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Inbjudan - välkommen

Inbjudan 
Hufvudstaden inbjuder till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av NK-kvarteret. Samarbete sker 
med Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret och Sveriges Arkitekter. Göteborgs stad byggnadsnämnd beslutade 
2020-03-17 att ge ett positivt planbesked för utveckling av kv Värnamo vid Östra Hamngatan (Inom Vallgraven 10:9) 
inom stadsdelen Inom Vallgraven. I ansökan om planbesked (april 2019) presenterade Hufvudstaden inga skisser el-
ler illustrationer. Hufvudstaden önskade en tidig samverkan med framtagande av parallella uppdrag, innan detaljpla-
nearbetet påbörjas. Kvarteret omfattas av riksintresset Göteborgs innerstad och är upptaget i Göteborgs bevarande-
program. Avsikten är nu, att efter byggnadsnämndens positiva beslut, i en samskapande process med staden arbeta 
fram ett förslag, och utifrån vår roll som en långsiktig fastighetsägare inbjuda och genomföra parallella uppdrag i två 
steg.

Steg 1: Inbjudan till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av NK-kvarteret 

Steg 2: Genomförande av parallella uppdragen för utvalda arkitektkontor.

Avsikt och arbetssätt parallella uppdrag - process
Vi söker arkitektkontor med uppvisad förmåga, kvalificerad gestaltningskompetens och med förståelse, analysförmå-
ga, erfarenheter och lyhördhet för att balansera/samspela stadsmässig helhet, historisk läsbarhet, kulturvärden och 
arkitektur på ett högkvalitativt sätt. Byggnadsantikvarisk kompetens i teamen är värdefullt.

Resultatet av det parallella uppdraget kommer att ligga till grund för detaljplaneläggning och den fortsatta planpro-
cessen. Det är först i detaljplanearbetet som kommunen prövar markanvändningen genom en samlad bedömning. 
En samskapande arbetsprocess är grundläggande viktigt. Hufvudstaden önskar fortsätta att utveckla det framgångs-
rika arbetssätt som bedrivits tillsammans med Göteborgs stad (och Länsstyrelsen) inom ramen för detaljplanearbetet 
”Inom Vallgraven 12” /Kv Johanna, och ta tillvara på de gemensamma kunskaper och erfarenheter som framkommit i 
utvecklingsprocessen. 

Uppgiften
Uppgiften är att arbeta fram ett förslag för utveckling av hela kvarteret, med i huvudsak handel och kontor. Förslag 
på ytor för kultur som kan bidra kan bidra till erbjuda en attraktiv komplettering till shopping är intressant att utreda. 
Utifrån NK:s behov och områdets stadsbild och förutsättningar innebär uppdraget att utreda, analysera och gestalta 
en om- och påbyggnad om max 10 000 kvm.  I uppdraget är det viktigt att föra en diskussion  utifrån en sammanvägd 
bild av stadsbild, riksintresse kulturmiljö, historisk läsbarhet, sammanhang i staden, framtidens handel och NK:s 
identitet.

NK-kvarteret ligger i Göteborgs absoluta citykärna och i den historiska kärnan, och sammanfaller med stadens 
centrala handelsområde. Varuhuset är Göteborgs äldsta. Hufvudstaden äger samtliga byggnader inom kvarteret. 
NK-kvarteret består av ett antal byggnader som rymmer ett och samma varuhus. Utsidan består av sex byggnader, 
insidan rymmer varuhuset NK samt kontor.

Förstudie
Parallellt med stadens prövning av ansökan om planbesked, har Hufvudstaden initierat och arbetet fram en Förstu-
die, i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Förstudien som helhet har flera syften. Den är ett brett kunskapsun-
derlag och en gemensam kunskap som tar vara på och tydliggör NK-kvarteret i dess sammanhang i stadens historiska 
kärna och citykärna. Vidare utgör den underlag för ett samskapande arbetssätt (delaktighet) och organisering utifrån 
ett helhetsperspektiv. Förstudien utgör del av underlag för program för parallella uppdrag. Förstudien utdelas vid 
startmöte till utvalda arkitektkontor.



Program
Hufvudstaden som arrangör kommer i samarbete med staden att arbeta fram ”program för parallella uppdrag” som kommer att 
delges de utvalda kontoren vid startmötet. Programmet kommer att innehålla syfte/bakgrund, målsättning, planeringsförutsätt-
ningar, fördjupad beskrivning av uppdraget/uppgiften och frågeställningar att belysa/besvara, redovisningskrav samt bedöm-
ningskriterier och avtal för deltagande i parallella uppdrag.

Positivt planbesked – planarbete påbörjas 2021
Kommande planläggning av NK-kvarteret möjliggör utveckling av viktiga värden i den historiska, levande stadskärnan förutsatt att 
det sker med stor medvetenhet. Knäckfrågan är att hitta en balans och en tydlig interaktion/samspel mellan historisk läsbarhet, 
samtida drivkrafter och en utveckling mot en framtida stadskärna

I kvarteret har det under århundradena skett en kontinuerlig förändring. I uppdraget är det viktigt att föra en diskussion uti-
från en nyanserad bild av kulturmiljön i en kontext med starka spår av historien, från kanal- och fästningsstad, den europeiska 
1800-talsstaden och 1900-talets cityomvandlingar. Föreslagna förändringar kommer att diskuteras i alla skalor, alltså utifrån 
stadssiluett, sammanhang, kvartersammansättning och detaljutformning. För den framtida om- och påbyggnaden eftersträvas 
hög arkitektonisk kvalitet. 

Hufvudstaden AB      Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret

Fredrik Ottosson        Björn Siesjö 
Chef affärsområde       Göteborg Stadsarkitekt

Dick Hedman        Birgitta Lööf 
Processledare, ombud Hufvudstaden     Strategiska avdelningen 
Arkitekt SAR/MSA

 

Förprövningsrapport gällande planbesked för utveckling av kv. Värnamo vid Östra 
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Kvarterets läge i staden 

3 Sammanfattning av ansökan 
Ansökan avser en om- och påbyggnad av hela kv Värnamo, Inom Vallgraven 
10:9 (NK).  

I denna ansökan om planbesked presenteras inga skisser eller illustrationer. 
Hufvudstadens avsikt är att efter beslut om planbesked, i en samskapande 
process tillsammans med Göteborgs Stad starta arbetet med framtagandet av ett 
förslag som kan ligga till grund för planarbetet. 

Byggnaderna i kvarteret har tekniska förutsättningar att klara en tillkommande 
yta om ca 12 000 kvm BTA efter genomförda grundförstärkningar. Det är 
många olika aspekter och intressen som ska sammanvägas till ett förankrat 
förslag. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är Hufvudstadens vision 
och målsättning för kvarteret, att i samverkan med staden arbeta fram ett förslag 
som kan möjliggöra en påbyggnad som tillför kvarteret en tillkommande 
kommersiell area på ca 10 000 kvm för handel och kontor. Kvarteret Värnamo 
omfattar idag totalt ca 21 000 kvm BTA. 

För att skapa förutsättningar för en välfungerande citykärna över tid är 
övertygelsen att den historiska citykärnan måste ges möjlighet att utvecklas i 
samma takt som den omgivande staden. 
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 Kapitel 1: Inledning

1:1 BAKGRUND
Göteborg står inför en kraftig expansion. Det finns ett behov 
att utveckla den historiska kärnan med dess unika kvaliteter 
som är av riksintresse till att bli en tillgång för hela staden och 
regionen när staden växer. Kvarteret Värnamo ingår som en 
del av sydöstra city inom stadsdelen Inom Vallgraven. Bygg-
nadsnämnden har i positivt planbesked 2020-03-17 beslutat 
att inleda detaljplaneläggning för NK-kvarteret. Planläggning-
en innebär en utveckling av hela kvarteret, med i huvudsak 
handel och kontor. 

NK-kvarteret är beläget i en del av Göteborgs historiska stads-
kärna och gränsar direkt mot viktiga stråk Hamngatustråket 
och Fredsgatustråket. NK ingår i stadsdelen sydöstra city som 
innehåller tre unika stadsrum.

• Östra Hamngatan, Hamngatustråket som en förlängning 
av Avenyn, som fortsätter ner till Lilla Bommen.

• Stora Hamnkanalen med Gustav Adolfs torg och Brunns-
parken som karaktärsfulla delar av stadsrummet.

• Trädgårdsföreningen och Vallgraven med sitt gröna och 
blåa inslag

Den historiska stadskärnan har en central roll i det utvidgade 
city med sin unika, attraktiva stadsmiljö som berättar stadens 
historia. Stadsdelen sydöstra city är en levande stadsdel. Med 
sina värden som unika stadsrum, kvalitativa stråk och platser, 
bebyggelse och kulturvärden, fungerar Sydöstra city som en 
välintegrerad, attraktiv och blandad stadsdel som har betydel-
se för upplevelsen av Göteborg.

Stadsbilden är känslig för förändringar och skalförskjutningar, 
varför olika förhållningssätt/tillvägagångssätt behöver stude-
ras vid utformningen/utvecklingen av önskade förändringar. 
Som underlag för den fortsatta planprocessen och planlägg-
ningen inbjuder Hufvudstaden till prekvalificering inför den 
fortsatta utvecklingen av NK-kvarteret. 

Problemställningen är komplex och ambitionsnivån på föränd-
ringarna i kvarteret är hög vad gäller arkitektonisk kvalitet och 
gestaltning, för att nå ett genomförbart resultat. Hufvudsta-
den äger och förvaltar ett flertal äldre fastigheter med höga 
kulturvärden och värnar långsiktighet i utvecklingen av egna 
kommersiella fastigheter.

1:2 UTVECKLING NK – BIDRAR TILL 
ATT STÄRKA CITYKÄRNAN
Kv Värnamo ligger i Göteborgs absoluta citykärna. Vikten av en 
välfungerande citykärna kan inte underskattas för en positiv 
utveckling av en stad som helhet. Detaljhandeln är en viktig 
parameter för upplevelsen av en stadsdel. I kombination med 
restauranger, caféer, kultur och upplevelser skapar handeln 
förutsättningar för ett myllrande folkliv med trygga miljöer. 

Göteborg växer och det finns omfattande planer på utveckling 
utanför den historiska kärnan med planerade handelsetable-
ringar både perifert och semicentralt. Samtidigt kan konstate-
ras att den fysiska handeln befinner sig under omstrukturering 
och att e-handeln tar allt större marknadsandelar. 

För att skapa förutsättningar för en välfungerande citykär-
na över tid är Hufvudstadens övertygelse att den historiska 
citykärnan måste ges möjlighet att utvecklas i samma takt som 
den omgivande staden. I den ökande regionala konkurrensen 
krävs utveckling för att bibehålla och utveckla stadsdelens och 
citykärnans attraktivitet. 

KAPITEL 1: INBJUDAN

 

Förprövningsrapport gällande planbesked för utveckling av kv. Värnamo vid Östra 
Hamngatan (Inom Vallgraven 10:9) inom stadsdelen Inom Vallgraven 
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NK:s emblem, hörnet Drottninggatan/ Östra Hamngatan, mötet mellan byggnadsdel från 
1917 och 1971 och huvudentré Östra hamngatan. Foto stadsbyggnadskontoret, Sophia 
Älfvåg 

 

Stadsplan, historiska samband, skala, tomtindelning 

(Följande texter och illustrationer är framtagna inom ramen för stadsutvecklingsprogram 
för södra centrum, kunskapsunderlag till pågående FÖP C) 

Stora drag 

Naturgivna förutsättningar. Topografin på platsen är flack. Närhet till vatten 
och park vid Vallgravsstråket några kvarter bort. Allé längs Östra Hamngatan, 
hårdgjorda gator och platser i övrigt. Den tidigare kanalen i Östra Hamngatan är 
sedan länge igenfylld. 

Den svartvita Nollikartan visar det byggda mot mellanrummen. Här framträder 
tydliga områden och starka strukturerande stadsbyggnadselement, med långa 
axlar och riktningar vilket skapar läsbarhet och orienterbarhet.  
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Nordiska Kompaniet, eller NK i folkmun, är en välkänd 
destination i både Stockholm och Göteborg. Redan år 1902 
uttryckte grundaren Josef Sachs att NK-varuhuset skall vara 
en unik kommersiell och kulturell teater. Ett upplevelsecenter. 
Över 100 år senare är versionen densamma. NK är inte bara 
varuhus i världsklass, utan en institution, ett landmärke, en 
mötesplats och ett kommersiellt maskineri. I Stockholm om-
fattar varuhuset närmare 22 000 kvm medan det i Göteborg 
omfattar ca 10 000 kvm varuhusyta.

För att ta nästa steg i utvecklingen av NK i Göteborg med bl.a. 
fler internationella varumärken, mer kulinariska och kulturel-
la upplevelser och rusta för morgondagens handel behöver 
kvarteret utvecklas. I NK-kvarteret ingår även kontor som 
samspelar med varuhuset i övrigt. Framtagandet av en ny 
detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att bibehålla 
och utveckla kommersiell verksamhet i stadens och regionens 
historiska kärna.

1:3 DET HÄR ÄR HUFVUDSTADEN
Hufvudstaden som grundades 1915 av Ivar Kreuger, blev 
snabbt ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och är idag 
ett av landets starkaste varumärken i fastighetsbranschen. 
Hufvudstaden är en långsiktig fastighetsägare, med kundfokus 
och hög kvalitet i både förvaltning och affärsutveckling och 
projektutveckling av bolagets egna kommersiella fastigheter i 
Stockholms och Göteborgs mest attraktiva affärslägen. 

Hufvudstaden ska alltid upplevas som och vara Sveriges mest 
attraktiva fastighetsbolag. Hufvudstaden kunder placerade bo-
laget på första plats bland storbolagen 2019, nöjd kund index.

Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som äger 29 fastigheter 
belägna i de mest centrala delarna av Sveriges två största 
städer, Stockholm och Göteborg. Fastighetsbeståndet är kom-
mersiellt och inrymmer främst kontor och butiker. Hufvudsta-
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den har varit verksamma i över 100 år i Stockholm och över 60 
år i Göteborg. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget AB 
Nordiska Kompaniet som äger varumärket NK med varuhus i 
Stockholm och Göteborg. 

Fastighetsutveckling
Hufvudstaden har under flera år satsat på sin affärsutveckling 
och projektverksamhet. Projektportföljen av pågående och 
planerade projekt är stor. Den starka finansiella ställningen sä-
kerställer ett genomförande av hög kvalitet. Under de närmas-
te åren kommer en stor del av fokus att ligga på att utveckla 
NK-verksamheten. 

Affärsområde NK – varumärket NK
Affärsområde NK omfattar NK-fastigheterna i Stockholm och 
Göteborg samt fastigheten Hästskon 10 i Stockholm. Förutom 
NK-varuhusen omfattar affärsområde NK även moderna och 
yteffektiva affärslokaler samt parkeringsverksamhet i Parka-
den AB.

NK-varuhuset i Stockholm har nyligen genomgått sin största 
förändringsresa någonsin och har skapat fler och bättre ytor 
för en ökad kundupplevelse. Göteborgsvaruhuset står inför 
omfattande ombyggnadsprojekt under 2021.

NK är ett av Sveriges starkaste och mest välkända varumärken 
bland såväl svenska som internationella konsumenter. Att våra 
och bedriva långsiktig varumärkesuppbyggnad är grunden 

till NK:s förmåga att stödja handeln i varuhusen. Framgången 
bygger bland annat på ett nära samarbete mellan fastighetsä-
garen och företagarna genom en företagarförening.

Samarbetet vidareutvecklas genom rätt mix och en vital unik 
handelsplats samt kontinueliga marknadsföringsinsatser mot 
NK:s strategiska målgrupper.

Hållbarhet
Hufvudstadens långsiktighet är unik och hållbarhetsarbetet är 
en naturlig del i verksamheten, både gällande den ekonomis-
ka utvecklingen samt de miljömässiga och sociala frågorna. 
Två grundpelare i Hufvudstadens vision är långsiktighet och 
kvalitet.

För att medverka till att skapa trygga och levande städer samt 
bidra till stadsutvecklingen samarbetar Hufvudstaden med 
andra fastighetsägare och Göteborgs stad i olika projekt. Huf-
vudstaden medverkar i samverkansprojektet Purple Flag för 
områdena Fredsstan och Nordstan i Göteborg.

För att skapa attraktiva och levande miljöer och bidra till en 
hållbar stadsutveckling samt öka hyresgästernas välbefinnan-
de skapar vi gröna tak, takterrasser och innergårdar på de 
flesta av våra fastigheter där möjligheterna finns.

Hufvudstaden arbetar aktivt och löpande med att utveckla 
verksamheten för att minska energianvändningen och därmed 
minska klimatpåverkande utsläpp.



9

 Kapitel 1: Inledning

1:4 SYFTE MED DET PARALLELLA 
UPPDRAGET

Parallella uppdragets syfte är:

• Att genom en bred belysning få fram högkvalitativa 
förslag till om- och påbyggnad av NK kvarteret utifrån 
program.

• Att resultatet av det parallella skall kunna ligga till 
grund för detaljplaneläggning och den fortsatta plan-
processen och för framtagande av förslag till samråds-
handling.

• Att välja en konsult/team att anlita som samarbets-
partner för det fortsatta arbetet fram till en detaljplan 
som kan vinna laga kraft. Ambitionen är att utvald 
konsult/team kan erbjudas fortsatt arbete med fram-
tagande av program- och systemhandlingar.

Kommande planläggning av NK kvarteret (Kv Värnamo) syftar 
till att möjliggöra utveckling av viktiga värden i den historiska, 
levande stadskärnan. De parallella uppdragen syftar till att 
arbeta fram förslag som tar ett helhetsgrepp om hela kvarte-
ret. Som möjliggör en utveckling som kan stärka den historiska 
läsbarheten och utveckla stadslivet i stadskärnan förutsatt att 
det sker med stor medvetenhet kring följande frågor:

Sammanhang i staden, stadsbild, hantering av riksintresse, 
hållbar handel och NK:s identitet.

1:5 VISION och framtidens handel
I dagens handel har makten förflyttats 100% till konsumen-
terna. E-handeln möjliggör ett utbud som är tillgängligt 24 
timmar per dygn under veckans alla dagar. Det är ur detta 
perspektiv som utvecklingen och visionen skall ses. Visionen 
för utvecklingen av NK utgår från att erbjuda det unika alter-
nativet.

En påbyggnad av NK möjliggör en omdisponering och vidare-
utveckling av NK vilket idag krävs för att möta kundernas krav 
på ständig utveckling. Detta skulle stärka området som en 
naturlig mötes- och handelsplats i centrala Göteborg.

• NK-varuhuset ska vara en unik kommersiell och kultu-
rell teater som erbjuder mer än bara shopping. NK ska 
ses som en naturlig mötesplats i staden där shopping, 
mat och upplevelser samlas i en inspirerande miljö.

• På NK ska lokala och internationella aktörer blandas 
och bli en del av den kommersiella och kulturella 
teatern.

• NK ska vara en scen för samtiden som stärker områ-
dets karaktär som en naturlig plats att besöka, och 
ökat förutsättningarna för mer kvällsaktiva verksam-
heter i kvarteret.

• NK ska bidra till att stärka Fredsstan som en given 
del av ett framtida Göteborg. Området ska vara en 
naturlig mötesplats för Göteborgaren och besökaren/
turisten.
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1:6 TIDPLAN övergripande process
Tidplanen är preliminär. Tidplanen kommer att bearbetas 
successivt. Måldatum för viktiga tider kommer att läggas in. 
Målsättningen är att inbjuda till prekvalificering under augusti 
2020 och välja kontor för genomförande av det parallella 
uppdraget.

TIDPLAN PARALLELLA UPPDRAG - preliminär
Aktivitet     Datum      Kommentar 
Inbjudan prekvalificering    Fre 21 aug     Annons hemsida HS o Sveriges Ark
Inlämning Intresseanmälan   Ons 23 sept     Till Hufvudstaden
Öppningsprotokoll    Ons 23 sept
Utvärderingsperiod + intervjuer   sept/okt
Slutlig version Program    okt/nov 
Startmöte     Tors 19 nov     Utvalda kontor. Program utdelas.
Uppdragsperiod     Dec-april
Mellanmöte 1     Tors 21 jan 8 veckor (19 nov-21 jan)
Mellanmöte 2     Tors 18 feb 4 veckor (21 jan – 18 feb) 
Slutredovisning     Tors 15 april 8 veckor (18 feb – 15 april)
Bedömning o utvärdering    april/maj     Enligt program
PU avslutas     april 2021     Redovisat material, utvärdering
Resultat och val av partner   Maj 2021
Bearbetning inför start planläggning Juni 2021 
Start planläggning    Aug/sept 2021     Startplan Sbk, Q2 2021
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1:7 MÅLBILD
Göteborg växer i rask takt och nya externa och semicentrala 
affärsetableringar står för dörren vilket leder till ökad konkur-
rens med risk för att den historiska kärnan tappar kraft.

Övergripande mål med parallella uppdrag och kommande 
planläggningen att den ska ge förutsättningar för att utveckla 
och stärka en levande stadsmiljö i den historiska stadskärnan 
genom att utveckla och tillföra moderna, flexibla och funk-
tionella verksamhetslokaler inom ramen för riksintresset och 
områdets historiska värden och spår.

I NK-kvarteret ingår även kontor som samspelar med varu-
huset. En ny detaljplan syftar till att skapa förutsättningar/ 
möjliggöra utveckling av handelskvarteret genom om- och 
påbyggnad, vilket bidrar till att tillföra centrala kontorslokaler 
som samspelar och ger underlag till levande bottenvåningar 
och förutsättningar för fortsatt tillväxt i city.

Målbild Hufvudstaden
• Hufvudstaden vill stärka city för att skapa balans i 

regionen genom att utveckla varuhuset NK.

• NK har ett grundmurat rykte för kvalitet och verksam-
heten ses som en självklar målpunkt i staden. Hufvud-
staden vill förstärka och försköna city med ny och väl 
förankrad arkitektur.

• Det är Hufvudstadens ambition/mål att tillsammans 
med stadsbyggnadskontoret och övriga förvaltningar 
utveckla en process för samskapande, programarbete, 
prekvalificering och genomföra parallella uppdrag för 
att arbeta fram förslag som kan ligga till grund för en 
samrådshandling.

• Att genomföra en kommande planläggning för kv 
Värnamo med mål att tillföra kvarteret nya värden 
och att möjliggöra påbyggnader av hög arkitektonisk 
kvalitet som balanserar stadsbild, historisk läsbarhet, 
kulturmiljövärden och parallellt bidrar till utveckling av 
stadslivet och den historiska kärnan.

Målbild för kontorens/teamens arbete 
i PU
• Att en av kärnfrågorna riksintresset hanteras tidigt 

och välorganiserat. Förslaget skall illustrera och visa 
en gestaltning och förhållningssätt som sammanväger 
stadsbild, kulturmiljövärden och kärnfrågorna i riksin-
tresset Göteborgs innerstad.

• Att utvecklingen av NK-kvarteret, insida och utsida, 
som helhet skall tillföra Fredsstan värden som stärker 
och utvecklar kärnan och attraktionskraften för både 
staden och regionen utifrån Göteborgs stads styrande 
dokument samt att näringslivsintresset i utveckling av 
citykärnan beaktas.

• Att tillföra värden till NK-kvarteret som bidrar till 
att utveckla stadsrum, stråk, platser och en fortsatt 
utveckling av byggnadernas bottenvåningar som 
stärker upplevelsen i ögonhöjd och ökar tryggheten på 
omgivande gator.

• Att möjliggöra påbyggnader av hög arkitektonisk 
kvalitet och en volymhantering som balanserar och 
sammanväger stadsbild och kulturmiljövärden. Målet 
är att fortsätta utveckla innerstaden och Fredsstan 
genom att tillföra moderna, flexibla och funktionel-
la kontors- och verksamhetslokaler i ett attraktivt 
innerstadskvarter som har förändrats successivt och 
utvecklats under lång tid.

• Att hitta en balans och en tydlig interaktion/samspel 
mellan historisk läsbarhet, exteriör och interiör samt 
samtida drivkrafter och utveckling mot en framtida 
stadskärna.
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1.8 UPPGIFTEN 

Frågeställningar
Uppgiften är att arbeta fram ett förslag för utveckling av hela 
kvarteret, med i huvudsak handel och kontor. Förslag på ytor 
för kultur som kan bidra kan bidra till erbjuda en attraktiv 
komplettering till shopping är intressant att utreda. Utifrån 
NK:s behov och områdets stadsbild och förutsättningar inne-
bär uppdraget att utreda, analysera och gestalta en om- och 
påbyggnad om max 10 000 kvm.  I uppdraget är det viktigt att 
föra en diskussion utifrån en sammanvägd bild av stadsbild, 
riksintresse kulturmiljö, historisk läsbarhet, sammanhang i 
staden, framtidens handel och NK:s identitet.

Parallella uppdraget omfattar även att belysa och bidra till att 
besvara nedanstående frågor på vad som är möjlig utveckling 
för NK kvarteret. Hanteringen av dessa frågor har stor betydel-
se för kommande planprocess.

• Hur kan om- och påbyggnation inom NK kvarteret 
konkretiseras och omsättas till ett genomförbart 
förslag av hög stadsmässig och arkitektonisk kvalité, 
som anpassas till stadskärnans befintliga volymupp-
byggnad, stadssiluetten, stadsfronten mot Östra 
Hamngatan och bebyggelsemiljön som helhet, och 
inom ramen för riksintresset och områdets historiska 
värden och spår?

• I kvarteret möts olika epokers arkitektur. Interiört 
finns inga tydliga kopplingar till exteriören, bortsett 
från 70-talsdelen mot Östra Hamngatan. I en större 
omvandling/utveckling av kvarteret är en fråga hur 
exteriör och interiör kan samspela/interagera?

• Hur kan utvecklingen av kvarteret stärka en levande 
stadsmiljö i den historiska stadskärnan genom om- 
och påbyggnad, möjliga omdisponeringar av den 
inre strukturen för att förbättra underlag till levande 
bottenvåningar som stärker stadslivet.

• Riksintresset. Analysen av vilka volymer som kan be-
dömas möjliga att tillföra kvarteret skall sammanvä-
gas med hänsyn till värdebeskrivningen av riksintres-
set Göteborgs innerstad, stadsbild och kulturvärden. 
Motiv och förhållningssätt till vald gestaltning skall 
beskrivas.

• Hur förhåller sig föreslagna om- och påbyggnader till 
taklandskapet, de befintliga byggnadsvolymerna och 
skalan inom kvarteret och närliggande kvarter?

• Hur kan områdets övergripande skala och variation 
vårdas/bevaras som en del av bebyggelsekaraktären 
inom Vallgraven, parallellt som kommande planför-
slag påbyggnadsmöjligheter syftar till att möjliggöra 
en förändring/utveckling av kvarteret utifrån den 
historiska skalan och områdets bebyggelseuttryck?
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Utmaningen
I uppdraget ingår också att hantera följande utmaning:

I kvarteret möts olika epokers arkitektur. Interiört finns inga 
tydliga kopplingar till exteriören, bortsett från 70-talsdelen 
mot Östra Hamngatan. I omvandlingen och utvecklingen av 
kvarteret är det en kärnfråga  och en utmaning hur interiör 
och exteriör kan samspela/interagera

UTSIDA – yttre struktur, flera byggnader och 
påbyggnadsmöjligheter
NK kvarteret består av ett antal byggnader som rymmer ett 
och samma varuhus. Byggnaderna i kvarteret har förändrats 
successivt under århundradena. I programmet för de parallella 
uppdragen kommer uppgiften att preciseras utifrån vision- 
målbild - uppgift.

INSIDA – inre struktur, ett varuhus
NK har idag en inre struktur som inte är optimal, dagens ”ge¬-
tingmidja” är ett problem. I programmet för parallella upp-
drag kommer uppgiften att precisera önskemål om förslag på 

principiella strukturlösningar för möjliga omdisponeringar och 
vidareutveckling av den inre strukturen. Frågeställningar/upp-
gifter avseende insida som kommer att preciseras i program 
är:

• Förändrade/nya interna kundstråk – ”ändra kundvarv” 

• Förutsättningar för mindre avdelningar i varuhuset. För-
ändrat butiksdjup 

• Pröva/studera möjligheter för att ”öppna upp” mot sido-
gatorna – påverkan entréförhållanden

• Värdering och hantering av befintliga två stora inre rum, 
ljusgårdarna
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2:1 ANSÖKAN PLANBESKED
I ansökan om planbesked (april 2019) presenterade Hufvud-
staden inga skisser eller illustrationer. Hufvudstaden önskade 
en tidig samverkan med framtagande av parallella uppdrag, 
innan detaljplanearbetet påbörjas. Avsikten är att efter bygg-
nadsnämndens beslut (BN 2020-03-17)  positivt planbesked,  
gå vidare i en samskapande process med staden för att arbeta 
fram förslag, och utifrån vår roll som en långsiktig fastighetsä-
gare inbjuda och genomföra parallella uppdrag i två steg.

Steg 1: Inbjudan till prekvalificering inför parallella uppdrag för 
utveckling av NK-kvarteret 

Steg 2: Genomförande av parallella uppdragen för utvalda 
arkitektkontor

Avsikt och arbetssätt parallella uppdrag
Resultatet av det parallella uppdraget kommer att ligga till 
grund för detaljplaneläggning och den fortsatta planproces-
sen. Det är först i detaljplanearbetet som kommunen prövar 
markanvändningen genom en samlad bedömning. Hufvudsta-
den önskar fortsätta att utveckla det framgångsrika arbetssätt 
som bedrivits tillsammans med Göteborgs stad (och Länssty-
relsen) inom ramen för detaljplanearbetet ”Inom Vallgraven 
12”/Kv Johanna, och ta tillvara på de gemensamma kunskaper 
och erfarenheter som framkommit i utvecklingsprocessen. 

2:2 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Positivt planbesked
Byggnadsnämnden beslutade 2020-03-17  att kommunen 
avser inleda detaljplaneläggning för kv Värnamo vid Östra 
Hamngatan. Innehållet i Stadsbyggnadskontorets tjänsteut-
låtande och förprövningsrapport är kopplade till Byggnads-
nämndens beslut och innehåller styrande formuleringar som 
påverkar parallella uppdrag. Dessa förutsättningar kommer att 
inarbetas i ”program för parallella uppdrag”.

Nedanstående rubriker från tjänsteutlåtande och förpröv-
ningsrapport och syftar till att ge en kortfattad överblick hur 
det parallella uppdraget förhåller sig till kommande planlägg-
ning.

• Sammanfattning -avsikten med kommande planläggning 

• Stadsbyggnadskontorets bedömning 

• Villkor för planläggning 

• Samband och beroenden

KAPITEL 2: FÖRUTSÄTTNINGAR
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Samband, beroenden och prioriterings-
grund
Arbete pågår med ny översiktsplan för Göteborg, samt fördju-
pad översiktsplan för Centrala Göteborg. Ett planförslag (NK 
kvarteret) ska tas fram utifrån de kunskapsunderlag samt rikt-
linjer och ställningstaganden som nu 2019/2020 arbetas fram i 
Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg (FÖP C).

Strategier och inriktningsdokument för 
Göteborgs utveckling
Staden har tagit fram ett antal strategier för att utveckla Göte-
borg till en levande, attraktiv och hållbar stad som erbjuder ett 
varierat innehåll och rikt stadsliv. Strategiernas gemensamma 
tidshorisont är år 2035. Då beräknas Göteborg ha 150 000 fler 
boende och 80 000 fler arbetstillfällen och vara kärnan i en ar-
betsmarknadsregion med 1 750 000 invånare. Översiktsplanen 
som antogs år 2009 är det övergripande styrdokumentet för 
stadens markanvändning och är den gemensamma utgångs-
punkten. Arbete pågår med en ny översiktsplan för Göteborg, 
samt fördjupad översiktsplan för Centrala Göteborg, FÖP (C).

I Stadens arbete kring styrning av stadsutvecklingen har ett 
antal styr- och visionsdokument tagits fram som är styrande/
vägledande för det kommande framtagande av ett planförslag. 
De innehåller övergripande mål, politiska mål och strategier 
som i planarbetet kommer att brytas ner till detaljplanenivån. 
Sammantaget stödjer de att utveckla kärnan och staden inom 
Vallgraven för att bli en tillgängligare och attraktiv plats för 
hela regionen.

I programmet för det parallella uppdraget kommer det att 
finnas en lista som redovisar relevanta dokument för det 
parallella uppdraget. Även utdrag från de kunskapsunder-
lag samt riktlinjer och ställningstaganden som nu arbetas 
fram i FÖP (C) kommer att ingå i programmet.

• Kommunens översiktsplan. (2009). Arbete pågår med 
ny översiktsplan för Göteborg 

• Fördjupad översiktsplan för Centrala Göteborg, FÖP 
(C) 

• Program för Sydöstra city. Godkändes 17-02-04 av 
Byggnadsnämnden 

• Strategier för Göteborgs utveckling 
• Göteborgs stads bevarandeprogram 
• Stadsbyggnadskvaliteter i Göteborg 
• Politik för gestaltad livsmiljö 
• Göteborgs stads arkitekturpolicy

2:3 HUFVUDSTADEN OCH 
NK-KVARTERET

Utnyttjande av kvarteret idag
NK hör till 1960-talets större förnyelseprojekt i Göteborgs 
centrum. NK upptar idag större delen av kvarteret Värnamo. 
NK-kvarteret ligger i den historiska kärnan, och sammanfaller 
med stadens centrala handelsområde. Kvarteret omfattas av 
riksintresset Göteborgs innerstad och är upptaget i Göteborgs 
bevarandeprogram. Varuhuset är Göteborgs äldsta. NK-kvarte-
ret, består av ett antal byggnader som rymmer ett och samma 
varuhus. Utsida består av sex byggnader , Insidan rymmer ett 
varuhus samt kontor. Huvud-byggnaden E, med varuhusets 
”framsida” längs Östra Hamngatan, uppfördes 1971. Längs 
Drottninggatan och Kyrkogatan, på ömse sidor om huvudbygg-
naden, samt Fredsgatan ligger byggnader med skilda bygg-
nadsår.

Kvarterets byggnader och tekniska förut-
sättningar
Byggnaderna i kvarteret har tekniska förutsättningar att klara 
en tillkommande yta om ca 12 000 kvm BTA efter genom-
förda grundförstärkningar. Det är många olika aspekter och 
intressen som ska sammanvägas till ett förankrat förslag. Med 
utgångspunkt i ovanstående resonemang är Hufvudstadens 
vision och målsättning för kvarteret, att i samverkan med 
staden arbeta fram ett förslag som kan möjliggöra en påbygg-
nad som kan tillföra kvarteret en tillkommande kommersiell 
area på upp mot 10 000 kvm. Hufvudstaden har i arbetet med 
Förstudien tagit fram en utredning som analyserat de tekniska 
förutsättningarna för påbyggnad (191025).

NK kvarteret och dess byggnader, skala, 
sammansättning och detaljer - arkitektur
Kvarteret har varit i Hufvudstadens ägo länge/1967 och präg-
las idag helt av varuhuset NK. Så har det inte alltid varit, men 
den brokiga bebyggelsen inom kvarteret har varit plats för 
handelshus så länge att t.o.m. kvartersnamnet kommer från 
den välkända handelsgården med samma namn. 1864 etable-
rades en liten butik av Ferdinand Lundquist. Butiken kom snart 
att växa till en stor affärsrörelse som under 1800-talets andra 
hälft expanderade, byggde nytt och växte in i flera fastigheter 
så att den på 1950-talet nästan tog hela kvarteret i anspråk.

Byggnadsmassan i kvarteret har förändrats successivt under 
århundradena; NK-kvarteret fick sin nuvarande utsträckning 
när Fredsgatan drogs fram, efter branden 1792; dagens bygg-
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nader har mycket olika byggnadsår och har rivits,  byggts om 
och till många gånger, här syns uttryck från 1917, 1962, 1971, 
1992 och fram till  idag pågår smärre ombyggnader. Under 
åren har byggnadernas höjd förändrats och nya höjder etable-
rats såsom naturligt sker i en växande stadsmiljö.

Förändringar och pågående utveckling
Hufvudstaden bedriver ett kontinuerligt arbete för att stärka 
sydöstra city, som vi benämner Fredstan, och vill utveckla 
stadsdelen till en destination med egen gravitation i den his-
toriska stadskärnan. Vi ser en stor utvecklingspotential inom 
Fredstan där tvärgatorna historiskt varit mörka och otrygga 
men nu börjar vitaliseras. Hufvudstaden samarbetar med Va-
sakronan i detta arbete och flera åtgärder har gjorts de senast 
åren. 

NK är en mycket viktig pusselbit i detta destinationsutveck-
lingsarbete och utveckling av NK-kvarteret pågår kontinuerligt. 
I det arbetet har mycket gjorts för att öppna kvarteret mot 
gatumiljön och förbereda byggnaderna inom kvarteret för en 
framtida utveckling. 

På 1990-talet revs två äldre byggnader (A och B) i kvarteret 
och arkader etablerades. Fasaden på byggnaden (D) i hörnet 
Fredsgatan/Kyrkogatan, ursprungligen ritad av Zimdahl arki-
tektkontor, förenklades på så sätt att ursprunglig fasad med 
tidstypiskt uttryck fick en historiskt svårbestämd gestaltning. 
2015–2016 byggdes sedan arkaderna på Drottninggatan och 
Kyrkogatan igen med nya glaspartier i koppar. Målet är att 
öppna varuhuset visuellt mot gatorna runtomkring. Samtidigt 

har det blivit möjligt att skapa nya handelsplatser i gatuplan. 
2017–2018 grundförstärktes kvarterets äldsta del, Hus C från 
år 1917, för att säkerställa fastighetens livslängd och möjlig-
göra en framtida påbyggnad och utveckling av NK kvarteret. I 
samband med detta arbete frilades de vackra källarvalven och 
efter en varsam renovering är dessa numera en integrerad och 
offentligt tillgänglig del av varuhuset med en ny restaurang.

NK – en ny epok
NK är ett starkt varumärke med historisk förankring. Kv Värna-
mo har en lång historia som handelskvarter och Hufvudstaden 
är en mycket långsiktig fastighetsägare med höga ambitioner, 
vilja, kunskaper och finansiell styrka att förvalta och utveckla 
sina fastigheter. 100-årsperspektivet är en ledstjärna med 
hållbarhet som mål och medel. Byggnaderna ges värde av sitt 
sammanhang och att ta hand om stadsmiljön är en viktig del 
i att ta hand om fastigheterna. Symbiosen mellan stad och 
fastighet skapar värden.

Göteborg växer i rask takt och nya externa och semicentrala 
affärsetableringar står för dörren vilket leder till ökad konkur-
rens med risk för att den historiska kärnan tappar kraft.

Hufvudstaden vill stärka city för att skapa balans i regionen 
genom att utveckla varuhuset NK.

NK har ett grundmurat rykte för kvalitet och verksamheten ses 
som en självklar målpunkt i staden. Hufvudstaden vill förstär-
ka och försköna city med ny och väl förankrad arkitektur. 

22
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N O R D I S K A  K O M P A N I E T
Öst ra Hamngat an , Göteborg
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KAPITEL 3: PREKVALIFICERING 
STEG 1

3.1 INTRESSEANMÄLAN

Arrangör
Det parallella uppdraget arrangeras av Hufvudstaden. Samar-
bete sker med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter. 

Inbjudan 21 augusti
Underlag/handlingar för intresseanmälan tillhandahålls via 
Hufvudstadens hemsida och via Sveriges Arkitekters webb.

Inlämning av intresseanmälan
Intresseanmälan skall lämnas in per post/bud till arrangören 
Hufvudstaden senast onsdag den 23 september 2020, 16.00. 
Kuvertet skall märkas med ”Prekvalificering NK- kvarteret” och 
skickas till:

Hufvudstaden AB
Kyrkogatan 54
411 80 Göteborg

Intresseanmälan skall lämnas in i två versioner: en utskriven 
och en i digitalt format på USB- minne.

Intresseanmälan via fax, e-post eller annat elektroniskt/digi-
talt sätt accepteras inte.

Frågor rörande intresseanmälan
Eventuella frågor under prekvalificeringstiden skall ställas via 
e-post till:

Dick Hedman, Ombud Hufvudstaden (processledning och 
projektledning)
dick@dickhedman.se

Ombud Stadsbyggnadskontoret
Sophia.alvag@sbk.goteborg.se

Bedömningsgrupp /urvalsgrupp
Urvalet och bedömningen av i rätt tid inlämnande intressean-
mälningar görs av en bedömningsgrupp med representanter 
från Hufvudstaden och Göteborgs stad, stadsbyggnadskon-
toret. Sakkunniga inom arkitektur, planering, kulturmiljö, 
genomförande och ekonomi. Referensprojekt kommer att 
bedömas både under steg 1 och steg 2 av intresseanmälan. 
Öppningsprotokoll upprättas.

Antal medverkande kontor
4 kontor kommer att väljas för att delta i de parallella uppdra-
gen.

3.2 HANDLINGAR ATT LÄMNA IN – 
INLÄMNINGSKRAV

PUNKTLISTA - Förteckning över inlämnat 
material
Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på svenska och 
följa denna punktlista. 1-3 är administrativa krav.

1. Kort företagspresentation
Namn, kontaktuppgifter, e-postadress på intresseanmälarens 
ombud respektive kontaktperson

2. Registreringsuppgift Bolagsverket
Gällande reg.uppgift från Bolagsverket. Om flera företag med-
verkar ska var och en lämna intyg.

3. Intyg föreskrivna skatter och avgifter
Att föreskrivna skatter och avgifter har betalats. Om flera fö-
retag samverkar ska var och en lämna intyg. Samtliga medver-
kande företag ska ha god finansiell och ekonomisk stabilitet.

4. PROGRAMFÖRKLARING
En redogörelse omfattande en A4-sida som beskriver och re-
dovisar angreppssätt, och hur teamet planerar att genomföra 
uppdraget för att nå uppdragets syfte, utifrån förutsättningar 
och krav/önskemål.
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5. REFERENSPROJEKT – UPPVISAD FÖRMÅGA
Minst tre, men ej fler än fem relevanta referensprojekt. 
Inklusive en kort beskrivande motivering där personerna i 
uppdragsorganisationen ska vara knutna till minst ett projekt 
var. Minst ett av referensprojekten ska vara genomförda. Varje 
referensprojekt ska presenteras på max två A 4-sidor. För varje 
referensprojekt ska anges:

• Objekt  och projektbeskrivning

• Beskrivning av intresseanmälarens uppdrag (omfattning 
och huvudsakliga uppgifter/ansvar)

• Vilken roll personer i projektteamet har haft i referenspro-
jekten

6.REDOVISNING AV INTRESSEANMÄLARENS UPPDRAGSOR-
GANISATION
Inklusive CV för nyckelpersoner som kommer att arbeta med 
uppdraget och på vilket sätt dessa kommer att medverka i 
uppdraget. Deras roller i åberopade referensprojekt.

3.3 BEDÖMNING OCH URVAL
Urvalet kommer att göras i två delar. Del 1 är kvalificeringskrav 
(skall-krav). Om något av kraven inte uppfylls kan intressean-
mälan inte tas upp till värdering till del 2. Kraven gäller alla 
deltagande företag, även där flera företag gått samman i en 
grupp. För att få en fördjupad bild både vad gäller organisa-
tion, samarbete med beställaren och programförklaringen kan 
några kontor/team inbjudas till intervjuer.

Del 1:  Kvalificeringskrav
Kontroll att intresseanmälan är formellt komplett, att all obli-
gatorisk information finns med enligt punktlistan.

• Intresseanmälan ska ha inkommit i tid

• Samtliga efterfrågade handlingar enligt punktlistan ska ha 
inkommit

• Kontroll att referensprojekten uppfyller kraven enligt 
punktlistan

Del 2: Bedömning och urval
Urvalet av kontor bland inkomna intresseanmälningar kommer 
att bygga på en sammantagen och sammanvägd bedömning 
av inlämnat material. Programförklaring, projektorganisation, 
referensprojekt och uppvisad förmåga att arbeta i processer 
som främjar samarbete mellan flera parter. 

URVALSKRITERIER
Urvalet av deltagare bland inkomna intresseanmälningar kom-
mer att bygga på en sammantagen bedömning av projektor-
ganisation, programförklaring och referensprojekt, värderas 
utifrån urvalskriterierna (se nedan)

Programförklaring
Angreppssätt på uppgiften, hur deltagande personer 
organiseras, hur erfarenheter från redovisade referens-
projekt tillämpas samt en helhetsbedömning av teamets/
företagets kompetens och erfarenheter att arbeta fram 
ett kreativt och realiserbart förslag som underlag för kom-
mande planläggning.

Nyckelpersoner
Relevant kompetens för redovisade personers kunskaper 
och erfarenheter CV.

Förmåga och kompetens att utreda, analysera och gestal-
ta om- och påbyggnad i en komplex stadsmiljö utifrån de 
frågeställningar och utmaningar som beskrivs i uppgif-
ten (se 1.8) . Stadsbyggnad, gestaltning, kulturmiljö och 
byggnadsantikvarisk kompetens, kompetens kommersiella 
verksamheter och handel.

Referensprojekt och verkshöjd 
Erfarenhet och förmåga att utifrån redovisade refe-
rensprojekt genomföra uppdraget, samt referensernas 
relevans för det aktuella projektet. Förmåga att med hög 
arkitektonisk kvalitet gestalta byggnader i centrumnära 
och kulturhistoriskt värdefulla miljöer som skapar en 
helhet med omgivande stadslandskap.

Organisation och samverkan 
Förståelse för uppdraget och förmåga att organisera och 
driva arbetet tillsammans med beställaren. Uppvisad 
förmåga att arbeta i processer som främjar samarbeta 
mellan flera parter

Inlevelse 
Förståelse för uppdraget och den specifika platsens 
förutsättningar och möjligheter, samt förståelse för den 
komplexa uppgiften.

Intresseanmälaren kommer att erhålla skriftligt meddelande 
via e-post om resultatet av prövningen så snart arrangören 
och bedömningsgruppen utvalt deltagare till det parallella 
uppdraget

3.4 AVTAL FÖR DELTAGANDE I PA-
RALLELLA UPPDRAG
Avtal mellan arrangören och de kontor/team som valts börjar 
gälla efter att utvalda kontor erhållit beställning för deltagan-
de i parallella uppdrag.
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KAPITEL 4 : GENOMFÖRANDE STEG 2

4.1 GENOMFÖRANDE PARALLELLA 
UPPDRAG
Den övergripande uppdragsförutsättningen är att resultatet av 
det parallella uppdraget kommer att ligga till grund för kom-
mande planläggning och framtagandet att ett samrådsförslag/
planförslag till en ny detaljplan. Efter prekvalificeringen kom-
mer de utvalda kontoren att arbeta vidare med de parallella 
uppdragen. 

Processen för genomförande av det parallella uppdraget 
inleds med startmöte för de utvalda kontoren. Det parallella 
uppdraget avslutas efter det att efterfrågat material är redo-
visat och inlämnat, samt att bedömningsgruppen utvärderat 
förslagen.

4.2 ADMINISTRATIVA FÖRUTSÄTT-
NINGAR

Processen och parallella uppdragets form
Det parallella uppdraget innebär att arrangören ger uppdrag 
avseende ett och samma projekt till flera arkitektföretag 
samtidigt. Det som i första hand skiljer parallella uppdrag från 
tävlingsformen är att det sker en dialog mellan arkitektföreta-
gen och beställaren/arrangören, som följer och kan påverka 
projektet under uppdragets gång. På så sätt kan olika alterna-
tiv i ett tidigt skede belysas, och ett bredare beslutsunderlag 
för projektets och planens vidare utveckling erhållas.

Program och underlag
Hufvudstaden som arrangör kommer i samarbete med staden 
att arbeta fram ”program för parallella uppdrag” som kommer 
att delges de utvalda kontoren vid startmötet. Programmet 
kommer att innehålla syfte/bakgrund, målsättning, planerings-
förutsättningar, fördjupad beskrivning av uppdraget/uppgif-
ten och frågeställningar att belysa/besvara, redovisningskrav 
samt bedömningskriterier och avtal för deltagande i parallella 
uppdrag. 

Innehållet i underlag beskrivs nedan kortfattat i punktform 
som en information för prekvalificeringen. Kunskapsunderlag 
och ställningstagande från stadens pågående arbete med för-
djupad översiktsplan för centrala Göteborg, FÖP (C) kommer 
att inarbetas i programmet.

Underlagsmaterial
• Program. Utdelas till utvalda kontor vid startmöte torsdag 

19 november 2020

• Planer, fasader, sektioner befintliga byggnader

• Digital 3D-modell av befintliga byggnader 

• Utdrag ur grundkarta (dwg)

• Ortofoto och snedvyer (jpg)

• Ledningskartor (dwg)

Stadens styrande dokument, och tidigare be-
slut (nås via länk)
• Kommunens ÖP (2009) 

• Ny ÖP pågår – samråd våren 2019

• Ny Fördjupad ÖP för centrala Göteborg  FÖP C – tillvarata 
som kunskapsunderlag och ställningstaganden

• Program för Sydöstra city. Godkänt av BN 170204

• Vision Älvstaden

• Göteborgs stad bevarandeprogram del lll, Moderna Gö-
teborg

• Politik för gestaltad livsmiljö

• Göteborgs stad arkitekturpolicy

Utredningar
• Göteborg södra centrum – antikvariskt planeringsunder-

lag

• Tekniska förutsättningar o genomförbarhet – utredning 
Hufvudstaden
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Bedömningsgrupp
Bedömningsgruppen kommer att bestå av representanter från 
Hufvudstaden och Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret.

Till bedömningsarbetet kommer att knytas en arbetsgrupp/
beredningsgrupp med representanter sakkunniga inom 
arkitektur, planering, genomförande (bygglov), kulturmiljö, 
genomförbarhet teknik och ekonomi.

Förutsättningar för deltagande och arvo-
de
De kontor som har inbjudits och utvalts att delta i de parallel-
la uppdragen ersätts vardera med 400 000 kronor exklusive 
moms. All kopiering ingår i uppdraget. Ersättning betalas ut 
efter de parallella uppdragen är genomförda och förutsätter 
att medverkande företag accepterat villkoren, att efterfrågat 
material är korrekt inlämnat, i tid och enligt uppställda redo-
visningskrav i programmet. Arvodet utbetalas mot faktura.

Bedömning av parallella uppdrag
Bedömningen av de parallella uppdragen görs av en be-
dömningsgrupp som leds av Hufvudstaden i samarbete med 
representanter från Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret. 
Till bedömningsgruppen kommer att knytas en arbetsgrupp 
med sakkunniga inom arkitektur, kulturmiljö, genomförbarhet 
och ekonomi. Bedömningsgrunder: 

• Stadsbyggnadskvalité 

• Arkitektonisk gestaltning och utformning/utveckling av 
byggnaderna, förhållningssätt till omgivande bebyggelse, 
offentliga rum och hantering av riksintresset Göteborgs 
innerstad och kulturmiljövärden 

• Genomförbarhet, ekonomi och hållbarhet 

• Förslag ytor som kan bidra till att erbjuda attraktiv kom-
plettering till shopping

• Uppfyllelse av målbild och svar på beskrivna frågeställ-
ningar som underlag före planprocessen 

• Funktion byggnadslayout inre struktur 

• Sammanvägningen av stadsbild, riksintresse kulturmiljö, 
historisk läsbarhet, sammanhang i staden, framtidens 
handel och NK:s identitet

Uppdrag efter parallella uppdrag
De parallella uppdragen avslutas efter det att efterfrågat 
material är redovisat och inlämnat, samt att bedömningsgrup-
pen utvärderat förslagen. Direkt nyttjande av förslag, helt eller 
delvis, kan ske först efter avtal mellan förslagsställarna och 
arrangören.

Efter det parallella uppdraget avser beställaren att erbjuda 
fortsatt uppdrag till ett eller flera deltagande företag.

Ägande-, nyttjande- och upphovsrätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till försla-
gen. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller 
nyttjanderätten till sina förslag. 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. Önskar däremot arrangören direkt utnytt-
ja enskilt förslag, helt eller delvis, måste sådant nyttjande 
uttryckligen avtalas mellan arrangören och berörd(a) förslags-
ställare. Arrangören och Sveriges arkitekter äger rätt att publ-
icera förslagen i tryckt form och digitalt samt för utställning 
utan särskild ersättning till förslagsställarna.

Förslagsställare äger ej rätt att publicera eller på annat sätt 
offentliggöra sitt förslag utan godkännande av bedömnings-
gruppen/arrangören.

Återsändning av inlämnat material
Material som utgör intresseanmälan och senare parallella 
uppdrag kommer inte att returneras.
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4.3 TIDPLAN PRELIMINÄR
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