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1. OM TÄVLINGEN

Gö tebörg Energi AB anördnade en inbjuden 
pröjektta vling öm gestaltning av en ny bygg-
nad fö r en biöa ngpanna söm köpplas samman 
med befintligt kraftva rmeverk i Rya. Ta vlingen 
genömfö rdes i samarbete med Gö tebörgs Stad 
öch Sveriges Arkitekter. 

Efter prekvalificeringspröcessen da r 22 anbud 

inköm valdes fyra team ut fö r deltagande i den 

inbjudna pröjektta vlingen. 

Startmö ten hö lls 18–19 augusti 2021, öch ta v-

lingsfö rslagen la mnades in 22 öktöber 2021  

2. KORT BAKGRUND

I növember 2006 invigdes Rya kraftva rme-
verk , söm pröducerar ba de fja rrva rme öch el 
med naturgas söm bra nsle. Söm en del i arbe-
tet att uppna  Gö tebörgs Stads strategima l att 
endast anva nda fö rnybara bra nslen vid prö-
duktiön av va rme planerar Gö tebörg Energi fö r 
att uppfö ra en biöa ngpanna söm en fja rde linje 
i befintligt kraftva rmeverk i Rya.  

Bra nslet söm planeras fö r biöa ngpannan a r 
rester fra n skögsbruk – i förm av gröt, sa gspa n, 
bark öch flis – samt returtra flis. 

Biöa ngpannan kömmer att uppfö ras i Rya söm 
a r lökaliserad pa  ö stra Hisingen da r den köm-
mer vara synlig i a lvinlöppet in till Gö tebörg. 
Ryahamnen a r bela gen i Gö tebörgs Hamn öch 
a r ett skyddsöbjekt dit allma nheten inte har 
tilltra de. Utförmningen av byggnaden a r viktig 
fö r landskapsbilden öch a ven ur ett kulturmil-
jö perspektiv. 

3. BEDÖMNINGSPROCESSEN

Fö rslagen har bedö mts utifra n fem ö vergri-
pande kriterier. Jurygruppen har granskat öch 
bedö mt fö rslagen utifra n dessa kriterier söm 
utan inbö rdes ördning eller viktning legat till 
grund fö r ta vlingen.  
 Gestaltning
 Funktiön öch örganisatiön
 Ha llbarhet
 Utvecklingsbarhet
 Genömfö rbarhet öch fö rvaltning

Till sin hja lp har juryn haft sakkunniga inöm 
ha llbarhet, ekönömi/kalkyl, byggbarhet/
könstruktiön öch drift/fö rvaltning.  
Fö rutöm individuellt arbete fö r inla sning av 
fö rslagen har juryn haft fyra mö ten fö r sitt be-
dö mningsarbete.  

4. JURYN

Ledamö ter 
 Christöfer A slund, Avdelningschef Anla gg-

ning Gö tebörg Energi, juryns ördfö rande
 Helena Nördströ m, Affa rsutvecklare Gö te-

börg Energi
 Röbert Engströ m, Enhetschef Fastighetsfö r-

valtning Gö tebörg Energi
 Bjö rn Siesjö , Stadsarkitekt Gö tebörgs Stad
 Anna Berencreutz, Planarkitekt Gö tebörgs

Stad
 Jenny B. Osuldsen, Landskapsarkitekt Snö -

hetta, utsedd av Sveriges Arkitekter
 Rickard Stark, Arkitekt Okidöki Arkitekter,

utsedd av Sveriges Arkitekter

Ta vlingsfunktiöna r: Törbjö rn Vittfarne, Seniör 
upphandlare Gö tebörg Energi  

Ta vlingssekreterare: Ulrika Nerö, Sveriges Ar-
kitekter 
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 5. JURYNS ALLMÄNA BE-

DÖMNING 

Uppgiften inneba r att gestalta en industribygg-

nad. Den kan sta  ut öch synas eller inördna sig. 

Den kan vara ikönisk, sja lvfö rklarande öch bli 

en symböl fö r Gö tebörg Energi. Kömpösitiönen 

ska fö rha lla sig till det pa  platsen redan 

byggda, det existerande landskapet öch till det 

störa a lvrummet.  

 

Den nya byggnaden blir en del av den störa 

stadsbilden öch industrilandskapet la ngs den 

nörra sidan av Gö ta a lv. Den stö rre stadsbilden 

blir da rfö r viktig öch byggnaden kömmer vara 

en i raden söm genöm sin hö jd lö sgö r sig ur 

silhuetten i inlöppet till staden. 

 

De fyra teamen har angripit uppgiften pa  delvis 

ölika sa tt. Juryn ser med viss fö rva ning att fö r-

slagen a r relativt la gma lda i sina uttryck öch 

att bara ett av dem a r mer utmanande i förm 

öch gestaltning. Platsen fö r den nya biöa ngpan-

nan a r fö rha llandevis tra ng öch detta bedö ms 

ha bidragit till utfallet men a ven ta vlingens ma l 

att förma en helhet med ö vriga befintliga bygg-

nader. Tva  av fö rslagen a r utförmade söm ra t-

blöck da r tra  pa  ölika sa tt har en central röll. 

De tva  ö vriga har en mer örganisk förm varav 

det ena med en egensinnig gestaltning söm 

inte liknar en klassisk teknikbyggnad medan 

det andra anspelar pa  byggnader öch utrust-

ningar pa  platsen. 

6. JURYNS BESLUT 

KAKELUGNEN bedö ms sammantaget ba st 

svara möt de kriterier fö r den nya byggnaden 

söm sta llts upp i ta vlingsprögrammet. Beslutet 

a r enha lligt. Juryn utser da rmed fö rslaget till 

vinnare av ta vlingen öch rekömmenderar det 

fö r vidare bearbetning i det förtsatta pröjektet.  
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7. KAKELUGNEN

Fö rslaget, utförmat söm tva  cylindriska öch i 

fö rha llande till varandra la tt fö rskjutna bygg-

nadskröppar, ger ett elegant öch sja lvklart in-

tryck. Byggnadens utförmning a r ömisska nn-

ligt industriell öch pa  samma ga ng mjuk i sin 

framtöning. Gestaltningen relaterar va l till 

platsen öch knyter an till histörien av industri-

byggnader da r uttryck öch material ges av den 

funktiön de hyser. Flera byggnader pa  platsen 

a r pa  ölika sa tt rundade öch ta vlingsfö rslaget 

inördnar sig i denna familj. Fasaderna a r utför-

made söm en rida  av snedsta llda pla tkassetter, 

fö rsedda med sölpaneler. Tekniska funktiöner, 

sa söm bra nsletillfö rselns diagönala kanal till-

la ts tydligt avteckna sig möt fasaden öch blir 

ett funktiönellt, dekörativt öch beskrivande 

inslag. Utförmningen i ö gönhö jd da r byggna-

dens betöngsöckel mö ter ma nniskans skala a r 

utförmad med tra bekla dnad.   

Hela pröcessutrustningen, sa va l silös söm 

trapphus, a r innesluten öch den hö gre delen a r 

örienterad möt vattnet. De tva  kröpparnas fö r-

skjutning öch örganisatiönen i dem bedö ms 

fungera va l i fö rha llande till biöa ngpannan öch 

dess funktiöner. I de la gen genömfö ringar fö r 

ölika funktiöner behö vs har fasaderna fö rsetts 

med ö ppningar. Runt dessa fasadö ppningar 

finns en krans av ljusinsla pp under dagtid me-

dan innanma tets varma ljus la cker ut under 

dygnets mö rka timmar. Huvudinga ngen a r na-

turligt infögad i fö rskjutningen mellan de tva  

byggnadskröpparna. Byggnadens placering 

na rmare va gen gö r den beredd att köppla sig 

till infrastrukturen i ömra det. 

Fö rslaget bedö ms ha göd mö jlighet att utför-

mas med en pla t-ra vara söm a r kravsta lld uti-

fra n minimal klimatpa verkan. Kömpletterad 

med sölceller kan fasaden kömma att bidra till 

byggnadens egen energifö rbrukning exempel-

vis i den fö reslagna la gma lda ljussa ttningen 

nattetid. Fasadutförmningen, kassetternas öch 

sölpanelernas kulö r öch den kömpletterande 

belysningsdesignen a r av stör vikt fö r hur 

byggnaden framtra der ba de fö r ömgivande 

djurliv öch fö r upplevelsen fra n sö dra sidan 

a lven öch fra n det störa a lvrummet. Hur bygg-

naden bidrar till upplevelsen av landskapet, 

klippörna öch den ömgivande naturen a r av 

vikt. Belysningsdesignen öch kulö ren pa  pla t-

kassetterna öch sölpanelerna bö r kalibreras 

utifra n dessa aspekter.  

Fö rslaget bedö ms vara genömfö rbart utifra n 

given budget öch fungera va l avseende drift 

öch fö rvaltning. Pla tkassetter fö respa s ha en 

la ng livsla ngd öch enstaka kassetter kan vid 
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behöv bytas. Juryn anser a ven att byggnadens 

fasadkömpönenter har göda fö rutsa ttningar 

fö r att kunna demönteras öch materialet kan 

a tervinnas. Sölceller har utvecklats öch lö -

pande fa tt en allt la ngre livsla ngd. 

Kakelugnen framsta r söm dynamisk i sin ut-

förmning med en völym söm fungerar va l i 

sammanhanget, söm a r avpassad i ba de hö jd 

öch inplacering i fö rha llande till ömkringlig-

gande industribyggnader. Völymen med sin 

rundade förm har ett mönökrömt öch elegant 

uttryck.  

Kakelugnen bedö ms a ven kunna anpassas va l 

öch med bibeha llna kvaliteter till den pröcess-

utrustning söm kömmer att va ljas.  

I förtsatt pröjekt bö r val av pla t öch dess ytbe-

handling utredas fö r att sa kersta lla en kulö r 

söm mötverkar att byggnaden upplevs alltfö r 

kallt gra . Sa rskilt med tanke pa  det va stsvenska 

klimatet söm sannölikt kömmer att ha stör in-

verkan pa  fasaden. Detsamma ga ller fö r ut-

förmningen av sölpanelerna söm a ven bö r ut-

redas öch va ljas utifra n fra gör öm köstnader, 

verkningsgrad, vilket underha ll söm kra vs 

samt vilken livsla ngd de fö rva ntas ha. Pa  

samma ga ng a r det viktigt att valda materials 

miljö pa verkan blir minimal öch val av pla t bö r 

ö verva gas nöga. A tervunnen pla t bö r efterstra -

vas öch pla telementen bö r utförmas fö r de-

mönterbarhet öch framtida a terbruk.   

Hur sölpanelerna integreras i fasaden behö ver 

studeras inga ende öch ö vertygande redövisas. 

Ma ngden yta fö r sölceller bö r ö verva gas i fö r-

ha llande till den ma ngd energi de kan ta nkas 

ge fö r att sa kersta lla att bekla dnaden inte blir 

en töm gest utan en verklig öch tydlig symböl 

fö r ett ha llbart Gö tebörg. Ljussa ttningen bö r 

utförmas med stör medvetenhet öm byggna-

dens skala öch skillnader i upplevelsen av den 

under dygnet, utifra n a rstiderna öch dess va x-

lingar öch med tanke pa  ölika va derfö rha llan-

den. Situatiönsplanen bö r vidareutvecklas i 
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8. MINDRE PROFILER, MINDRE VOLYM, MINDRE YTA

Teamet har velat ömva rdera hur vi betraktar 

industriella byggnader öch har skapat ett fö r-

slag söm a r egensinnigt öch spektakula rt sam-

tidigt söm det tycks inördna sig i landskapet 

med dess kullar öch klippör. Fö rslaget visar pa  

stör förmvilja öch man har fö rsö kt ta nja prö-

grammet. Det a r lövva rt.  

Byggnadens mjukt förmade hö lje draperar sig 

ö ver pröcessutrustningen. I dess undre kant a r 

draperiet upphissat öch ba gförmiga ljusö pp-

ningar skapas söm kan leda tankarna till ett 

cirkusta lt. En ka nsla av nyfikenhet va cks öch 

det skulle kunna bli en elegant öch ikönisk 

byggnad. Det a r pa  samma ga ng en balansakt, 

risken finns att upplevelsen blir en presenning 

eller ett ta cke sla ngt ö ver ett dölt innanma te. 

Det resulterar i en förm söm kan upplevas 

spa nnande men söm tröts allt skyler mer a n 

fö rklarar byggnadens funktiön. 

Det a r en stör völym söm tar plats öch kra ver 

uppma rksamhet. Markytan vid basen hade 

kunnat bearbetas ytterligare fö r att ba ttre 

kunna fö rsta  hur lögistiken runt byggnaden a r 

ta nkt att fungera. Identiteten under dagtid a r 

tydlig medan en nedtönad ljussa ttning nattetid, 

skulle la ta ba garna i byggnadens underkant 

samspela med den befintliga kraftva rmeverks-

byggnaden pa  ett fint sa tt.  

Ambitiönen har varit att öptimera ytan öch att 

minimera völymen öch materiala tga ngen. Fö r-

slaget a r fö refaller vara förmat med hja lp av 

parametrisk design söm genereras av de data 

söm matas in i mödellen. Va l tilla mpad kan me-

töden vara ett bra verktyg fö r att skapa anpas-

sade byggnadsvölymer da r införmatiön i mö-

dellen bidrar till bera kningar öm materiala t-

ga ng öch underla ttar skra ddarsydda tillverk-

ningsmetöder.  

Fö rslaget har ett rektangula rt öch tilltaget 

fötavtryck, det stö rsta av de fyra fö rslagen, öch 

söm anges vara öptimerad fö r utrustningen. 

Tanken a r att det örganiska hö ljet sedan reser 

sig da rö ver öch a r precist avpassat fö r biöa ng-

pannans pröcessutrustning söm teamet har 

valt att i viss ma n ömfö rdela utifra n prögram-

mets typutrustning. Omfö rdelningen bedö ms 

pröblematisk öch typkönstruktiönen söm prö-

grammet redövisar ryms ej inöm den fö re-

slagna geömetrin. Trapphusen har lyfts in fra n 

fasaden öch placerats i de inre delarna vilket 

bedö ms inkra kta pa  det utrymme söm utrust-

ningen kra ver öch fö rsa mra a tkömligheten fö r 

tillsyn öch underha ll. Bra nslesilör har placerats 

pa  stativ vid sidan av byggnaden öch tar da r-

med en extra yta i anspra k.  
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Könstruktiönen bedö ms sammantaget vara 

relativt kömplicerad. De paneler söm utgö r 

kupölen öch de rundade delarna av drapering-

en kan fungera öm de utvecklas till triangelför-

made element med va l avpassade ma tt. En risk 

avseende la ckage fö religger vid sammanfög-

ningen. Juryn sta ller sig tveksamma till öm den 

fö reslagna segelduken kan fungera söm fasad-

material. Alternativet a tervunnen aluminium 

a r mer realistiskt men materialet a r samtidigt 

energikra vande.  

Juryn har farha gör kring den sta lkönstruktiön 

söm ska ba ra biöa ngpannans utrustning i en 

slags ha ngkönstruktiön. En annan ösa kerhet a r 

genömfö ringar i hö ljet söm pa verkar drift- öch 

underha llsfra gör samt a tkömlighet till utrust-

ningen. Fö rslaget framsta r söm det avgjört 

mest köstsamma öch anses ej rymmas inöm 

angiven budget.  
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9. LATERNA MAGICA

Fö rslagets byggnad a r uppdelad i en stö rre öch 

en mindre völym. Dessa a r förmade söm ra t-

blöck med rundade hö rn. Den ena völymen a r 

betydligt hö gre öch de ba da a r fö rskjutna sa  att 

de fö rha ller sig diagönalt till varandra i plan. 

Stömmen a r av limtra  öch fasaden a r utförmad 

av pröfilglas. Fö rslaget knyter an till den be-

fintliga öch till stör del uppglasade kraftva rme-

verksbyggnaden. I den nya byggnaden ska 

tra stömmen anas baköm fasadens glas. Tanken 

a r att völymerna lyses upp inifra n under dyg-

nets mö rka timmar öch sprider ett varmt ljus 

genöm glaset öch la ter tra stömmen avteckna 

sig fra n utsidan. Teamet fö resla r grö na tak fö r 

att stö dja biöma ngfald öch har pa  ett fint sa tt 

bemö dat sig öm markbehandling med grö nska 

öch tra dplantering runt byggnaden möt vatt-

net.  

Glasfasader a r mindre transparenta a n man 

fö resta ller sig eftersöm glaset reflekterar öm-

givningen öch va derfö rha llanden pa verkar 

da rfö r upplevelsen. Ha r lö per byggnaden ris-

ken att öftast framsta  söm gra  öch kall.  

Juryn upplever en ötydlighet i vad byggnaden 

kömmunicerar. Valet av gestaltning gö r att den 

framsta r generisk. Den grid söm anas i fasaden 

skulle kunna indikera va ningshö jder öch assö-

cierar inte ömedelbart till en fö rbra nningsan-

la ggning. Byggnaden kan snarare ge sken av att 

vara ett köntörshus.    

Juryn anser att det hade gynnat kömpösitiönen 

öm den betydande skillnaden i byggnadskröp-

parnas hö jd hade studerats öch ytterligare be-

arbetas. Fö rskjutningen mellan byggnadskröp-

parna söm gö r att utrustningen inte örganise-

ras pa  en relativt ra t linje a r inte öptimal men 

bedö ms kunna fungera.  

Glas a r ett energikra vande öch köstsamt 

material. Juryn ifra gasa tter da rfö r valet av 

glasfasad fö r en byggnad söm inte kra ver dags-

ljus öch da r persönal endast vistas under kör-

tare periöder fö r underha ll öch tillsyn av ut-

rustningen. Ha r finns inga stadigvarande ar-

betsplatser. Teamets talar öm nöll CO2-utsla pp 

öch juryn berö mmer ambitiönen men ösa ker-

het ra der kring hur bera kningen a r gjörd.  

Grö na tak a r numera va lbeprö vade öch funge-

rar bra. Att delvis anla gga en a ng pa  taket kan 

bli vackert öch bidra till biölögisk ma ngfald. 

Samtidigt kra ver utförmningen mer skö tsel a n 

sedum eftersöm a ngsmark behö ver sla s. Att 

a ven nyttja takyta fö r sölceller fö r ytterligare 

energipröduktiön a r ett pösitivt inslag. Situat-

iönsplanen visar en principlö sning fö r fördöns-

lögistik med stör andel ha rdgjörd yta. Ha r hade 

en ö verva gd öch begra nsad kö rbar yta i kömbi-
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natiön med a ngsmark öch dagvattendamm 

kunnat bidra till grö nstrukturen.  

Pannbyggnaden a r en stör könstruktiön öch 

det a r en spa nnande tanke att utförma den 

med en stömme av limtra . Tra stömme bedö ms 

döck vara sva rare att hantera vid integrering 

av pröcessutrustningen öch vid framtida fö r-

a ndringar. Brandsa kerhetsfra gör gö r a ven att 

limtra stömmen bedö ms riskfylld.  

De störa glasytörna öch den rundade utförm-

ningen a r köstnadsdrivande öch fö rslaget be-

dö ms vara det na st mest köstsamma.    
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10. POWERDOCK

Byggnaden spra nger gra nserna fö r prögram-

met, inspiratiönen a r ha mtad fra n hamnmiljö -

ernas döckör öch resulterar i en stör rektangu-

la r böx, ett ra tblöck. Förmen upplevs mönöli-

tisk, völymen a r va ldig öch fö rha ller sig snarast 

till A lvsbörgsbröns skala.  

En inre völym med en fasad av sandwichele-

ment ömsluts av ett yttre raster av tra ribbör. I 

gaveln möt a lven a r ribbörna förmsa gade fö r 

att genöm relief skapa mö nsterverkan. Den i 

fö rslaget redövisade sektiönen visar tydligt att 

byggnaden ba r pa  en ö vervölym. Juryn ser i 

den flera sva righeter. Dels utifra n aspekter av 

ha llbarhet. Att bygga mer öch stö rre a n nö d-

va ndigt a r inte ha llbart. Dels fö r att den redan 

störa skalan fö rsta rks ytterligare öch gö r att 

byggnaden upplevs ha fa tt en alltfö r stör kö-

stym, byggnaden döminerar platsen. Kömpö-

sitiönen med den fö reslagna bygganden i fö r-

ha llande till den befintliga kraftva rmverksbyg-

ganden upplevs öbalanserad.  

Juryn ser en vilja öch ambitiön i det bearbetade 

materialet. Samtidigt a r det ett material söm 

inte sja lvklart assöcierar till industri. Den ljus-

verkan öch mö nsterverkan i tra et söm efter-

stra vas bedö ms sannölikt inte synas pa  stö rre 

avsta nd. Belysningen mellan ribbörna behö ver 

tröligtvis fö rsta rkas med stra lkastare. Genöm 

att tra  gra nar av va der öch vind, kömmer ra t-

blöcket med tiden upplevas ölika beröende pa  

va derstrecket det betraktas ifra n. 

Dagvattendammen framfö r gaveln, ta nkt att 

reflektera ljus öch spegla reliefen framsta r söm 

genömta nkt öch upplevs fint sammanbunden 

med byggnaden. Lögistiken a r helt fö rlagd mel-

lan den nya öch den befintliga byggnaden. Plat-

sen a r begra nsad öch lö sningen kan da rfö r ge 

upphöv till tra ngsel. Fö rslaget byggbarhet be-

dö ms vara göd. Den inre völymen av paröc-

va ggar a r en enkel könstruktiön söm pa verkar 

köstnadskalkylen i pösitiv riktning öch fö rsla-

get söm helhet bedö ms vara det minst köst-

samma. Tra ribbörna mönterade pa  utsidan kan 

a ven demönteras öch a tervinnas. 

Tra ribbörnas fyra sidör a r alla utsatta fö r vat-

tenpa verkan söm inneba r en risk öch bedö ms 

pa verka negativt utifra n underha llsaspekter.  

Byggnadens inre völym a r ta nkt att avteckna 

sig genöm ribbörna. Juryn a r inte ö vertygad 

öm att den kömmer att synas i den grad söm 

fö rslagssta llarna ta nkt sig tröts ljussa ttningen 

söm i sin tur bedö ms bli energikra vande.  

Gestaltningen inneba r att tra  i va ldiga dimens-

iöner öch ma ngder tas i anspra k öch brukas 

söm en sörts dekör. Den fö reslagna mö nster-
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verkan i ra tblöckets a nde kan tillverkas med 

cnc-fra sningsteknik men det medfö r materials-

pill öch eftersöm byggnaden a r ö verstör blir 

materiala tga ngen sammantaget stö rre a n nö d-

va ndig. En ömarbetning fö r att minska ö vervö-

lymen skulle a  andra sidan inneba ra att sja lva 

ide n öm gestaltningen söm ett enda stört ra t-

blöck gick fö rlörad. 

Utsiktstörnet söm fö resla s har inte varit en del 

av uppgiften öch har da rfö r inte inga tt i be-

dö mningen men vittnar öm en ö nskan att ge 

na göt tillbaka till platsen söm a r berö mva rd. 

Tilla ggas bö r att törnet inte heller ga r att ge-

nömfö ra eftersöm Ryaömra det a r ett skydds-

öbjekt.  
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