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KORT OM UPPDRAGET

Uppdraget omfattade gestaltning för en ny kommersiell byggnad på Masthuggskajen. 
En projektering fram till systemhandling har tidigare gjorts, men Göteborgs stad har 
tillsammans med byggaktören Global Business Gate kommit fram till att byggnaden  
behövde gestaltas om. För att kunna komma vidare med gestaltningen har Göteborgs 
stad och byggaktören genomfört en workshopserie med fyra inbjudna arkitektkontor. 
Avsikten är att Global Business Gate efter denna workshopprocess ska ta fram ett nytt 
underlag för gestaltning av byggnaden.

GENOMFÖRANDE AV UPPDRAGET

Målet med workshopserien var att nå samsyn avseende gestaltningen av den nya kom-
mersiella byggnaden på Masthuggskajen. Workshopprocessen innebar ett nytt sätt att 
arbeta i ett sent skede och inbegrep att gemensamt definiera uppgiften och att, på ett 
prestigelöst sätt, diskutera för‐ och nackdelar med olika lösningar för att tillsammans 
sätta förutsättningarna för gestaltningen. Upplägget gav beställaren en uppfattning om 
teamens sätt att lösa uppgiften och samverka i grupp samt kommunicera arkitektoniska 
kvaliteter.

Arkitektkontoren och bedömningsgruppen har träffats vid tre tillfällen mellan septem-
ber och november 2020 för gemensamma workshops. Därefter har bedömningsgruppen 
träffats tre halvdagar för gemensam utvärdering av förslagen. 

Deltagande arkitektkontor

• Tham & Videgård Arkitekter 

• Cobe 

• Dorte Mandrup A/S 

• Wingårdh Arkitektkontor AB

Förslagen har bedömts av en bedömningsgrupp bestående av:

• Lennart Hedström, Global Business Gate, ordförande 

• Daniel Holmén, Global Business Gate 

• Rolf Åkerman, Global Business Gate 

• Alexander Sundberg, Global Business Gate 

• Johan Casselbrant, arkitekt SAR, extern ledamot 

• Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Göteborgs stad 

• Simon Wallqvist, planarkitekt, Göteborgs stad

Processledare för workshopprocessen samt bedömningsmötena har varit arkitekt  
SAR/MSA Eva Minoura och landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Forsberg från  
Sveriges Arkitekter. 

Sakkunniga inom kalkyl, konstruktion och bygglov har rådfrågats under processens 
gång.  



BEDÖMNINGSKRITERIER

Bedömningsgruppen har granskat och bedömt förslagen utifrån de krav och önskemål 
som ställdes i programmet, gjorts  förtydliganden under processens gång samt utvärde-
rat följande hos förslagen:

• Gestaltning och funktion 

• Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 

• Utvecklingsbarhet 

• Genomförbarhet 

• Process 

GENERELL BEDÖMNING 

Ny process  
Bedömningsgruppens anser att processen har varit mycket givande och resulterat i fyra 
förslag av mycket jämn och hög kvalitet. Tack vare det inkluderande arbetssättet har de 
deltagande arkitekternas expertis kunnat användas fullt ut - både vad gäller att definiera 
styrande förutsättningar för uppdraget och för att utveckla det egna bidraget med stöd 
av varandra. Bidragen har trots de gemensamma presentationerna inte utvecklats mot 
större likriktning, utan har tvärtom renodlats utifrån respektive idé.

Bedömningsgruppen menar att samtliga deltagande arkitekter har gjort relevanta analy-
ser av platsen och kommit med utvecklingsbara förslag. De har också visat på inlevelse, 
engagemang och kompetens i såväl workshops som i det inlämnade skissmaterialet. Tack 
vare det samlade kunskapsunderlaget från workshopprocessen har bedömningsgruppen 
skapat sig en gemensam förståelse för uppdraget och platsens möjligheter. Utifrån den 
har gruppen kommit fram till ett antal ställningstagande som kommer att ligga till grund 
för det fortsatta projektet. 

Bedömningsgruppen konstaterar att samtliga team har presterat på en så hög nivå att 
de hade kunnat vinna uppdraget. Det som skiljer bidragen åt är små nyanser, snarare 
än stora skillnader i kvalitet. Utvärderingsarbetet har på grund av den jämna nivån på 
bidragen tagit mer tid än beräknat. 

Fyra nya landmärken 
Teamens förslag övertygar alla med högklassig arkitektur med potential att ge värdiga 
landmärken på håll. Både Wingårdhs och Tham & Videgårds föreslagna byggnader är 
utpräglade solitärer, utformade i kontrast till den omgivande bebyggelsen. Cobes och 
Dorte Mandrups bidrag tar tydligare avstamp i bebyggelsen runtom, vad gäller arkitek-
toniskt uttryck, materialval och färgsättning. 

I fråga om att skapa inbjudande bottenvåningar, med hög detaljering och genomtänkt 
placering av entréer, skiljer sig teamens koncept åt. Dorte Mandrups förslag utmärker 
sig för de särskilt inlevelsefullt utformade bottenvåningarna, med välplacerade entréer 
och generösa ytor - tack vare den indragna fasaden i öster. De andra teamen har botten-
våningar som i varierande utsträckning skulle behöva bearbetas ytterligare, för att svara 
bättre mot flöden i stadsdelen och erbjuda en större detaljeringsgrad även i den nära 
skalan. 



Hållbara energilösningar
Några förutsättningar har varit svårare för teamen att lösa fullt ut under denna korta tid. 
Det gäller exempelvis hur byggnaderna ska utformas för att klara projektets grönytefak-
tor. Bedömningsgruppen konstaterar att viss grönska får plats på takterrassen och på 
tornets tak i nästan alla förslag, men att det trots detta kommer att bli en utmaning att 
uppfylla grönytefaktorn inom kvarteret. En annan fråga som inte utretts tillräckligt av 
flera team är hur solavskärmningen kan lösas utan energikrävande interiöra lösningar. 
Bedömningsgruppen anser inte att framtidens hållbara byggnader kan utformas med 
invändig solavskärmning som förutsätter kylning, utan den kommer istället att behöva 
hanteras utanpå fasaden eller i glaset. 

Utvecklingsbarhet 
De arkitektoniska lösningarna ska klara justeringar i fortsatt process i syfte att säkerstäl-
la genomförbarhet och optimera drift. Föreslagna material och fasadsystem har därför 
bedömts både utifrån hur de bidrar till valda arkitektoniska koncept och hur de kan för-
valtas över tid. Bedömningsgruppen menar att samtliga bidrag är utvecklingsbara, men 
att de förändringar som efterfrågas ibland inte är möjliga att göra inom det ursprungliga 
konceptet. 

Bedömningsgruppen vill särskilt framhålla Cobes förslag vad gäller utvecklingsbarhet. 
Deras övertygande gestaltninggrepp tar höjd för framtida förändrade behov - och bygger 
på en stor förståelse för projektets ekonomiska ramar. De team som inte beaktat projek-
tets ekonomiska förutsättningar fullt ut skulle behöva bearbetas i mycket höge utsträck-
ning i en fortsatt process. 

BESLUT

Bedömningsgruppen rekommenderar Cobes förslag för fortsatt bearbetning och genom-
förande.



 OMDÖMEN



Tillskott till Göteborg
Cobe har gestaltat en mycket stilig och karaktärsfull bygg-
nad, som har många av de kvaliteter som efterfrågas när 
Masthuggskajen växer fram. Ju högre en byggnad är desto 
mer måste den ge tillbaka till staden – och det är precis 
vad Cobes byggnad gör. Tornets svängda och upptrappan-
de form utmärker sig i Göteborgs siluett, samtidigt som 
den inordnar sig på platsen och anspelar på Masthuggska-
jens industriella arv i färg och material. 

Den höga skalan bryts skickligt ner tack vare svagt kon-
kava fasadytor och vertikala indragningar, vilket medför 
att byggnaden ändrar utseende beroende på varifrån 
huset närmas. Från vissa håll är den smal och böljande, 
från andra bred och rak. Mot torget i väster och mot 
Rosenlundskanalen signalerar de insvängda fasadytorna 
huvudentréernas placering på håll - och skapar samtidigt 
generösa entréer mot de offentliga platserna intill. Försla-
get kännetecknas av stor förståelse för verksamheternas 
behov, de genomarbetade kontorsplanen med träinteriör-
er ger arbetsplatserna en varm och ombonad känsla. 

Hög grad av genomförbarhet
Förslaget har mycket hög grad av genomförbarhet, med 
god yteffektivitet, beprövad konstruktion och genomtänk-
ta materialval. Cobe utnyttjar också byggrätten fullt ut, 
vilket är positivt för projektekonomin. Det är sammanta-
get ett förslag som kännetecknas av lika delar övertygande 

gestaltninggrepp som av ett pragmatiskt förhållningssätt 
till givna förutsättningar. Den enkla och tydliga idén med 
konkava former och intrappningar ger stor flexibilitet i 
den fortsatta berabetningsfasen.

Stark utveckling
Teamet har på ett konstruktivt och lyhört sätt tagit till sig 
synpunkter och förslaget har successivt utvecklats till att 
bli alltmer övertygande till både form och innehåll - vilket 
borgar för ett fortsatt gott samarbete. Bedömningsgrup-
pen anser att förslaget är mycket utvecklingsbart och kan 
ändras i delar utan att det förlorar centrala kvaliteter. 

Förslag till fortsatt bearbetning
- Podiet: Bottenvåningen behöver bearbetas mer för att 

ge mer till omgivande offentliga rum, både vad gäller 
grad av variation i material samt placering av huvuden-
trén. Avseende podiet i sin helhet så kommer det att 
behövas ett omtag avseende planlösningar, entrétrappa, 
podiets tak och terrasser.

- Fasader: Fasaderna behöver utvecklas utifrån aspekter 
som drift och underhåll samt yttre solavskärmning. 
Fasadindragningarna betyder mycket för byggnadens 
uttryck, men behöver studeras mer utifrån förvalt-
ningsaspekten.

- Kronan: Kronan har en subtil form, men kan bearbetas 
något för att bli ännu mer karaktäristisk på håll.

COBE



COBE

Platsen vid  
Rosenlundskanalen

Kajen

Östra Parken

Torget



Dorte Mandrup

Anslående organisk form
Dorte Mandrups moderna variant av Flatiron-Building 
har potential att bli ett nytt landmärke i området, som är 
vacker både på håll och i den nära skalan. Den anslåen-
de, organiska formen är ett mycket välfunnet grepp på 
platsen som accentuerar byggnadens nyckelposition på 
Masthuggskajen. Hörnläget mot Emigrantvägen markeras 
ytterligare genom att tornet går hela vägen ner till gatan. 

Byggnadens enkla, svängda form har på ett mycket 
effektfullt sätt kombinerats med en reliefverkande fasad 
i jordfärgade keramiska plattor, vilket ger byggnaden ett 
gediget och kraftfullt uttryck. De djupa fönsternischerna 
är en raffinerad kombination av estetik och funktion, de 
skärmar både av solen och ger fasaden ett visuellt djup 
som gör byggnaden mer intressant. Tornet kröns av en 
krona i koppar som belyses nattetid vilket ger en fin av-
slutning av byggnaden. 

Stärker stadsliv
Bottenvåningen genomtänkta utforming ger stora vär-
den till omgivande gator och torg. Huvudentrén place-
ras strategiskt mitt i den indragna bottenvåningen mot 
öster, vilket ger generösa ytor för fotgängarna och fångar 

upp flödena på platsen. Placeringen av huvudentrén är 
också positiv för verksamheten tack vare kopplingen till 
A3-byggnaden intill. 

Sammantaget har förslaget utvecklats mycket förtjänstfullt 
genom processen, mot en allt större enkelhet och string-
ens. Det slutgiltiga förslaget fungerar fint på platsen och 
skulle bli ett stiligt tillskott till Göteborgs siluett. 

Utvecklingsbarhet
Projektet reser vissa frågor avseende genomförbarheten 
och i vilken mån förslaget kan bearbetas inom ramen för 
grundidén. Byggrätten utnyttjas inte fullt ut på grund av 
att överhänget mot gatan är bortttaget, vilket påverkar 
projektekonomin negativt. Fasaden är komplicerad att 
bygga och förvalta - och den indragna våningen ovanför 
terrassen ger vissa utmaningar avseende stomkonstruktio-
nen. 
Bedömningsgruppen menar att förslagets stora kvaliteter, 
som att tornet når hela vägen till gatan och den mycket 
effektfulla fasaden, är bärande delar av den arkitektoniska 
idén. Förslaget är utvecklingsbart, men det är en utma-
ning att bearbeta det utan att byggnaden tappar något av 
sin särart.  



Dorte Mandrup



Tham & Videgård

Enkel form
Tham & Videgård levererar en elegant lösning på platsens 
komplexa förutsättningar när de föreslår en symmetrisk 
byggnad med rundat podium och ovalt torn. Att ge 
byggnaden en enkel form är ett skickligt sätt att hantera 
den femkantiga byggrätten. Genom att göra byggnaden 
avvikande i karaktär och form från omgivande byggnader 
frigör den sig från sammanhanget i staden och blir istället 
ett objekt på torget. 

Fasaden i galvaniserat stål har liggande fönsterband, som 
på ett förtjänstfullt sätt ramar in utblickar från arbetsplat-
serna. Fasaden är symmetriskt och renodlad, men kanske 
för enkel för att bli riktigt intressant. Bedömningsgruppen 
förordar det alternativa fasadkonceptet med kannele-
ringar runtom hela tornet. De konkava indragningarna 
bryter ner skalan och gör byggnaden mer nyanserad i sitt 
uttryck.  

Rationell byggnad
Byggnaden är konstruktionsmässigt rationell och relativt 
lätt att bygga. Förslaget kräver dock ett mycket precist 
genomförande utan större kompromisser för att bli riktigt 

bra. Lösningarna från systemhandlingen har varit vägle-
dande avseende konstruktionen, vilket underlättar i en 
genomförandefas. Tham & Videgård utnyttjar i princip 
det föreslagna hisspaketet, men kommer behöva viss 
anpassning av källarplanen. En svårighet är att förslaget 
överskrider byggrätten och inte fullt ut förvaltar intentio-
nerna bakom detaljplanen avseende exempelvis kontrast 
mellan podie- och högdel.  

Koppling till platsen
Under processen har Tham & Videgård konsekvent fin-
slipat och justerat sitt förslag mot en allt större tydlighet. 
Resultatet är ett imponerande enkelt svar på en mycket 
komplex uppgift. Byggnaden är utformad som en avskalad 
solitär - vilket både är dess styrka och svaghet. Bedöm-
ningsgruppen uppskattar det starka greppet, men efterly-
ser i byggnaden en tydligare koppling till både gaturum 
och omgivande byggnader. I fortsatt process skulle hel-
heten behöva utvecklas mot en större komplexitet och en 
högre detaljeringsgrad i bottenvåningen. Risken är att om 
det blir för många ändringar så är det inte längre förenligt 
med Tham & Videgårds renodlade arkitektoniska idé.

Global Business Gate
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Slipad kristall
Wingårdhs expressiva byggnad sticker upp över hustaken 
som en slipad kristall, som renodlats för att vara vacker 
som objekt snarare än för att samspela med byggnader-
na intill. Och visst är den vacker! Den spetsiga formen 
ger också fantastiska interiöra rum - som ett dubbelhögt 
co-working-utrymme högst upp med utblick över hela 
Göteborg. 

Podiet har skurits ut med skarpa hugg, för att få ner ljus 
till arbetsplatserna och bryta upp skalan mot gatan. På 
så sätt skapas också den skillnad i arkitektoniskt uttryck 
mellan podium och torn som efterfrågas i detaljplanen. 
Bottenvåningen får liv av den genomtänkta placeringen 
av ett kafé i sydöst som som lockar in besökare i byggna-
den. Kaféet har potential att både bli en plats för kollegialt 
utbyte och en mötesplats i kvarteret. Bottenvåningen har 
överlag många skickligt gestaltade framsidor mot omgi-
vande gator. 

Utveckling av förslaget
Teamet har visat stor lyhördhet under processen och har 
gjort en stor omarbetning till det bättre av sitt förslag. I 
utvecklingen från en taggig och djupverkade fasad till en 
slipad har dock den yttre solavskärmningen helt utgått. 
Bedömningsgruppens anser sammantaget att byggnadens 
släta och skulpturala form kommer till sin rätt som allra 
mest när den är på skissnivå. När de lutande fasaderna får 
band med fönsterhål och fasadyta i klinker så blir försla-
get något mindre övertygande. 

Konstruktiva utmaningar
Förslaget är det som avviker mest från den framtagna sys-
temhandlingen vilket ger några konstruktiva utmaningar. 
De sneda fasaderna och taken är komplexa att både bygga 
och förvalta. Dessutom omöjliggör det lutande taket att 
grönytefaktorn för projektet uppfylls.
Wingårdhs har ett mycket rent och övertygande grund-
koncept, men bedömningsgruppen ser utmaningar i ge-
nomförandefasen och efterlyser en starkare samhörighet 
med byggnaderna runtom. 

Wingårdhs

Elof Hansson 
GlobalBusiness Gate
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Wingårdhs
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Fasadkoncept 2

Under: Kvarteret Laxen, Wingårdhs 2019. Materialprov färgtryck på aluminium.

Wingårdhs l Global Business Gate l 2020.11.03 9Skala 1:800

Ovan: exteriör från sydost.
Under: exteriör från väst.
Höger: Plan 1.

Ögonhöjd

KÖK

CAFÉ

LOKAL

LOKALEVENT / KONFERENS

LOKAL / EVENT

Wingårdhs l Global Business Gate l 2020.11.03 9Skala 1:800

Ovan: exteriör från sydost.
Under: exteriör från väst.
Höger: Plan 1.

Ögonhöjd

KÖK

CAFÉ

LOKAL

LOKALEVENT / KONFERENS

LOKAL / EVENT


