totalentreprenad i samverkan. Entreprenadkostnaden är bedömd till ca 20 000
sek/kvm BTA. I denna kostnad ingår ej inredning, bokrobot, konsulttjänster eller moms, utan det är en ren
byggkostnad.
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Om tävlingen

5.1 TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER
Tävlingsregler

Tävlings- och projektspråk

Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler
för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och
konstnärernas verksamhetsfält” från 2016.

Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. Tävlingsprogrammet kommer att ges på svenska. Tävlingsförslaget ska
vara utfört på svenska. Juryns utlåtande kommer att ges på
svenska.

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.

Tävlingsprocess
Projekttävlingen är i två steg. Efter en prekvalificering har
sju deltagare valts ut att delta i tävlingens första steg.
En jury kommer att utse de 2-3 förslag som bedöms ha bäst
förutsättningar att utvecklas vidare i steg två. Inför tävlingens
andra steg kommer juryns synpunkter att delges till de tävlande som fortsätter tävla.

Tävlingsprocessen

Tävlingsprocessen, översikt

Tävlingsperiod 1

sep/okt/nov
sep
2019

Juryarbete 1

dec/jan

Tävlingsperiod 2

feb/mars/april

Juryarbete 2

maj/juni
juni
2020
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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 1 i tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura.
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. Uppdraget omfattar även en option på att utveckla
befintlig byggnad från 1980-talet för andra ändamål 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.

Frågor under tävlingen
Frågor under tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionär via
TendSign innan tävlingshandlingar ska lämnas (gäller båda
tävlingsskedena). Svar på frågor (avidentifierade) delges samtliga tävlande via TendSign. Märk all korrespondens ”Nytt universitetsbibliotek i Göteborg”.
All korrespondens sker via TendSign.

Preliminär tidplan
• Startmöten, vecka 38, 16-20 september
• Sista datum för frågor i tävlingsskede 1: 2019-11-01
• Sista datum för svar på frågor i tävlingsskede 1: 2019-11-06
• Inlämning av tävlingsförslag 1: 2019-11-29
• Tillkännagivande av juryns beslut steg 1: januari 2020
• Start av tävlingsskede 2, februari 2020
• Sista datum för frågor i tävlingsskede 2: mitten på april 2020
• Sista datum för svar på frågor i tävlingsskede 2: slutet av april 2020
• Inlämning av tävlingsförslag 2: mitten på maj 2020
• Tillkännagivande av juryns beslut steg 2: slutet på juni 2020
Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående
av tio personer, med representanter från Akademiska Hus,
Göteborgs universitet och Göteborgs stad samt två ledamöter
utsedda av Sveriges Arkitekter. Jäv får inte föreligga.
•
•
•
•
•
•
•
•

Åsa Henninge, marknadsområdesdirektör,
Akademiska Hus
Hayar Gohary, projektdirektör, Akademiska Hus
Birgitta van Dalen, Akademiska Hus
Mårten Tiselius, Göteborgs universitet
Morgan Palmqvist, överbibliotekarie, Göteborgs
universitet
Helena Siesjö, bibliotekschef, Humanistiska biblioteken,
Göteborgs universitet
Sophia Älfvåg, arkitekt, Göteborgs stad
Birgitta Lööf, arkitekt, Göteborgs stad

•
•

Ulla Antonsson, arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter
Adjungerad, Mikael Lindberg, projektchef,
Akademiska Hus

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare
sakkunnig expertis avseende frågor som:
•
Byggnadskontruktion
•
Kalkyl
•
Lokalsamband
•
Utbyggnadsordning
Tävlingssekreterare: Julia Hertzman, arkitekt, Sveriges
Arkitekter
Tävlingsfunktionär: Sofie Bårdén, strategisk fastighetsutvecklare, arrangör
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5.2 INLÄMNINGSKRAV
Tävlingsförslag – redovisning
Tävlingsförslaget ska vara anonymt och som villkor gäller att
ett kontor skickar in ett förslag. Samtliga inlämnade handlingar ska vara försedda med ett motto. Samtliga planscher och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med
mottot. Bidragen skickas in tillsammans med ett slutet kuvert
med en namnsedel där förslags- ställaren redovisas (med
namn, titel, kontaktuppgifter samt medarbetare och deras roll
i projektet).
Övrigt material som skickas in kommer ej att tas upp till
bedömning. Allt inlämnat material, såväl digitalt som analogt,
ska vara rensat på all spårbar information om upphovsman och
liknande för att garantera full anonymitet.

Steg 1 – Konceptuella skisser
Tävlingsförslag skall redovisa följande:
•
Redovisning av analys av lokalprogrammet – valfritt antal
figurer/diagram
•
Planer i skala 1:400 som konceptuellt visar disposition av
samtliga våningsplan
•
Redovisning av byggnadens relation till omgivningen –
valfritt antal figurer/diagram
•
En sektion i skala 1:400 i öst-västlig riktning
•
Enkel volymmodell i Sketchup eller motsvarande program
•
Fasadkoncept i form av skisser, utsnitt och/eller referensbilder
•
Valfritt antal figurer/diagram eller kortfattad text som
tydliggör:
- Förslaget och dess bärande idé
- Förslagets utgångspunkter och på vilket sätt tävlingsuppgiften har angripits/lösts/hanterats
- Relationen mellan biblioteksverksamheten och
resterande byggnad, entréplan och koppling till staden
- Koncept/Förslag till materialpalett
- Koncept/Förslag till tekniska lösningar uppradade
utifrån följande relevanta kriterier i Miljöbyggnad;
andel förnybar energi, dagsljus samt stommen och
grundens klimatpåverkan. Utöver detta ska övriga
tankar kring konstruktionen redogöras.
- Tankar kring hur förslaget kan vidareutvecklas

Inlämning
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska lämnas in
elektroniskt via TendSign senast 2019–11-29 för att tas upp till
bedömning. Som stöd för bedömningen ska tävlingsförslag och
namnsedel även skickas i fysiskt format via post eller budbefordran samma dag som anbuden lämnas in via TendSign, det
vill säga med poststämpel senast 2019–11-29. Tävlingsförslagen ska skickas/lämnas till nedanstående adress:
Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Tävlingsförslagen (monterade planscher med motto) kan även
lämnas direkt till Akademiska Hus reception i Göteborg. Även
för leverans med bud används denna adress. Receptionen är
normalt bemannad vardagar 08:00-16:00. För förslag som lämnas direkt till receptionen utlämnas kvitto som bekräftar att
förslaget tagits emot.

Steg 2 – Utvecklade skisser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tryckt format
Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher i A1-format
och får omfatta högst 3 planscher, numrerade 1–3 och monterade på styvt underlag. Därutöver ska även en omgång av planscherna förminskas och lämnas in i A3-format. All text på
planscherna ska vara läsbar i A3-formatet.

Digitalt format
Samtliga planscher och namnsedel ska även lämnas in digitalt
via TendSign. Planscherna ska tillhandahållas i två versioner,
en med hög upplösning och en för webbpublicering. Varje fil
består av en flersidig PDF, namngiven med förslagets motto.
Den ena ska kunna skrivas ut i full skala, och i A3 till juryn.
Observera att maxstorlek på dokument som kan laddas upp i
TendSign är max 50 MB per fil. Den andra PDF-filen ska
fungera för webbpublicering och vara max 10 MB.
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•
•

Situationsplan, skala 1:500
Planritningar, skala 1:200 (som redovisar alla ytor i lokalprogrammet)
Längd- och tvärsektioner, skala 1:200
Fasader, skala 1:200
Enkel volymmodell i Sketchup eller motsvarande program
Redovisning av analys över området – valfritt antal
figurer/diagram/volymstudier
Perspektiv från Näckrosen
Perspektiv från anvisad plats vid Korsvägen
Interiört perspektiv, valfritt för den tävlande att lyfta
fram något som anses vara en nyckel i förslaget
Kortfattad beskrivande text som tydliggör:
- Förslaget och dess bärande idé
- Förslagets utgångspunkter och på vilket sätt tävlingsuppgiften har angripits/lösts/hanterats
- Relationen mellan omgivande stad och byggnad
- Relationen mellan biblioteksverksamheten och
resterande byggnad, entréplan och koppling till staden
- Koncept för förslagets material och tekniska lösningar
uppradade utifrån följande relevanta kriterier i Miljöbyggnad; andel förnybar energi, ljud, dagsljus samt
stommen och grundens klimatpåverkan. Utöver detta
ska övriga tankar kring konstruktionen redogöras.
- Tankar kring hur förslaget kan vidareutvecklas
Sammanställning ytor BTA, LOA och LOAv.
Valfri inzoomning av byggnadens uttryck för att redovisa
något som man bedömer som en nyckelfaktor för byggnadens koncept

Tryckt format
Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher i A1-format
och får omfatta högst 5 planscher, numrerade 1–5 och monterade på styvt underlag. Därutöver ska även en omgång av planscherna förminskas och lämnas in i A3-format. All text på
planscherna ska vara läsbar i A3-formatet.
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Digitalt format
Samtliga planscher och namnsedel ska även lämnas in digitalt
via TendSign. Planscherna ska tillhandahållas i två versioner,
en med hög upplösning och en för webbpublicering. Varje fil
består av en flersidig PDF, namngiven med förslagets motto.
Den ena ska kunna skrivas ut i full skala, och i A3 till juryn.
Observera att maxstorlek på dokument som kan laddas upp i
TendSign är max 50 MB per fil. Den andra PDF-filen ska fungera för webbpublicering och vara max 10 MB.

Funktion

Ekonomi
och
teknik

Utvecklingsbarhet

Inlämning
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska lämnas in
elektroniskt via TendSign senast 2020-05-20 för att tas upp
till bedömning. Som stöd för bedömningen ska tävlingsförslag
och namnsedel även skickas i fysiskt format via post eller budbefordran samma dag som anbuden lämnas in via TendSign,
det vill säga med poststämpel senast 2020-05-20. Tävlingsförslagen ska skickas/lämnas till nedanstående adress:
Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Tävlingsförslagen (monterade planscher med motto) kan även
lämnas direkt till Akademiska Hus reception i Göteborg.
Även för leverans med bud används denna adress. Receptionen
är normalt bemannad vardagar 08:00-16:00. För förslag som
lämnas direkt till receptionen utlämnas kvitto som bekräftar
att förslaget tagits emot.

5.3 BEDÖMNING AV TÄVLING
Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan
inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål som
ställts i programmet och dess bilagor. Eftersom tävlingen genomförs i två steg kommer bedömningen av kriterierna att anpassas efter de inlämningskrav som ställs i respektive skede,
dvs juryn anpassar sig till den skala och detaljeringsnivå som
efterfrågas i de respektive skedena.

Gestaltning
•

•
•

Hur väl förslaget bottnar i ett relevant koncept med ett
tydligt uttryck utifrån målsättningarna med byggnaden
och som genomsyrar förslaget avseende yttre komposition, rumsliga samband och materialval.
Hur väl förslaget samspelar med omgivande bebyggelse/
landskap.
Hur väl förslaget visar på en öppen och välkomnande
byggnad från både Korsvägen och Näckrosen och hur väl
samspelet mellan in- och utsida fungerar.

Funktion
•
•

•

Hur väl förslaget fungerar avseende orienterbarhet,
logistik, framkomlighet och flöden.
Hur väl förslaget uppnår lokalprogrammets krav på
innehåll, samband, funktioner, ljudklassning, dagsljus
och säkerhet.
Hur väl placeringen av det automatiserade boklagret
fungerar avseende påverkan på resterande funktioner i
byggnad samt på omgivande landskap.

Gestaltning

Genomförbarhet
och
förvaltning

Hållbarhet

Ekonomi, teknik, genomförbarhet och förvaltning
•

•

•

Hur väl förslagets utformning visar på medvetenhet kring
produktions- och förvaltningskostnader, gäller gestaltat
uttryck, materialval, konstruktion och yteffektivitet
(ljus respektive mörk BTA samt relation BTA/LOA)
Hur väl förslaget kännetecknas av materialval av hög
kvalitet, som är slitstarka, åldras väl och är underhållsvänliga.
Hur väl förslaget bedöms kunna åstadkommas inom den
budget som anges i tävlingsprogrammet.

Utvecklingsbarhet
•

•

Hur väl förslaget går att utveckla inom ramen för gestaltningsidén och i relation till ekonomisk och konstruktionsmässig genomförbarhet.
Hur väl förslaget och dess gestaltningsmässiga koncept
tål framtida förändringar och utveckling, dvs hur generell
byggnaden är samtidigt som den fungerar för sitt tänkta
ändamål.

Hållbarhet
•
•

Hur väl förslaget Bedöms kunna ha förutsättningar att
projekteras som Miljöbyggnad silver.
Hur väl förslaget har möjlighet att utvecklas mot en
klimatneutral fastighetsdrift.

5.4 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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5.5 PROGRAMHANDLING
Programhandlingar utgörs av detta program samt följande
bilagor.

Bilagor:
•
•
•
•

Bilaga 1: ”Lokalprogram Nytt universitetsbiliotek i
Göteborg”
Bilaga 2: ”Kvalitetsprogram yttre miljö”’
Bilaga 3: Förslag till detaljplan för Universitetet
vid Renströmsparken
Bilaga 4: Utvecklingsplan Näckrosen
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