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   • Tillföra kvarteret ny bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet och en volymhantering 
 som förhöjer stadsbilds- och kulturmiljövärden samt har ett varsamt förhållningssätt   
 till Lorensbergsparken.
   • Skapa bostäder med attraktiva boendekvalitéer samt ge goda förutsättningar för aktiva  
 bottenvåningar som stärker upplevelser i ögonhöjd i gaturummet och inåt kvarteret.
   • Utveckla stråk genom kvarteret för i första hand gående och stärka omgivningen med   
 platser för både aktivitet och rekreation.
   • Stärka Lorensbergsparkens funktion utifrån dess kulturhistoriska betydelse och 
 stadens grönstrategi.

Område för parallellt uppdrag Cirkus Lorensberg ligger i ett strategiskt viktigt läge intill 
stadens kultur-, universitets- och evenemangsstråk och inom gångavstånd för den nya 
knutpunkten Korsvägen. Platsen har bedömts lämplig att prövas för blandad bebyggelse med 
stor andel av bostäder med aktiva bottenvåningar som har ett innehåll som stärker de 
omgivande stråken och Lorensbergsparken. 

Serneke inbjuder härmed in till prekvalificering inför parallellt uppdrag för utveckling av 
Cirkus Lorensberg. Det parallella uppdraget sker i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges 
Arkitekter. Uppdraget för detaljplanen innebär att skapa ca 100 nya bostäder, verksamheter 
och ett parkeringsgarage, som ersätter dagens tillfälliga. Serneke har en vilja att i planarbetet 
pröva ett större antal bostäder.

Göteborgs Stads byggnadsnämnd gav 2020-03-17 i uppdrag till stadsbyggnadskontoret att ta 
fram en ny detaljplan för del av kvarteret. Detta beslut har föregåtts av att byggnads-
nämnden beslutade 2016-01-19 att ge ett positivt planbesked för utveckling av området, 
därefter genomfördes en markanvisningstävling och 2017-01-11 tecknades 
markanvisningsavtal mellan Göteborgs kommun och Serneke. 

Avsikten är nu att i en samskapande process arbeta fram gestaltningsförslag, och utifrån vår 
roll som tilldelad exploatör inbjuda och genomföra parallellt uppdrag i två steg:

Steg 1: Inbjudan till prekvalificering inför parallellt uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg 
Steg 2: Genomförande av parallellt uppdrag för utvalda team.

Efter genomfört parallellt uppdrag så kommer ett förslag att väljas ut för vidare bearbetning 
inom ramen för detaljplanearbetet och ligga till grund för de samrådshandlingar som ska tas 

1. Inledning
1.1 Syfte med utvecklingen

1.2  Målbild
Övergripande mål med platsens utveckling är att skapa nya bostäder i ett centralt läge, stärka 
omgivande gator med nya funktioner i bottenvåningar och säkerställa trygga och tillgängliga 
stråk förbi och igenom kvarteret.
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I bilden nedan utgör grön linje detaljplaneområdets preliminära gräns och röd linje tydliggör 
området där exploatering i första hand ska prövas. I programmet för det paralella uppdrget
kommer ett tydligare ramverk för tävlingen att presenteras.

1.3 Uppdragsområdet

Bild 1.  Ortofoto av det berörda området. 

Uppdragsområdet utgör ett centralt läge i Göteborg i anslutning till Götaplatsen, Kungsports-
avenyn och Heden. Platsen upptar den östra delen av kvarteret i korsningen av Södra Vägen och 
Berzeliigatan och där det sedan år 1994 finns det tillfälliga Lorensbergsgaraget. Inom kvarteret 
finns också Lorensbergsparken, Lorensbergsteatern, Stadsbiblioteket och Park Avenue Hotel.
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2.1  Uppgiften

2. Parallellt uppdrag

Den framtida utvecklingen av platsen behöver ta avstamp i de många värdena och utmaningar 
platsen har i sitt kulturhistoriska sammanhang och centrala läge. Hela kvarteret har möjlighet 
att lyftas genom den nya bebyggelsen; nya målpunkter, mötesplatser och stråk tillskapas och 
samband stärkas inom kvarteret och med övriga staden.

I projektet kommer viktiga avvägningar att behöva göras, bland annat bebyggelsens omfattning 
för att stärka platsen och stråken och dess påverkan på sammanhanget som är av riksintresse 
för kulturmiljövården samt den kulturhistoriskt, ekologiskt och rekreativt värdefulla parkmiljön 
i synnerhet. Parkens strategiska läge mellan Heden och Götaplatsen och invid flera offentliga 
och kulturella institutioner innebär att den passeras av många människor från staden och från 
övriga regionen.

Bild 2.  Fotografier från/intill Lorensbergsparken.

I det parallella uppdraget kommer det också ingå att pröva en högre exploatering med goda 
boendekvalitéer men detta ska ske med beaktande av de befintliga kulturhistoriska värdefulla 
miljöerna. 

    Uppgiften för det parallella uppdraget - pröva preliminärt 13 000 kvm ljus BTA fördelat på:

•	 Minst 100 bostäder

•	 Lokaler i bottenvåningar
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Frågor som är bärande under processen är bland annat:

• Hur ter sig den nya bebyggelsens användning, disposition, volym och gestaltning?
• Hur kan bostäder med attraktiva och hållbara boendekvalitéer skapas i en central del   
 av staden?
• Hur kan kvarterets identitet utvecklas med tydliga, levande gatumiljöer och finkänsligt   
 förhållande till parken och omgivande bebyggelse?
• Hur kan stråk, siktlinjer och rumsliga samband i kvarteret och stadsdelen stärkas?
• Hur kan Lorensbergsparkens funktion utifrån dess kulturhistoriska betydelse och sta  
 dens grönstrategi förstärkas? 
• Hur kan tillkommande parkering för bil och cykel hanteras?
• Hur förhåller sig förslaget till pågående stadsutvecklingsprojekt?

Bild 3.  Processbeskrivning för det parallella uppdraget i förhållande till den pågående 
planprocessen. 

2.2 Förutsättningar

Det parallella uppdraget innebär att arrangören ger uppdrag avseende ett och samma projekt 
till flera team samtidigt. Det som i första hand skiljer parallellt uppdrag från tävlingsformen 
är att det sker en dialog mellan teamen och arrangören, som följer och kan påverka projektet 
under uppdragets gång. På så sätt kan olika alternativ i ett tidigt skede belysas, och ett bredare 
beslutsunderlag för projektets och planens vidare utveckling erhållas.

Planen är att delar av den nämnda dialogen kommer att ske i workshop format - där samtliga 
deltagande team träffas och redovisar efterfrågade delleveranser i grupp.

Den övergripande uppdragsförutsättningen är att resultatet av det parallella uppdraget 
kommer att ligga till grund för detaljplanearbetet och kommande samrådsförslag. Bilden 
nedan tydliggör det parallella uppdraget i förhållande till den pågående planprocessen. 
Målsättningen är att starta arbetet med att ta fram samrådshandlingar för detaljplanen under 
hösten 2021. 

PLANSTART

PROGRAM

PARALLELLT 
UPPDRAG

PROJEKT-
UTVECKLING

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT

eventuella
revideringar

eventuella
revideringar

BYGGLOV FÄRDIGSTÄLLANDE

synpunkter synpunkter
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2.3  Platsen utifrån ett historiskt perspektiv

Platsen, kvarteret och omgivningen har långa historiska anor. Kvarteret ligger intill Södra 
Vägen, en av de historiska vägarna till Fästningsstaden Göteborg, och där låg på 1700-talet ett 
av donationsjordarnas landeri, Lorensbergs landeri. År 1823 etablerades ett värdshus i 
området som utvidgades och senare blev ett populärt nöjesetablissemang med restaurang, 
Cirkus, Folkteatern samt Lorensbergsteatern. Alla byggnader förutom Lorensbergsteatern har 
senare rivits. 

Lorensbergsparken, som angränsar till den planerade bebyggelsen, är en värdefull miljö både 
kulturhistoriskt och som områdets stadsdelspark med sociala och ekologiska värden. 

Bild 4.  Historiska stadsplaner av området. Platsen för det parallella uppdraget markerat med 
svart ring. 

År 1948 ersattes den gamla restaurangen med Park Avenue Hotel och år 1967 uppfördes 
stadsbiblioteket. Båda byggnaderna har därefter genomgått om- och tillbyggnader. På platsen 
för dagens tillfälliga garage från 1994, vid korsningen mellan Södra Vägen och Berzeliigatan, 
låg tidigare gamla Cirkus. Byggnaden uppfördes 1884, eldhärjades och återuppfördes, för att 
till slut rivas 1969, då den var i dåligt skick.

Bild 5.  Historiska stadsplaner av området. Platsen för det parallella uppdraget markerat med 
svart ring.

18601790

1890 1910 1921
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2.2  Målbild

Uppdragsområdet upptas i dagsläget av ett tillfälligt parkeringsgarage. 

Uppdragsområdet omfattas huvudsakligen av en stadsplan från 1947. Planen anger allmänt 
ändamål samt allmän plats park för en del av området närmast Södra Vägen. 
Lorensbergsparkens användning, utbredning och skydd är fastställt i detaljplanen för 
Stadsbiblioteket från 2011 och parken har därefter rustats upp. I den aktuella planprocessen 
kommer de gällande planernas bestämmelser att prövas.

Den kommande utvecklingen behöver förhålla sig till flera strategiska dokument, så som 
kommunens gällande översiktsplan, Grönstrategi för en tät och grön stad.  

Cirkus Lorensberg är beläget i en mycket central del av Göteborg där det både pågår 
stadsutveckling och planeras för stadsutvecklingsprojekt – där de mest närliggande projekten 
utgörs av: 

• Engelbrektslänken – ny spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och 
 Skånegatan, samt planerade cykelbanor i resten av Engelbrektsgatan och i närområdet.
• Den nya knutpunkten Korsvägen inklusive Västlänkens stationsuppgång vid 
 Johannebergsgatan.
• Utveckling av universitetet vid Renströmsparken – Nya Konst. 
• Fortsatt upprustning av Kungsportsavenyn.
• Utveckling av Svenska Mässan.

2.4 Platsen idag

Bild 6.  Lorensbergsparken och Cirkus. 
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3. Prekvalificering – Steg 1
3.1 Intresseanmälan
Formerna för intresseanmälan tydliggörs i detta kapitel. 

3.1.1 Arrangör
Det parallella uppdraget anordnas av Serneke och uppdraget genomförs i samarbete med 
Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.

3.1.2 Inbjudan
Underlag för intresseanmälan tillhandahålls via Sveriges Arkitekters hemsida.

3.1.3 Inlämning

Intresseanmälan skall lämnas in per post/bud till arrangören Serneke senast 29 januari 2021, 
kl. 12:00. Kuvertet skall märkas med ”Prekvalificering Cirkus Lorensberg” och skickas till:

 Serneke Sverige AB
 att. Boldi Kisch
 Box 3194 
 400 10 Göteborg

Intresseanmälan skall lämnas in i två versioner: en utskriven och en i digitalt format på USB- 
minne. Intresseanmälan via e-post eller annat elektroniskt/digitalt sätt accepteras inte.

3.1.4 Frågor rörande intresseanmälan
Eventuella frågor under prekvalificeringstiden skall ställas via e-post till Boldi Kisch. Svaren 
publiceras sedan på Sveriges Arkitekters hemsida.

3.1.5 Bedömningsgrupp/urval

Urvalsarbetet och bedömningen, av vilka som kommer att väljas till att deltaga i det 
parallella uppdraget, kommer att utföras av en bedömningsgrupp. Denna grupp kommer att 
bestå av representanter från Serneke och Göteborgs Stad. Urvalet kommer att bygga på en 
sammanvägd bedömning av inlämnat material utifrån de kriterier som anges i denna inbjudan.

3.1.6  Antal medverkande team
4 team kommer att väljas för att delta i det parallella uppdraget.

3.2 Handlingar att lämna in – inlämningskrav
Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på svenska och följa denna punktlista A-G, varav 
punkt A-D avser administrativa krav. Intresseanmälningar som inte är komplett redovisade 
kommer inte att bedömas.
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A. Kort företagspresentation

Kortfattad företagspresentation med företags-
namn, organisationsnummer, adress samt 
webbadress, kontaktperson med telefonnummer 
och e-postadress. Även företagets kvalitets-, 
arbetsmiljö- och miljöledningssystem ska kort 
redovisas, max en halv A4-sida. Om flera företag 
medverkar ska var och en lämna en 
företagspresentation.

B. Registreringsuppgift Bolagsverket

Gällande registreringsuppgift från Bolagsverket. 
Om flera företag medverkar ska var och en lämna 
intyg.

C. Intyg föreskrivna skatter och avgifter

Intyg från affärs- och kreditupplysningsföretag 
innehållande uppgifter om ekonomiska nyckeltal 
och risklassificering (högst 3 månader gammal). 
Om flera företag medverkar ska var och en 
lämna intyg. Samtliga medverkande företag ska 
ha god finansiell och ekonomisk stabilitet (minst 
UC klass 3).

D. Försäkring

Redovisning av konsultansvarsförsäkring. Om 
flera företag medverkar skall ansvarsfördelningen 
emellan företagen redovisas.

E. Programförklaring

En redogörelse som beskriver och redovisar 
angreppssätt. Hur teamet planerar att genomföra 
uppdraget för att nå uppdragets syfte, utifrån 
förutsättningar och krav/önskemål. Även 
beskrivning av samarbetsförmåga och erfarenhet 
av liknande processer ska framgå. Program-
förklaringen ska totalt utgöra max en A4-sida.

F. Referensprojekt – uppvisad förmåga

Tre relevanta referensprojekt skall redovisas som 
visar teamets kompetens inom arkitektonisk 
gestaltning. Av de tre referensprojekten skall 

Bild 7-8.  Fotografier från platsen.
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minst två vara genomförda och inte äldre än tio år. 
Personerna i angiven uppdragsorganisation ska 
vara knutna till minst ett projekt var.

Samtliga referensprojekten skall innehålla 
bostäder och minst två av referensprojekten skall 
visa på förmåga att med hög kvalitet tillskapa ny 
bebyggelse, huvudsakligen bostäder, i komplexa 
innerstadssammanhang med stora kulturmiljö-
värden.  

Varje referensprojekt ska redovisas med max två 
A4-sidor per projekt (inklusive bilder). För varje 
referensprojekt ska det anges:

• Objekt och projektbeskrivning
• Beskrivning av intresseanmälarens 
 uppdrag (omfattning, beställare och 
 företagets huvudsakliga uppgifter/ansvar)
• Vilken roll de personer som ingår i 
 uppdragsorganisationen har haft i 
 referensprojekten
• Referenspersoner anges för respektive 
               referensprojekt med namn, 
 telefonnummer och mailadress samt 
 deras roll i projektet.

G. Redovisning av intresseanmälarens uppdrags-
organisation

Redovisning av organisationen för det parallella 
uppdraget inklusive CV för max fem nyckelperso-
ner (max en A4-sida per person) som kommer att 
arbeta med uppdraget. Uppdragsorganisationen 
ska ha förmåga och kompetens att utreda, 
analysera och gestalta bostäder i en komplex 
stadsmiljö. Kompetenser som ska ingå i upp-
dragsorganisationen är arkitektur, landskaps-
arkitektur och kulturmiljö. Samarbetsförmåga 
och erfarenhet av arbete i liknande processer 
kommer att premieras.

Kontaktperson och kontaktuppgifter för upp-
dragsorganisationen ska anges. Bild 9.  Fotografi från platsen.
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3.3 Bedömning och urval
Urvalet i prekvalificeringsskedet kommer att göras i två steg. Del 1 är kvalificeringskrav (skall-
krav). Om något av kraven inte uppfylls kan intresseanmälan 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 uppdragsorganisationen, samarbetsförmåga och program-
förklaringen kan utvalda team bjudas in till intervjuer innan urval sker.

3.3.1 Del 1: Kvalificeringskrav – Skallkrav

Kontroll att intresseanmälan är komplett, att all obligatorisk information finns med enligt 
punktlistan A-G.

• Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och vara på svenska
• Samtliga efterfrågade handlingar enligt punktlistan A.-G. ska ha inkommit och uppfylla  
 de krav som ställts

3.3.2 Del 2: Bedömning och urval

Urvalet bland inkomna intresseanmälningar kommer att bygga på en sammantagen bedöm-
ning av uppdragsorganisation, programförklaring och referensprojekt. En helhetsbedömning 
kommer att göras utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning:

• Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta byggnader i komplexa 
 kulturhitoriskt värdefulla innerstadsmiljöer som skapar en helhet med omgivande 
 stadslandskap.
• Förmåga att gestalta funktionella, genomförbara och hållbara byggnader.
• Inlevelse i den specifika platsens utmaningar samt förståelse för uppgiften.
• Förmåga att leda och samverka i multidisciplinära team samt organisera och driva 
 arbetsprocesser tillsammans med Serneke.
• Förmåga att förstå komplexa sammanhang och göra kloka avvägningar mellan olika   
 intressen.

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

3.4  Avtal för deltagande i parallellt uppdrag

Avtal mellan arrangören och de team som valts kommer att tecknas efter att utvalda team 
erhållit beställning för deltagande i det parallella uppdraget.

Bild 10.  Fotografi från platsen.
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4. Genomförande av 
parallellt uppdrag – Steg 2
4.1 Program

Serneke som arrangör kommer i samarbete med Göteborgs Stad genom stadsbyggnadskonto-
ret att arbeta fram ”program för parallellt uppdrag” som kommer att delges de utvalda teamen 
inför startmötet. Programmet kommer att innehålla syfte/bakgrund, målsättning, planerings-
förutsättningar, fördjupad beskrivning av uppdraget/uppgiften och frågeställningar att belysa/
besvara, redovisningskrav samt bedömningskriterier och avtal för deltagande i det parallella 
uppdraget. 

Ambitionen är att programmet ska ge ett tydligt och tillräckligt flexibelt ramverk så att 
förslagen kan utgöra ett relevant och formbart underlag till det fortsatta detaljplanearbetet.

4.2 Process

Processen för genomförande av det parallella uppdraget inleds med ett gemensamt 
startmöte. På startmötet kommer det göras en genomgång av programmet samt platsbesök. 
Teamen kommer därefter att påbörja sitt individuella arbete med det parallella uppdraget. 

Under det parallella uppdraget kommer flera gemensamma delredovisningar/workshopar att 
ske för olika fokusområden där analyser och slutsatser skall redovisas med enkelt underlag. 
Det kommer även här att finnas möjlighet till diskussion, frågor och vägledning för det fortsatta 
arbetet. Antalet delredovisningar/workshopar  samt dess format är inte fastslaget utan 
kommer att redovisas närmare i programmet. 

Efter det att det slutliga förslaget har lämnats in ska en enskild slutredovisning hållas. 

Under processen kommer rådande riktlinjer för Covid19 efterlevas och därmed kan vissa delar 
i processen ändras från fysiska till digitala möten.

Det parallella uppdraget avslutas efter det att efterfrågat material är inlämnat och redovisat, 
samt att bedömningsgruppen utvärderat förslagen och delgett samtliga team sitt utlåtande.

4.3 Bedömningsgrupp
Bedömningen av de parallella uppdragen görs av en bedömningsgrupp.  Bedömningsgruppen 
leds av Serneke och kommer att bestå av representanter för Serneke och Göteborgs Stad, samt 
extern sakkunnig arkitekt. Till bedömningsarbetet kommer att knytas referensgrupper med 
representanter och sakkunniga inom arkitektur, planering, kulturmiljö, genomförbarhet, 
ekonomi och teknik.
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4.4 Bedömning av parallella uppdrag

De inlämnade förslagen kommer att utvärderas utifrån kriterier listade nedan (utan inbördes 
ordning).
 
• Arkitektonisk verkshöjd
• Relevant förhållningssätt till det riksintressanta kulturmiljösammanhanget
• Uppfyllelse av programmet 
• Genomförbarhet 
• Hållbarhet (social, ekologisk och ekonomisk)  
• Funktioner
• Utvecklingsbarhet av det framtagna förslaget
• Processen – dvs. förståelse för uppdraget och förmåga att utveckla och bearbeta för  
 slaget

4.6 Uppdrag efter parallella uppdrag

Efter det parallella uppdraget är avslutat avser arrangören, Serneke, att erbjuda fortsatt 
uppdrag till ett av de deltagande teamen.

4.7 Ägande-, nyttjande- och upphovsrätt

Arrangören innehar den materiella äganderätten till förslagen. Förslagsställarna innehar 
upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 

Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan 
förslagsställarna och arrangören. 

Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det samlade resultatet och idéer från 
samtliga förslag förutsatt att det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt. Arrangören och 
Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera förslagen i tryckt form och digitalt samt för 
utställning utan särskild ersättning till förslagsställarna. 

Material som utgör intresseanmälan och som inlämnas i det parallella uppdraget kommer inte 
att returneras.

4.5 Förutsättningar för deltagande och arvode

De team som har inbjudits och utvalts att delta i det parallella uppdraget ersätts vardera med 
250 000 kronor exklusive moms. All kopiering ingår i uppdraget. Utöver arvodet ersätts även 
erforderliga resekostnader i samband med uppdraget.

Ersättning betalas ut efter det parallella uppdraget är genomfört och förutsätter att 
medverkande team har accepterat villkoren, att efterfrågat material är korrekt inlämnat, i tid 
och enligt uppställda redovisningskrav i programmet. Arvodet utbetalas mot faktura.
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Preliminär tidplan för parallellt uppdrag avseende Cirkus Lorensberg:

• Prekvalificering intresseanmälan annonseras 14 december
• Prekvalificering inlämning intresseanmälan 29 januari
• Utvärdering av intresseanmälningar sker under februari-mars
• Startmöte för parallella uppdrag äger rum under april
• Uppdragsperiod maj-september inkl. semesterperiod. Delredovisningar/Workshops   
 kommer tydliggöras i programmet 
• Inlämning och slutredovisning sker i september
• Bedömningsarbete /utvärdering av inlämnade förslag äger rum oktober-november
• Utlåtande efter avslutat parallellt uppdrag sker i november
 
Preliminär tidplan för detaljplaneprocessen:

• Samråd preliminärt kvartal 2 2022
• Granskning preliminärt kvartal 1 2023
• Antagande preliminärt kvartal 4 2023

4.8 Preliminära tider

Bild 11.  Fotografi över platsen.
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Bild 11.  Fotografi över platsen.
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