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 1. INBJUDAN TILL 
ARKITEKTTÄVLING
Göteborgs konstmuseum – en av stadens 
mest ikoniska byggnader – ska byggas om 
och till. Detta för att möta framtidens musei-
besökare, kunna ta emot internationella 
utställningar med högt ställda krav på klimat 
och säkerhet, samt aktivt kunna förvalta sin 
unika samling. 
   Byggnaden är belägen som fond vid 
Götaplatsen som avslutar Kungsportsavenyn. 
Tillbyggnaden ska uppföras söder om 
befintlig byggnad, i rummet mellan museets 
baksida och Lorensbergs Villastad. 
Byggnaden är sedan 2017 klassad som 
byggnadsminne, och utgör en viktig del av en 
känslig kulturmiljö.
   Nu anordnas en projekttävling gällande 
denna om- och tillbyggnad, i enlighet med 
Lagen om offentlig upphandling (18 kap LOU 
2016:1145) Förfarandet är en inbjuden tävling i 
två steg för fem till sju tävlande som föregås 
av en prekvalificering.
Higab bjuder härmed in till prekvalificeringen.
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2. ARRANGÖR
Tävlingen anordnas av Higab som huvud-
arrangör, i samarbete med kulturförvaltning-
en, andra berörda förvaltningar inom 
Göteborgs Stad samt Sveriges Arkitekter. 
   Higab är ett fastighetsbolag inom 
Göteborgs Stad, som äger och långsiktigt 
förvaltar många av de byggnader som är 
karaktäristiska för Göteborg. I Higabs 
uppdrag ingår att vårda och utveckla stadens 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 
   Kulturförvaltningen bedriver verksamheten i 
Göteborgs konstmuseum och ansvarar för alla 
verksamhetsfrågor kopplat till tävlingen.
   Stadsbyggnadskontoret ansvarar för fram-
tagande av detaljplan parallellt med tävlings-
förfarandet. Detaljplanen är i samrådsskede 
och inväntar tävlingsresultatet.
   Higab är byggherre för projektet och 
kommer efter färdigställande fortsätta äga 
och förvalta museibyggnaden med Göteborgs 
konstmuseum som långsiktig hyresgäst.
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3. TÄVLINGENS SYFTE
Syftet med tävlingen är att få fram det 
sammantaget mest gynnsamma förslaget för 
hur Göteborgs konstmuseum ska byggas om 
och till för att rustas för unika konstupplevel-
ser i nutid och framtid – genom bättre villkor 
för konsten, mer utrymme för publiken och 
ändamålsenliga lokaler för verksamheten. 
   Det vinnande förslaget ska vara värdigt 
platsen, med sina komplicerade förut-
sättningar och kunna vidareutvecklas i en 
fortsatt process med byggherren, för att 
genomföras inom den ekonomiska ram som 
satts för projektet.
   Higab avser att använda sig av förhandlat 
förfarande utan föregående annonsering (kap 
6 19 § LOU) för att inleda förhandlingar med 
vinnaren om köp av tjänster som följer på 
denna tävling, såsom underlag för detaljplan, 
och vidare projektering.
   Tävlingen syftar alltså även till att anskaffa 
arkitekttjänster för ett fortsatt uppdrag. Läs 
vidare under rubriken Uppdrag efter tävling.
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4. BAKGRUND
Göteborgs konstmuseum är ett av norra 
Europas främsta museer för bildkonst. 
Konstsamlingen, som innehåller både klassisk 
och modern konst, omfattar ca 70 000 verk, 
och lockar ca 250 000 besökare per år.          
   Museets uppdrag är att aktivt förvalta och 
visa konsten för en växande publik, men den 
befintliga byggnaden stödjer inte längre verk-
samheten fullt ut. Nu är tiden inne för att 
genomföra en om- och tillbyggnad som ger 
mer utrymme för publiken och skapar bättre 
villkor för både konsten och personalen. 

Förstudie
Ett omfattande förstudiearbete har genom-
förts i syfte att precisera verksamhetens lokal-
behov och funktionskrav, möjligheter för en 
tillbyggnad av den byggnadsminnesklassade 
byggnaden i den känsliga kulturmiljön, samt 
bedömning av kostnader, genomförbarhet och 
tidsplanering för hela projektet. Stort fokus har 
lagts på att lösa och renodla de viktiga flödena 
gällande konstens väg, publikens väg samt 
personalens väg.
   Förstudien utgör underlag för tävlingen. 
Vissa delar är fastlagda, såsom exempelvis 

placering av entré och inlastning. Andra ställ-
ningstaganden är mer öppna för omprövning i 
tävlingsskedet. Detta kommer att preciseras i 
tävlingsprogrammet. Totalt innebär utbyggna-
den en fördubbling av museets yta, från cirka   
5 000 m2  till omkring 10 000 m2.

Beslut
Göteborgs kommunfullmäktige beslutade i 
oktober 2021 att om- och tillbyggnaden av 
Göteborgs konstmuseum ska genomföras med 
ett investeringsbeslut om totalt 800 miljoner kr.



8

INBJUDAN ARKITEKTTÄVLING  ·  GÖTEBORGS KONSTMUSEUM  MAJ 2022

5. MÅLBILD

Ett konstmuseum för framtiden
Den övergripande målbilden är att det nya 
konstmuseet ska bli en plats för upplevelse, 
fördjupning och reflektion för göteborgare och 
tillrest publik, bidra till en attraktiv region med 
levande kultur, stadsutveckling och besöksnä-
ring och ge Sverige en förädlad byggnad med 
verksamhet som kan låta tala om sig 
internationellt.

Förädla en redan högklassig byggnad 
och omgivning
Att på ett respektfullt sätt förena en ny 
högkvalitativ tillbyggnad med dagens musei-
byggnad på ett sätt som berikar den befintliga 
miljön såväl exteriört som interiört.

Skapa tydliga flöden som underlättar för 
besökare och för arbete i byggnaden
Tillsammans ska dagens museibyggnad och 
dess tillbyggnad bilda en genomtänkt helhet 
med tydliga och åtskilda flöden för konsten, 
respektive för publiken och för personalen. 

Vara relevant för sin samtid och hävda 
sig internationellt
Målet är ett konstmuseum som är relevant för 
sin samtid, både gällande verksamhet och 
lokaler, och som kan hävda sig i konkurrensen 
med andra museer nationellt och 
internationellt. 

Beständighet och genomförbarhet
Tillbyggnaden ska hålla hög arkitektonisk 
kvalitet, och vara beständig över tid. Helheten 
ska uppfylla ställda krav på funktion, kvalitet, 
hållbarhet, samt ekonomisk och tidsmässig 
genomförbarhet. Gestaltning, material och 
byggmetoder ska så långt som möjligt ge låg 
energi- klimat- och resursanvändning vid både 
byggnation och drift.
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6. TÄVLINGSUPPGIFTEN

Tävlingsuppgiften omfattar en tillbyggnad 
med anslutningar till befintlig byggnad och 
dess nuvarande entré. 

Uppgiften består i att ta fram ett gestaltnings-
förslag med tydlig verkshöjd, värdig området 
med dess komplicerade förutsättningar, för 
att lösa museiverksamhetens krav på utform-
ning och funktion. 

Den nya byggnadsvolymen ska utformas med 
stor omsorg gällande kopplingar till den 
befintliga byggnaden, och den ska bidra posi-
tivt till de befintliga stadsrummen och 
omgivningen. 

Tillbyggnaden ska utan blygsamhet men med 
respekt komplettera den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön. Den ska, tillsammans med 
huvudbyggnaden, bilda en helhet som utgör 
ett ändamåls enligt museum med god säker-
het och konsthantering i internationell klass. 
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7.  SAMMANHANGET

PLATSEN, BYGGNADEN, KULTUR- OCH 
STADSMILJÖN 

Förutsättningar
Pågående förändringar i närområdet, konst-
museets placering i staden och på Götaplatsen 
– tillsammans med det faktum att byggnaden 
ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, 
och inte minst att den i sig är ett byggnads-
minne – allt detta innebär en mängd speciella 
förhållanden och särskilda utmaningar som ska 
beaktas i tävlingsarbetet. Dessa förutsättning-
ar kommer att preciseras i 
tävlings   programmet.

I närområdet
Ett flertal stadsutvecklingsprojekt pågår I 
närområdet, som kommer få påverkan på 
konstmuseets situation – och där utbyggnaden 
av museet också kan bidra till positiv utveck-
ling i området. 

Platsen
Götaplatsen är en stark symbol för Göteborg 
med statyn av Poseidon i dess centrum. 
Platsen ramas in av några av Göteborgs stark-
aste kulturinstutioner och utgör avslutningen 
på Göteborgs paradgata, Kungsportsavenyn.

Byggnaden
Göteborgs konstmuseum stod färdigt 1923 och 
var en del av jubileumsutställningen samma år. 
Ett antal förändringar har skett i byggnaden 
under senare delen av 1900-talet. Båda gång-
erna, 1968 och 1996 har det i huvudsak handlat 
om att förbättra entréförhållandena. 1968 
byggdes även museet ut med nya utställnings-
hallar på museets östra och södra sida, de så 
kallade etagerna. 

Kulturhistoriskt skydd
Göteborgs konstmuseum är byggnadsminnes-
förklarat enligt 3 kap 1§ kulturmiljölagen 
(KML). Alla skyddsbestämmelser och förutsätt-
ningar kring dessa kommer att preciseras ingå-
ende i tävlingsprogrammet. 

Samråd med Länsstyrelsen har skett, och 
kommer ske löpande i den fortsatta processen 
för att säkerställa att projektet går att genom-
föra utan skada på byggnadsminnet och den 
kulturmiljö byggnaden är en del av. 

Riksintresse kulturmiljövård 
Göteborgs konstmuseum ingår även i 
Riksintresse för kulturmiljövård. I områdets 
direkta närhet finns tre tydligt åtskilda karak-
tärer. Götaplatsen karaktäriseras av ett monu-
mentalt allmänt stadsrum, Lorensbergs 
villastad av en organisk stadsplan i kuperad 
terräng med påkostad villabebyggelse och 
Renströmsparken av allmän och grönskande 
parkmiljö.
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8.  TÄVLINGSOMRÅDET
Tävlingsområdet, som är beläget söder om 
befintlig museibyggnad, är markerat i gult på 
bilden intill. Området består idag av utställ-
ningshallarna (etagerna) från 1968, en asfalte-
rad parkering, samt ett antal större träd. Inom 
tävlings- och närområdet finns relativt stora 
höjdskillnader.

Ny detaljplan
Nuvarande detaljplan medger inte en ända-
målsenlig tillbyggnad av konstmuseet. 2021 
påbörjades därför arbetet med att ta fram 
en ny detaljplan. Samråd för detaljplanen 
planeras under 2022 och samrådsförslaget 
baseras på den framtagna förstudien. De 
ställningstaganden som har gjorts inom 
planarbetet, framtagna utredningar och 
inkomna synpunkter under samråd kommer 
att sammanställas och tas i beaktande under 
framtagandet av tävlingsprogrammet. Vidare 
arbete med detaljplanen kommer sedan att 
ta utgångspunkt i det vinnande förslaget 
från arkitekttävlingen, som ska arbetas in i 
gransknings handlingen.

AVENYN

KONSTMUSEET  NUV. ARTISTEN

PLATSEN FÖR 
NYA KONST

KONSERTHUSET

STADSTEATERN

GÖTAPLATSENGÖTAPLATSEN

LORENSBERGS
VILLASTAD

KONSTHALLEN

KONSTMUSEET

LORENSBERGS
VILLASTAD

 NUV. ARTISTEN
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Intresseanmälan
Steg 1

Kvalificering

Steg 2

Utvärdering

9. PREKVALIFICERING

Intresseanmälan
Intresseanmälan ska lämnas in via TendSign. Det är kostnadsfritt 
för intressenten att använda det elektroniska systemet och att 
lämna intresseanmälan. För att få tillgång till systemet krävs en 
inloggning. Se www.tendsign.com.

Frågor och svar
Frågor gällande prekvalificering eller projekttävlingen ställs i 
TendSigns funktion ”Frågor och svar”. Svar kommer vara synliga 
för samtliga intressenter i systemet. Vid frågor gällande system-
support i TendSign – kontakta TendSigns egen support.

Intressenter
Om flera företag samverkar ska en intressent vara huvudsökande 
och det är denne som eventuellt avtal kommer att ingås med. 
Av intresseanmälan ska framgå vem huvudsökande är, och den 
huvudsökande ska åberopa annat/andra företags kapacitet. 
Kvalificeringskrav och uteslutningsgrunder är desamma för 
samtliga ingående intressenter. 
 I samband med prövning av intresseanmälan kommer arrang-
ören att kontrollera de av tävlingssökande lämnade uppgifterna. 
Felaktiga uppgifter kan leda till att intresseanmälan inte kvalificeras.

Uppgifter som ska lämnas i  
bifogade formulär:
Arrangören tillhandahåller ett worddokument inklusive bilagor 
A-D (E) som ska ifyllas med erforderliga uppgifter. Komplettera 
med efterfrågade bilder och information gällande referens-
projekt – och lägg samman allt till ett (1) pdf-dokument innan 
det läggs upp i systemet. Glöm inte kontrollera att samtliga 
efterfrågade uppgifter är angivna, då arrangörens möjlighet 
att begära in kompletterande uppgifter eller förtydliganden är 
mycket begränsad.

1. Lämna kompletta begärda företagsuppgifter. 

Om flera företag samverkar ska var och en lämna dessa uppgifter. 

2. Fyll i samtliga bilagor i dokumentet A-D

Bilaga A: Reflekterande texter
Två reflekterande texter på max en A4-sida vardera.

• Text 1: Beskriv ert förhållningssätt och ert arbete med tillbygg-
nader eller nybyggnader i känslig kulturmiljö/stadsmiljö samt 
till byggnader med kulturhistoriskt skydd. Exemplifiera och re-
sonera kring utmaningar och era eventuella lärdomar i projekt 
när denna typ av byggnader behöver utvecklas och förändras. 
Resonemang kring rena restaureringsarbeten som ej innebär 
nya tillägg till miljön är ej av intresse.

• Text 2: Beskriv vad ni ser som framgångsfaktorer för att lyckas 
skapa bra miljöer och byggnader i projekt där samarbetet mel-
lan uppdragsgivare, arkitekt, övriga konsulter, verksamhet, och 
entreprenör fungerar väl under hela processen. Beskriv hur ni 
arbetar för att till fullo förstå den aktuella verksamhetens be-
hov i era uppdrag, och hur ni ser till att byggnaden tillgodoser 
dessa samtidigt som helhetsperspektivet behålls. Exemplifiera 
gärna hur ni arbetar när olika perspektiv krockar längs vägen.

Bilaga B: Tävlingsorganisation och projekterings-
organisation 
Redovisa tänkt tävlingsorganisation samt projekteringsorgani-
sation, dvs resurser för eventuellt fortsatt uppdrag. Beskriv de 
nyckelpersoner som avses engageras och på vilket sätt dessa 
kommer att delta i projektet. I föreslagen uppdragsorganisation 
för fortsatt projekt måste kunskap och erfarenhet av svensk 
byggprocess och svenska byggregler finnas representerad.

Bilaga C: CV:n med referensprojekt kopplade till  
tävlingsorganisationen
Redovisa CV:n för nyckelpersoner som kommer att engageras. 
Redovisa uppgifter som garanterar teknisk och yrkesmässig ka-
pacitet. Tre personliga referensprojekt som styrker de kunskaper 
och erfarenheter som bedöms vara relevanta för tävlingsprojek-
tet ska anges i respektive CV. 
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Bilaga D: Referensprojekt
Tre olika referensprojekt, relevanta för tävlingsuppgiften ska anges. 

Krav:

• Minst ett av referensprojekten ska visa tillägg/tillbyggnad till 
kulturhistoriskt värdefull byggnad, alt nybyggnad i känslig 
kulturmiljö/stadsmiljö.

• Minst ett ska avse publik byggnad som innehåller en verksam-
het med flera funktioner som tar emot stora besöksflöden.

Meriterande:

• Större komplexa projekt innehållande kultur/besöksverksam-
het i känslig kulturmiljö i stadsmiljö som samordnar ett kom-
plext system av flöden och logistik. Uppfört..

• Större referensprojekt som visar arkitektonisk verkshöjd och 
inordnar sig i stadsmiljö.

För samtliga referensprojekt gäller att:

• Personerna i tävlingsorganisationen ska ha medverkat i minst 
ett projekt vardera.

• Varje referensprojekt ska presenteras med erforderliga fak-
tauppgifter enligt formulär, samt kompletterande beskrivning 
i text och bild som möjliggör bedömning av referensprojektets 
relevans i förhållande till tävlingsuppgiften även för den som är 
saknar förkunskap om projektet. 

• Den kompletterande beskrivningen i text och bild ska vara på 
max 3 A4-sidor per referensprojekt. Projektbilder och projekt-
information som hjälper till att beskriva för uppdraget viktiga 
ställningstaganden ska anges, liksom särskilda förutsättningar 
och utmaningar, objektets betydelse och tekniska komplexitet, 
arkitektens roll, arkitektoniska formgivningsinsatser. För upp-
förda projekt anges även entreprenadform. 

• Motivering till varför projektet är relevant som referensprojekt 
ska lämnas.

• Beskrivning av intressentens uppdrag i projektet och vilken roll 
respektive person i tävlingsorganisationen haft.

• Referensperson hos beställare inklusive kontaktuppgifter till 
denna person ska anges.

• Referensprojekten ska ha genomförts de senaste 15 åren. 

Ifylls vid behov: Bilaga E: Eventuell sekretess
Ange om något i ansökan är belagt med sekretess. Specificera i så 
fall vilka uppgifter, hänvisa till lagrum samt vilken skada intres-
senten kan lida om uppgifterna blir offentliga.

Kvalificeringskrav 
Intressenter ska uppfylla följande kvalificeringskrav för att bli 
föremål för vidare prövning och utvärdering:

• Intressenten ska vara registrerade hos bolagsverket eller mot-
svarande för utländska leverantörer. För enskild firma som inte 
är registrerad hos bolagsverket gäller registrering hos Skat-
teverket och innehav av F-skattesedel. Detta kontrolleras av 
arrangören.

• Intressenten ska ha en sådan ekonomisk och finansiellställning 
att den kan fullgöra uppdrag efter tävlingen.  Intressenten ska 
därför uppfylla krav avseende kreditvärdighet motsvarande en 
rating om lägst 60 hos Creditsafe eller motsvarande nivå hos 
annat kreditinstitut. Detta kontrolleras av arrangören. 

 I de fall leverantören har en lägre riskklassificering/rating, 
alternativt saknar klassificering/rating, kan ändå kravet anses 
vara uppfyllt under förutsättning att leverantören, på begäran, 
lämnar annat bevis eller en sådan förklaring att beställaren 
kan anse att det är klarlagt att företaget innehar motsvarande 
ekonomiska och finansiella ställning. På motsvarande sätt kan 
nystartade företag som lämnar anbud styrka sin ekonomiska 
och finansiella ställning.

Uteslutningsgrunder 
Arrangören kommer att utesluta intressenter om grund för ute-
slutning föreligger enligt 13 kapitel 1-3 §§ LOU. 
Om intressent åberopar annat företags kapacitet ska även dessa 
företag uppfylla kraven.
Innan eventuellt beslut att utesluta intressent sker kommer in-
tressenten att få tillfälle att yttra sig om de omständigheter som 
enligt arrangören utgör skäl för uteslutning.
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Kvalificerings och urvalsprocess
Bland inkomna intresseanmälningar kommer 5-7 intressenter att 
väljas ut för deltagande i projekttävlingen. Urvalet görs i två steg. 
Om något av kraven i steg 1 inte uppfylls går intressenten inte 
vidare till steg 2. 

Steg 1 -Kvalificering

• Intresseanmälan ska ha inkommit i tid, vara komplett ifylld och 
kompletterad med efterfrågade uppgifter och författad på  
svenska.

• Samtliga kvalificeringskrav ska vara uppfyllda.

• Inga uteslutningsgrunder ska finnas.

Steg 2 – Utvärdering
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälning-
ar kommer att bygga på en sammantagen bedömning av alla 
inlämnade handlingar och uppgifter, eventuell intervjuprestation 
samt kontroll av referenser. Allt kommer att värderas utifrån ur-
valskriterierna beskrivna i stycket Urvalskriterier.

Urvalskriterier

Arkitektonisk förmåga

• Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet hantera program-
matiska och tekniska frågeställningar i kombination med en väl 
genomtänkt arkitektur och hög konstnärlig nivå.

• Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta bygg-
nadsverk som relaterar väl till sitt omgivande stads- och land-
skapsrum samt dess historiska lager.

Funktion, genomförbarhet och beständighet

• Förmåga att gestalta ändamålsenliga byggnadsverk som till-
godoser verksamhetens krav och behov.

• Förmåga att gestalta byggnadsverk med god genomförbarhet 
och goda förutsättningar för långsiktig förvaltning.

Inlevelse och förståelse för uppdraget

• Förmåga att gestalta byggnadsverk som visar förståelse för 
och inlevelse i en verksamhets specifika förutsättningar.

• Förmåga att visa engagemang för projektet och förståelse för 
beställarens perspektiv.

Organisation och samverkan

• Förmåga att leda och samverka i multidisciplinära team samt 
organisera och driva arbetsprocesser tillsammans med bygg-
herren och hyresgästen under hela projektet.

• Organisatorisk förmåga och kompetens att med gott resultat 
genomföra projektering från skissarbete till relationshandling.

Bedömning
Bedömning av intressenternas arkitektoniska förmåga, arbets-
metodik, samarbetsförmåga, kostnadsmedvetenhet och perso-
nella resurser.

Intervjuer  
Under urvalsprocessen kommer vid behov intervjuer att genom-
föras för att säkerställa intressenters lämplighet för uppdraget.
Intervjuernas syfte är att komplettera inskickat material och  
bidra till helhetsbedömningen.

Urvalsgrupp
Urvalet bland intressenterna kommer att göras av representanter 
från arrangören och i samråd med verksamheten. Samtliga per-
soner i urvalsgruppen kommer vara bundna av sekretess.

Inbjudan

Urval genom 
Prekvalificering

Tävling steg 1

Juryns urval 1

Tävling steg 2

Juryns utlåtande

Vinnare



15

INBJUDAN ARKITEKTTÄVLING  ·  GÖTEBORGS KONSTMUSEUM  MAJ 2022

10. OM TÄVLINGEN

Tvåstegstävling
Tävlingen kommer att genomföras i två steg. Prekvalificeringen 
syftar till att välja 5-7 deltagare som bjuds in att delta i tävling-
ens första steg. Tävlingsjuryn utser därefter de två till tre förslag 
som bedöms ha mest gynnsamma förutsättningar att utvecklas 
vidare i steg två. Inför tävlingens andra steg kommer juryns slut-
satser och medskick att delges respektive kvarvarande tävlande.
Steg 1:  ca 5-7 tävlande
Steg 2: ca 2-3 tävlande

Anonymitet och sekretess
Fullständig anonymitet och sekretess kommer att råda under 
hela tävlingstiden inklusive prekvalificeringen. Ingen information 
gällande deltagare kommer att meddelas förrän tävlingen i sin 
helhet är avgjord och anonymiteten bryts, i och med att vinnaren 
tillkännages. 

Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnä-
rernas verksamhetsfält 2016”.

Tävlings- och projektspråk
Tävlings- och projektspråk är svenska. Språk på eventuella inter-
vjuer är svenska. Tävlingsprogrammet kommer att vara författat 
på svenska. Tävlingsförslaget ska vara presenterat på svenska. 
Juryns utlåtande kommer ges på svenska.

Tävlingsprogram
Tävlingsprogrammet är under framtagande och kommer att 
publiceras och delges de tävlande vid tävlingens start.

Tävlingsarvode
De deltagare som kvalificerar sig för tävling steg 1 ersätts var-
dera med 150 000 kr efter godkänt inlämnat tävlingsförslag. 
De deltagande som går vidare till steg 2 av tävlingen kommer 
ersättas med ytterligare 250 000 kr efter godkänt inlämnat 
tävlingsförslag i detta steg. Tävlingsarvodena är preliminära och 
kan komma att justeras i tävlingsprogrammet, för att anpassas 
till inlämningskraven.

Ägande, nyttjande- och upphovsrätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlings-
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 förslags-
ställaren och arrangören/byggherren.

Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det samlade 
tävlingsresultatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förut-
satt att det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt.

Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera för-
slagen i tryckt form och i digitala kanaler samt för utställning 
utan särskild ersättning till förslagsställarna. All publicering efter 
anonymitetens brytande kommer att ske med angivande av förs-
lagsställarnas namn, innan dess används förslagens motto.

Returnering av inlämnat material
Material som utgör intresseanmälan och senare tävlingsförslag 
kommer ej att returneras.
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11. TIDER OCH UPPDRAG

Prekvalificering för tävling
Intresseanmälan för deltagande i arkitekttävlingen ska inlämnas 
med efterfrågade uppgifter enligt anvisat formulär senast onsda-
gen den 30 juni 2022 via TendSign. 

Frågor och svar
Eventuella frågor under prekvalificeringstiden ställs i TendSign/
Opic. Sista dagen för frågor är 17 juni 2022. Frågor och svar kom-
mer att publiceras via TendSign/Opic. Sista dag för svar är den   
23 juni 2022.

Uppdrag efter tävlingen
Avsikten är att byggherren Higab efter tävlingen och i enlighet 
med juryns utslag, utan föregående annonsering ska förhandla 
med den vinnande förslagsställaren om det fortsatta uppdraget. 
Arrangörens ambition är att genomföra samtliga skeden fram till 
relationshandling med förslagsställaren.

Entreprenadform är ej beslutad. Beroende på entreprenadform 
kan arkitekten komma att bli kontrakterad av annan beställare än 
byggherren i ett senare skede.

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska 
samråd ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen efter två år 
ännu inte har lett till projekteringsuppdrag för vinnaren, trots att 
erforderliga beslut fattats, får vinnaren ytterligare en ersättning 
motsvarande tävlingsarvodet i steg 2. En förutsättning härför är 
att det förhandlade förfarandet om fortsatt uppdrag inte av-
brutits på grund av att parterna inte kunnat komma överens om 
villkoren. 

Förbehåll
Förhandling mellan Higab och vinnande arkitekteam kan endast 
komma till stånd såvida det finns förståelse och vilja hos vinnaren 
att utveckla tävlingsförslaget i enlighet med juryns eventuella 
medskick i det slutliga utlåtandet.

Preliminär tidplan 
• Annonsering prekvalificering        

30 maj – 30 juni 2022

• Sista dag för frågor till arrangören 
är 17 juni 2022

• Sista dag för svar från arrangören är 
23 juni 2022

• Sista dag för inlämning av intresse-
anmälan är 30 juni 2022

• Eventuella intervjuer kommer att 
hållas vecka 37/38, 2022

• Tillkännagivande av resultat av 
prekvalificering sker 

   preliminärt vecka 39/40, 2022

• Utskick av tävlingsprogram sker  
preliminärt vecka 48, 2022

• Startmöte med de utvalda arkitekt-
teamen preliminärt vecka 49/50 
2022

• Inlämning av tävlingsförslag steg 1 
preliminärt vecka 8/9 2023

• Återkoppling från juryn preliminärt 
vecka 16 2023

• Inlämning tävlingsförslag steg 2  
preliminärt vecka 26 2023

• Juryns slutliga utlåtande tillkänna-
ges preliminärt vecka 38/39 2023
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12. BEDÖMNING

Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av 
representanter från arrangören, kulturförvaltningen, stadsbygg-
nadskontoret, samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitek-
ter. Juryn kommer att använda sig av sakkunnig expertis inom 
olika områden, och adjungera in dessa efter behov. Juryn kom-
mer biträdas av två tävlingsekreterare från Sveriges Arkitekter, 
samt en tävlingsfunktionär utsedd av arrangören.

Bedömningskriterier
Bedömningskriterier är under framtagande och kommer att 
preciseras i tävlingsprogrammet. De kommer att inordnas under 
följande huvudgrupper:

• Gestaltning

• Funktion och organisation 

• Hållbarhet 

• Utvecklingsbarhet

• Genomförbarhet och förvaltning

 
Förslagen kommer att bedömas utifrån dessa utan inbördes ord-
ning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i program-
met och dess bilagor. Den slutliga bedömningen är en samman-
vägning av samtliga ingående aspekter.




