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”Arkitekturen kan vara framåtsträvande och 
nytänknade. Den kan vara en stark symbol 
för framtidens Göteborg Energi och med sin 
gestaltning förmedla bolagets kärnvärden. 
Ansvar, Hållbarhet och Utveckling.”
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1. ARRANGÖR 

Göteborg Energi AB  anordnar en inbjuden projekttävling 
för 3 – 4 team om gestaltning av en ny byggnad för en 
bioångpanna som kopplas samman med befintligt kraft-
värmeverk i Rya. Tävlingen genomförs i samarbete med 
Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter. 
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2. BAKGRUND 

I november 2006 invigdes Rya kraftvärmeverk (Rya KVV), 
som producerar både fjärrvärme och el med naturgas som 
bränsle.

Som en del i arbetet att uppnå Göteborgs Stads strategimål 
att endast använda förnybara bränslen vid produktion av 
värme planerar Göteborg Energi för att uppföra en bio-
ångpanna som en fjärde linje i befintligt kraftvärmeverk i 
Rya. Bränslet som planeras för bioångpannan är rester från 
skogsbruk – i form av grot, sågspån, bark och flis – samt 
returträflis. 

Bioångpannan kommer att uppföras i Rya som är lokaliserad 
på östra Hisingen där den kommer vara synlig i älvinloppet 
in till Göteborg. Ryahamnen är belägen i Göteborgs Hamn 
och är ett skyddsobjekt dit allmänheten inte har tillträde. 
Utformningen av byggnaden är viktig för landskapsbilden 
och även ur ett kulturmiljöperspektiv. 
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3. OM GÖTEBORG 

Göteborg är en växande storstad och fungerar som kärna 
och motor för hela regionen. En stark kärna är en förutsätt-
ning för att Göteborg och regionen ska fortsätta ha en god 
tillväxt. Översiktsplanen tar höjd för en befolkningstillväxt 
på ca 250 000 nya invånare i Göteborg. Göteborgs fortsatta 
utbyggnad kommer i huvudsak att ske inom det samman-
hängande stadsområdet. Största delen av tillkommande 
bostäder och samhällsservice föreslås framförallt genom 
förtätning och kompletteringsbebyggelse i innerstaden 
och mellanstaden. En stor del av detta förväntas ske genom 
omvandling av tidigare hamn och industriområden. I 
ytterstaden föreslås utbyggnad främst i utpekade större 
samhällen. Samtidigt som Göteborg växer står staden inför 
stora utmaningar där stadsutvecklingen måste vara en 
del av lösningen. Det handlar dels om förbrukningen av 
naturresurser och klimatpåverkan, dels om att Göteborg är 
en delad stad med stora skillnader i livsvillkor och hälsa. 
För att nå målet om en hållbar stad utgår översiktsplanen 

från den övergripande inriktningen att planera för en nära, 
sammanhållen och robust stad

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. 
Det är lika mycket som hela Kungsbacka kommun. Om 15 
år beräknas vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför 
byggs bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur.

Nya hamnterminaler, logistikområden, vägar och järnvägar 
byggs för att stärka Göteborgs Hamn som Skandinaviens 
främsta godsnav. Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges 
bästa logistikläge 17 år i rad och det är en position som 
Göteborgs Hamn tänker behålla. Energihamnen i Göteborg 
är Sveriges största allmänna energihamn, och där är Rya 
kraftvärmeverk och Gryaabs reningsverk Ryaverket belägna. 
År 2021 vann Gryaabs skivfilteranläggning Droppen Kasper 
Salinpriset.   
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4. SYFTE MED TÄVLINGEN
 
Tävlingens syfte är att få fram ett genomförbart och utveck-
lingsbart förslag där byggnaden för bioångpannan är väl  
gestaltad i harmoni med befintligt kraftvärmeverk och  
Göteborg Energis vision. 

Syftet är också att, utan föregående annonsering, ha möjlig-
heten att handla upp konsulttjänster av det vinnande 
 teamet i det fortsatta arbetet med färdigställande av  
pannbyggnadens gestaltning, förfrågningsunderlag för 
byggnation,  produktion och uppföljning.

Rya kraftvärmeverk
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5. PREKVALIFICERING 
Beställarens urvalsgrupp kommer efter prekvalificerings-
processen välja ut tre till fyra team som bjuds in att delta i 
tävlingen. Endast dessa har rätt att delta.
 

6. VISION
Visionen om ett hållbart Göteborg genomsyrar allt som 
Göteborg Energi gör, och gestaltningen av byggnaden för 
bioångpannan ska tydligt illustrera att här skapas framtidens 
energilösningar som möjliggör att leva klimatsmart. 

Gestaltningen av byggnaden för bioångpannan ska utgå 
från ett helhetsperspektiv där utformningen av byggnaden 
harmonierar med befintligt kraftvärmeverk eftersom de 
kommer vara sammankopplade och samverka i delar av 
befintlig infrastruktur. 

Bild 2 Delmål 2 om energiproduktion av förnybara bränslen, 
ur Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 

7. HÅLLBARHET 
I Göteborgs Stads långsiktiga strategiska miljöarbete för 
åren 2021 till 2030 utgör Göteborgs Stads miljö- och  
klimatprogram grunden för omställningen till en eko- 
logiskt hållbar stad 2030. Ett av målen i programmet är att 
endast producera energi av förnybara källor. Till år 2025 
ska fossildrivna produktionsanläggningar avvecklas eller 
konverteras till att använda förnybara bränslen.

Göteborg Energis arbete med att ansluta en bioångpanna 
till befintligt kraftvärmeverk i Rya är ett steg mot att uppnå 
stadens Delmål 2, Göteborgs Stad producerar enbart energi 
av förnybara källor.

Indikator Nuläge Målvärde 2025

Andelen el och fjärrvärme som produceras  
av förnybara bränslen i Göteborg Energi AB:s  
produktionsanläggningar

El: 
1,6 procent (2010)
20 procent (2018)

Fjärrvärme:
35 procent (2010)
69 procent (2018) 25

El: 
100 procent

Fjärrvärme:
100 procent
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8. MÅL 
Tävlingens mål är ett arkitektoniskt koncept för gestaltning 
av byggnaden för bioångpannan i Rya. Tävlingsförslaget för 
byggnaden för bioångpannan ska utformas: 
• Som en väl gestaltad helhet tillsammans med  
 befintligt kraftvärmeverk. 
• I utgångspunkt av visionen om ett hållbart Göteborg  
 där det finns möjlighet att leva klimatsmart. 
• Som en välfungerande och hållbar anläggning  
 som gestaltas med hänsyn till det visuella perspektivet  
 både från trafik på Rivö fjord och från land på andra  
 sidan av Rivö fjord. 

Byggnaden för bioångpannan ska: 
• Vara en symbol för ett hållbart Göteborg.
• Vara energieffektiv och utformad med hållbara material.
• Ha en låg livscykelkostnad där förvaltningsperspektivet  
 är en självklar del. 

9. TÄVLINGSUPPGIFTEN 
Tävlingsuppgiften består i att utforma ett gestaltningsförslag 
av byggnaden för bioångpannan som kommer anslutas 
till befintligt kraftvärmeverk i Rya. Byggnadens design ska 
kunna genomföras inom ramen för beslutad tidplan och 
budget. 

Bild 3 Illustration av en exempellayout av byggnaden för bioångpannan 
sedd söderifrån. (Den vita byggnaden till höger är befintligt Rya KVV. 
Till vänster om den är bioångpannan.)

Byggnaden för bioångpannan kommer vara placerad 
tillsammans med Rya kraftvärmeverk (se Bild 3), som är ett 
skyddsobjekt dit bara behöriga personer har tillträde. De 
båda byggnaderna är belägna i Göteborgs Hamn som också 

är ett skyddsobjekt och grindar hindrar området att vara 
publikt tillgängligt. Därav kommer den nya byggnaden inte 
vara öppen för allmänhetens besök eller innefatta utsikts-
platser. 

9.1 RIKTLINJER FÖR BYGGNADEN
De gamla byggnaderna i Göteborg Energis bestånd åter-
speglar de ideal och metoder för energiproduktion som 
var moderna när de byggdes. De är som årsringar som 
påminner om olika perioder i historien. Vid nybyggnation 
ges svar på hur nästa årsring ser ut. Arkitekturen kan vara 
framåtsträvande och nyskapande. Den kan vara en stark 
symbol för framtidens Göteborg Energi och med sin  
gestaltning förmedla bolagets kärnvärden: Ansvar, Håll-
barhet och Utveckling (se Bilaga 2 Göteborg Energi Exteriör 
gestaltningsmanual). 

Storleken och formen på byggnaden för bioångpannan 
kommer att specificeras efter att pannan har upphand-
lats. Därför behöver gestaltningen av byggnaden vara 
både robust och flexibel för att kunna anpassas efter den 
panna som väljs i ett senare skede. De ungefärliga måtten 
på byggnaden är 90 m (lång) x 30 m (bred) x 60 m (hög). 
Byggnaden ska grundläggas på samma nivå som befintligt 
kraftvärmeverk. 

Bild 4 Illustration av en exempellayout av byggnaden för bioångpannan 
sedd från sydväst. (A är delen med bioångpannan, B rökgasrening och 
kondensering, C är trapphus med hiss, och D är ett trapphus.)
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Exempellayouten av byggnaden har en högre och en lägre 
del (se Bild 4). Den högre delen (A) huserar själva bioång-
pannan och måtten på den är 60 meter (hög), 40 m (lång) 
och 30 m (bred). I den lägre delen (B) finns rökgasrening 
och kondensering, och måtten på den är 35 m (hög), 50 m 
(lång) och 30 m (bred). I byggnaden för bioångpannan finns 
två trapphus, ett som också har hiss i nordostlig riktning 
(C) och ett i sydväst (D). 

Bild 5. Illustration av en exempellayout av bioångpannan, vy från 
nordöst. (A – huvudentré, B – möjlig placering av fönster, C – trapphus 
med hiss, D – rökgaskanal.)

Huvudentrén placeras lämpligen i markplan av trapphuset 
med hiss (se Bild 5: C, trapphus och A – huvudentré). Både 
trappor och hiss går hela vägen upp och ger tillgång till 
taket.

Bild 6. Borås bioångpanna, exemplifiering av fönsterplaceringar

För ljusinsläpp finns möjlighet att placera fönster högt upp 
på västsidan av den höga byggnaden, på trapphuset, söderut 
på den låga byggnaden (se Bild 6), samt ett band cirka 15 
meter upp på norrsidan av den högre byggnaden (se Bild 5, 
markerad med B). 

Efter tillbyggnation av den fjärde linjen med en bioångpanna 
i Rya kraftvärmeverk kommer arbetsstyrkan öka med 1 – 3 
personer. Övervakningen kommer ske från befintlig byggnad 
och i byggnaden för bioångpannan kommer inspektioner 
och servicearbete utföras. 

9.2 BYGGTEKNIK 
Byggnaden 
Nedre delen av samtliga byggnadsdelar utgörs av sockel- 
element i betong till en höjd av 4 – 6m. I denna del placeras 
även nödvändiga portar och gångdörrar för nödvändig 
kommunikation. Behov av portar bedöms till ca 6 st med 
bredd av ca 4 m och en höjd av ca 5 m. Portar placeras i 
första hand i byggnadens långsidor mot öster och väster.

Transformatorer placeras i markplan i lågdel mot norr i 
exempellayout. För åtkomst behövs 6 st portar ca 3x4 m.

I ett första skede skall stommen utföras fristående från 
processutrusningens stativ och är en förutsättning för 
kostnadskalkylering. Detta kan komma att förändras i ett 
senare skede.

Två bränslesilor placerade uppe på pannhuset skall ingå i 
förutsättningarna. Silor är cylindriska med en höjd av ca 
7,5 m och en diameter på ca 6,5 m. Silor är isolerade och 
klädda med plåt.

Placering 
Byggnaden placeras som den är visad i exempellayout 
med högdelen mot norr. Om det anses fördelaktigt är det 
möjligt att rotera hela byggnaden så att högdelen vetter 
mot söder. Det finns även möjlighet att spegelvända hela 
byggnaden.

Avstånd mellan fasad på ny bioångpanna och fasad på 
befintlig byggnad kan variera. Minsta avstånd som behövs 
bedöms till 20 m. Max avstånd bör inte överstiga 45 m. Vid 
placering av byggnad skall hänsyn tas till framtida flexibili-
tet och möjlighet till att placera ytterligare processbyggnader 
inom området.

Samverkan mellan ny och befintlig byggnad 
Det gemensamma kontrollrummet är placerat i södra delen 
av befintligt KVV och därifrån behövs kommunikation till 
den nya bioångpannan. Kommunikation kommer även att 
behövas i någonstans utefter befintlig anläggnings västra 
fasad till nya ångpannan. I dagsläget kan antas att denna 
kommunikation placeras i samma linje där den nya rök-
gaskanalen går in i befintlig byggnad. Kommunikationen 
mellan byggnaderna kan vara antingen väderskyddad eller 
öppen. 

Rökgaskanal för anslutning till befintlig skorsten behöver 
bäras upp av ett stålstativ/rörbrygga. På detta stativ men 
på en lägre nivå placeras även de processrör som behövs 
mellan anläggningarna. I stativet behövs en körväg med  
en fri höjd av 6 m.
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Fönster
Ljusinsläpp/Fönster i pannhuset placeras högt i pannhus där 
processutrustning tillåter ljus att tränga in. Antag att fönster 
placeras i nivå +37 till +45 m ovan mark. För optimal ljus- 
inträngning med hänsyn till processutrusning är fasader 
mot öster och väster mest lämpliga. Glasfasad kan användas 
men är inte nödvändig för att uppfylla krav på ljusinsläpp.

Trapphus 
Trapphus placeras i princip enligt exempellayout. Huvud- 
trapphus skall innehålla hiss som medger avstigning till 
taknivå. Sekundärt trapphus placeras diametralt till huvud-
trapphus i pannbyggnaden för att medge utrymning i två 
riktningar.

Ett trapptorn (ej inbyggt) behövs sannolikt för utrymning 
från tak på rökgasreningsbyggnad. Detta trapptorn kan 
om möjligt samordnas med behov av tillträde till asksilons 
topp men detta är inget krav.

Aska 
Utmatning av bottenaska i container. Container placeras 
inomhus i separat byggnadsdel och hämtas med container-
bil ca 8 m lång.

Flygasksilo kan stå på valfri långsida av byggnad för rökgas-
rening. Nedre delen av silo med stativ byggs in i en byggnad 
för utlastning till lastbil med släp (24 m).

Övrigt 
Sedimentationsdamm för dagvatten med en yta på ca  
300 m2 ska ingå i byggnationen och kommer placeras så 
nära älven som möjligt.

Skylt ”Göteborg Energi” med logotyp placeras på lämplig 
plats på fasaden. 

10. TÄVLINGSOMRÅDET 
Platsen för bioångpannan planeras några tiotal meter 
väster om befintligt kraftvärmeverk i Rya. Material behöver 
schaktas bort för att den nya byggnaden ska komma i nivå 
med den befintliga. 

Ryahamnen är en del av Energihamnen i Göteborgs Hamn, 
som är ett skyddsobjekt dit allmänheten inte har tillträde. 
För visning av området kontaktas Thomas Agernäs,  
thomas.agernas@goteborgenergi.se. 

Bild 7. Lokalisering av Rya KVV, bredvid vilken bioångpannan uppförs  
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11. PLAN- 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Enligt översiktsplanen är området klassat som verksam-
hetsområde som får innehålla störande verksamheter. 
Ytan för Rya KVV är detaljplanelagt 2003 (Kraftvärme i 
Ryahamnen). Ytan 2–5444 är detaljplanelagd 2018 (Acku-
mulatortank Ryahamnen). För omkringliggande ytor gäller 
stadsplan från 1952. 

Bild 8. Planförhållanden

Fastigheten Rödjan 3:1 ägs av Göteborg Energi och fastig- 
heten Rödjan 727:18 ägs av Göteborgs Stad. Byggnaden 
för bioångpannan ligger inom prickad mark, och ett de-
taljplaneärende har initierats hos Stadsbyggnadskontoret  
i Göteborg. 

Arkitekturpolicyn (bilaga 3) och Stadens Siluett (bilaga 4) är 
dokument som beskriver relevanta gestaltningsaspekter för 
tävlingsområdet därtill finns dokument som beskriver när-
miljö, kulturmiljö och skalan kring älvrummet, se bilagor 
5 – 10. 

Utdrag ur ”Göteborg – Modig förebild inom Arkitektur 
(bilaga 3)
”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, 
jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt 
gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar 
att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.” 
Nationellt mål för arkitektur, form och design. Politik för 
gestaltad livsmiljö, riksdagsbeslut 2018-05-24.

”Arkitektur handlar om att skapa värden för det omgivande 
samhället och framtida generationer. Göteborgs identitet, 
dess historiska arv och dess unika tillgång till kust och 
stadsnära naturmiljöer ska ligga till grund för stadens fort-
satta utveckling. Göteborg ska vara förebild som beställare 
av offentliga miljöer, i byggande och i förvaltning, för att 
utforma och förvalta livsmiljöer med allsidig hållbarhet 
och god arkitektur.” 

”Landmärken i staden, som utmärker sig på grund av pla-
cering, arkitektur eller höjd, blir symbolbärare i berättelsen 
om Göteborg. De påverkar stadens siluett och utvecklar den 
mentala bilden av hela staden. Byggnader som utmärker 
sig i stadsväven ska ha hög kvalitet, så att de på ett positivt 
sätt formar stadens siluett tillsammans med historiskt 
viktiga landmärken, terräng och topografi. Material stärker 
arkitekturen och stadsbilden. Material behöver hålla över 
tid, både fysiskt, ekologiskt och upplevelsemässigt. Arkitek-
tur skapar värden och ger attraktionskraft.” 

Utdrag ur ”Göteborgs Stads riktlinje för Stadens  
siluett” (bilaga 4)
”Analys av arkitektonisk kvalitet - En hög arkitektonisk 
kvalitet gäller all nytillkommande bebyggelse i hela staden. 
Den nationella arkitekturpolitiken och staden arkitektur-
policy utgör ett fundament för detta. För märkesbyggnader, 
dvs hus över 16 våningar och/eller som har stor visuell 
påverkan på stadsbilden, är den arkitektoniska kvaliteten 
helt avgörande. Arkitekturen ska samtidigt vara: Robust, 
Användbar, Berörande (Vitruvius: Firmitas Utilitas Venustas, 
De architectura, ca 30 – 15 BC).”

Idag finns ingen uttalad inriktning för stadens silhuett som 
omfattar hela staden. Vilka volymer som kan tillåtas i olika 
delar av stadsväven avgörs från fall till fall i förhållande till 
befintliga och kommande värden och kvaliteter. Som stöd 
för bedömning i projekttävlingen kommer de tävlande 
bidragens 3d-modell lyftas in digitalt i stadsmodellen 
 ”Göteborgs digitala tvilling”.  Juryn kommer på så sätt  
kunna analysera de betraktelsevinklar/avstånd som är 
väsentliga för bedömningen.  

”Stadens olika karaktärer – Älvens storskaliga industriella 
rum. Det storskaliga rummet längs Göta älv präglas av 
stora mått, himmel, ett relativt flackt bebyggelselandskap 
där landskapets höjder, högre byggnader, broar och kranar 
blir väldigt tydliga inslag. Tillskott av höga hus blir här väl 
synliga, men det finns i den stora skalan på landskap och 
byggnadsverk en större möjlighet att visuellt ta hand om 
nya synliga tillskott, stora, breda eller höga.”
 
”Stadens Silhuett – Stadens silhuett är den på avstånd synliga 
konfiguration som bildas av landskapets topografi, stadens 
bebyggelse och anläggningar. Anläggningar kan vara t.ex. 
broar, kranar, master eller nöjesanläggningar. Den karaktärs-
skapande topografin i Göteborg präglas av många höjder och 
ofta brant kuperade landskap och däremellan dalgångar, 
som historiskt blivit kommunikationsstråk och bebyggelse-
områden. Älvens rum bidrar till öppenhet och rymd, och ger 
långa siktavstånd i staden. Stadens silhuett upplevs särskilt 
tydligt från älvens stränder och våra höga kullar. 
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Det säregna och unika med Göteborgs silhuett är att den 
genom århundradena har växt fram och formats i ett dyna-
miskt samspel mellan ett dramatiskt naturlandskap (hav, 
älv, älvdal, berg) och olika tiders ingenjörskonst och bygg-
nation. Ett samspel som har tagit sig olika form i olika tider 
och vars specifika förutsättningar och uttryck är tydligt 
avläsbara och fattbara i dagens stadsbild och stadssilhuett.”

12. PLATSENS  
FÖRUTSÄTTNINGAR  
Platsen i hamnen för bioångpannan är idag en öppen yta 
som delvis är täckt av grus och delvis av gräsmatta. 

Bild 9. Rya KVV västerifrån

Bild 10. Utsikt från Rya KVV:s tak mot platsen för byggnaden med 
bioångpannan

Vattenlandskap
Vattenområdet utanför Energihamnen utgörs av Rivö fjord 
som sträcker sig från Hake fjord mellan Brännö och Rivö i 
väst till Älvsborgsbron och Göta älv i öst. 

Bild 11. Rivö fjords sträckning

Riksintresse och skyddade områden 
Energihamnen är av riksintresse för kommunikation för 
sjöfart och hamn, och hamnverksamhet bedrivs vid gaskajen 
söder om platsen för bioångpannan. 

Ryahamnen och Skarvikshamnen är undantagna strand-
skyddet som annars gäller vid havet, insjöar och vattendrag. 
Däremot gäller strandskyddet vid Rya Nabbe. 

Rya skog är ett naturreservat med gammal ädellövskog. 
Om byggnaden gestaltas med belysning är det viktigt att 
den är dämpad för att inte påverka fladdermöss – och deras 
födosökning – eller andra djur i Rya skog som inte är vana 
vid ljus, och även för att inte störa sjöfarten i hamnen.

Bild 12. Riksintresse och skyddade områden
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Kulturmiljö 
Fornlämningsområdet Lundby 140:1, Rya Nabbe, innehåller 
befästningslämningar av vallar och grundmurar från 
1600-talet. Och i närhet av gaskajen finns en krutkapell.  
I Rya skog finns en försvarsvallanläggning. Ansökan  
om tillstånd för ingrepp i fornlämning har beviljats av 
Länstyrelsen. 

Forlämning Lundby 135:1 är platsen för staden ”Gamla 
Göteborg”, inga synliga lämningar finns ovan mark. Nya 
Varvet är ett riksintresse för marina anläggningar och  
bostadsbebyggelse från 1700-talet. Två riksintressen för 
kulturmiljövård är Klippan – Carnegie – Gamla Älvsborg, 
som representerar olika stadier i göteborgsområdets utveck-
ling från medeltiden, och Kungsladugård – Sandarna, som 
har tidstypiska landshövdingehus från 1910–1930-talen. 

Bild 13. Kulturmiljöområden

Bebyggelse 
Närmaste bostadsområde är Pölsebo småhusområde i 
Bräcke samt Västra Eriksberg, som är belägna cirka 1 000 
meter nordost om anläggningen. Dessutom finns ett fåtal 
enskilda villor på cirka 700 meters avstånd. Dessa bostäder 
bedöms inte påverkas av den nya pannbyggnaden. 

Bild 14. Närliggande bostäder
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13. BYGGNADSPROGRAM  
Platsen för bioångpannan är lokaliserad inom Göteborgs 
Hamn. En bioångpanna förbränner biobränslen för att  
producera värme och elektricitet. Bioångpannan i Rya  
kommer att byggas samman med befintligt kraftvärmeverk 
och använda delar av befintlig infrastruktur. 

Bild 15. Schematisk bild av bioångpannan. Det grönstreckade området 
representerar delar av befintlig anläggning.
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14. TIDPLAN OCH BUDGET 
Tillståndsprocess för miljötillstånd och ett detaljplaneärende 
pågår för att uppföra en bioångpanna som en fjärde linje 
för Rya KVV. De väntas pågå till 2023 – 2024 varefter upp-
handlingsfasen följer och efter den byggnation och drift-
sättning i en tvåårsperiod mellan 2026 och 2027 beroende 
av när aktiviteter börjar. 

Budget för byggnaden som ingår i projekttävlingen är cirka 
200 MSEK. I detta ingår bottenplatta och övriga byggnads-
delar däröver. I kostnaden ingår inte markarbeten, pålning, 
vägar, finplanering, mm. 

15. TÄVLINGSTEKNISKA  
BESTÄMMELSER
15.1 TÄVLINGENS FORM OCH ANTAL TÄVLANDE  
Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 17 kap. 
i lagen (2016:1146) om upphandling inom försöjrnings-
sektorerna (LUF). Efter en öppen prekvalificering väljs tre 
till fyra tävlingsdeltagare ut att tävla. Endast dessa har 
möjlighet att delta. Efter avslutad tävling avser arrangören 
att förhandla, utan föregående annonsering, med vinnande 
förslagsställare om fortsatt uppdrag. 

15.2 TÄVLINGSREGLER 
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler 
för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas 
och konstnärernas verksamhetsfält” från 2016 med följande 
ändringar: 

a) §4 Deltagare – andra punktsatsen ”den som är kompanjon 
 med eller på sätt som anges i 16 §, p. 1, 2 resp 4. i förvaltnings- 
lagen (2017:900) står i nära förhållande till juryledamot.  
Ändringen avser ny lag med samma innebörd

b) 8§ Anonymitet, 5:e stycket ”LOU” ändras till ”LUF”.

c) 18§ Uppdrag efter tävling 6:e st. ”LOU” ändras till ”LUF”
 

15.3 SEKRETESS  
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekom-
mendation kring sekretess vid arkitekttävlingar. Sekretess 
gäller för upphandlingen. 

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att 
inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen i enlighet med 
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§ 2 stycket 
om absolut anbudssekretess. Sekretessen gäller fram till 
dess att beslut om tävlingsvinnare har delgivits. 

15.4 TÄVLINGS- OCH PROJEKTSPRÅK 
Projektspråk och tävlingsspråk är svenska, och tävlingsför-
slaget ska vara utfört på svenska.  Juryns utlåtande kommer 
att vara på svenska. 

15.5 TÄVLINGSARVODE  
Tävlingsteam kommer vardera att ersättas med ett arvode 
om 250 000 SEK exklusive moms efter korrekt inlämnat, 
bedömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag i 
enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot 
faktura. 

15.6 UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN  
Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna av 
vinnande förslag om uppdraget att projektera/ta fram 
fullständiga arkitekthandlingar för bioångpannan. Finner 
arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska 
samråd ske med Sveriges Arkitekter. 

På grund av att området och kraftvärmeverket är skydds-
klassade behöver det team som vinner genomgå en 
säkerhetskontroll utan anmärkning och teckna säkerhets-
skyddsavtal inför fortsatt arbete. 

15.7 TIDPLAN FÖR TÄVLINGEN 
• Startmöten: 2021/v 33 (aug) 
• Sista dag för frågor i samband med tävlingen: 2021-08-27 
• Sista dag för svar i samband med tävlingen: 2021-09-03
• Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 2021-10-22 
• Tillkännagivande av juryns beslut: slutet av november 

2021

15.8 FRÅGOR OCH SVAR  
Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlingsfunktio-
nären via Tendsign. Svar på avidentifierade frågor delges 
samtliga tävlande. 
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15.9 JURY  
• Rickard Stark, Arkitekt SAR/MSA, utsedd av  
 Sveriges Arkitekter    
• Jenny B. Osuldsen, MLArch/ MNLA, utsedd  
 av Sveriges Arkitekter
• Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Göteborgs Stad 
• Anna Berencreutz, Arkitekt MSA, Göteborgs Stad 
• Christofer Åslund, Avdelningschef, Göteborg Energi 
• Robert Engström, Enhetschef, Göteborg Energi 
• Helena Nordström, Projektledare, Göteborg Energi 

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare 
sakkunnig expertis och referensgrupper, för att kvalitets-
säkra utvärderingsarbetet.

Tävlingssekreterare: Ulrika Nero, Arkitekt SIR MSA,  
Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionär: Torbjörn Vittfarne, Senior  
upphandlare, Göteborg Energi 

16. PROGRAMHANDLINGAR
Bilagor: 
1. Nwd-underlag 3D-ritning 
2. Göteborg Energi Exteriör gestaltningsmanual 2019-09
3. Göteborg – modig förebild inom arkitektur  
 (Arkitekturpolicy)
4. Göteborgs Stads riktlinje för Stadens siluett 
5. Rya Nabbe – Kulturmiljöunderlag inför detaljplan  
 i Ryahamnen  
6. Bilaga till förprövning gällande planbesked för  
 Bioeldat kraftvärmeverk i Rya inom stadsdelen Rödjan
7. Flygfoto 1 (Bilaga till förprövningsrapport) 
8. Flygfoto 2 (Bilaga till förprövningsrapport)  
9. Flygfoto 3 (Bilaga till förprövningsrapport)  
10.Visuell landskapsanalys kring Göta Älv –  
 finns att ladda ner på Internet: https://www5.goteborg. 
 se/prod/stadsbyggnad/LIS/Verksamhetshandbok/ 
 vhandbok.nsf/33A734086AA49887C1257B3A0034E 
 82E/$File/WEBVBWS383.pdf?OpenElement 

11. Baskarta
12. Ortofoto och terrängmodell, finns tillgänglig att ladda  
 ner till den 13 juli från: https://we.tl/t-Z2DOWUk7rn
13. Namnsedel 

16.1 TÄVLINGSFÖRSLAG - REDOVISNING  
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Allt inlämnat material, 
såväl digitalt som analogt, ska vara rensat på all spårbar in-
formation om upphovsman och liknande för att garantera 
full anonymitet. Samtliga planscher och övriga handlingar 
ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto för 
förslaget. 

Namnsedel
Bidragen skickas in tillsammans med ett slutet kuvert för-
sett med förslagets motto och innehållande en namnsedel 
där förslagsställaren redovisas (med namn, titel, kontakt-
uppgifter) samt de personer som medverkat vid framtagan-
det av tävlingsförslaget. 

Tryckt format
Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher i liggande 
A1-format och får omfatta högst 4 planscher, numrerade 
1–4 och monterade på styvt underlag. Planscherna kan 
komma att ställas ut för allmänheten. 

Digitalt format
Samtliga planscher och namnsedel ska även lämnas in 
elektroniskt. Planscherna ska tillhandahållas i två versio-
ner, en med hög upplösning och en för webbpublicering. 
Varje fil ska bestå av en flersidig pdf, namngiven med 
förslagets motto. 

Den högupplösta versionen i pdf ska kunna skrivas ut i full 
skala, och i A3 till juryn. Maxstorlek på dokumentet är 20 MB. 

Den andra pdf-filen ska fungera för webbpublicering och 
vara max 7 MB. 
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16.2 INLÄMNING 
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska läm-
nas in via Tendsign senast  2021-10-22 för att tas upp till 
bedömning. Som stöd för bedömningen ska tävlingsförslag 
och namnsedel i slutet kuvert även skickas i fysiskt format 
via post eller bud senast samma dag som förslagen lämnas 
in via Tendsign, det vill säga med poststämpel senast 2021-
10-22. Tävlingsförslagen ska skickas/lämnas till nedanstå-
ende adress:
 
Besöksadress/adress för bud:
Gestaltningstävling bioångpanna Rya 
Göteborg Energi AB 
Johan Willins gata 3 
Göteborg 

16.3 INLÄMNINGSKRAV 
Tävlingsförslag ska redovisa följande: 
1. Situationsplan, skala 1:500
2. Plan, skala 1:200
3. Längd- och tvärsektioner, skala 1:200
4. Fasader, skala 1:200
5. Valfritt antal enkla figurer/skisser/diagram som  
 beskriver gestaltningskonceptet inklusive ögonhöjds- 
 perspektiv 
6. Ett valfritt enkelt perspektiv över byggnaden samt 
  befintligt kraftvärmeverk 
7. Ett enkelt perspektiv över området, med byggnaden i  
 sitt sammanhang, från Rivö fjord
8. Tekniskt snitt, plan/fasad/sektion inklusive beskrivning  
 av materialval, byggnadskonstruktion, utsnitt skala 1:50 
9. Visualisering från Röda sten, motsvarande 28 mm objektiv
10.Visualisering från Nya Varvet, motsvarande 28 mm objektiv 
11. Enkel 3D-modell i exempelvis sketch-up – i metrisk  
 skala med insättningspunkt och koordinat (0.0.0) 
12. Kortfattad beskrivning i text och valfria illustrationer/  
 diagram som redovisar förslagets bärande idé, samt en  
 analys av hur byggnaden med bioångpannan symbolis- 
 erar ett hållbart Göteborg och harmonierar med det  
 befintliga kraftvärmeverket och omgivningen 
13. Övergripande beskrivning av förslagets hållbarhet 
 utifrån följande rubriker: 
a. Material
i. Energianvändning 
ii. CO2-belasting 
b. Byggnation 
i. Energianvändning 
ii. CO2-belasting 
c. Drift och förvaltnng 

i. Energianvändning 
ii. CO2-belasting 
d. Övrigt 
14. Redovisning av byggnadens mått och enkel  
 beräkning av förslagets volym. 

Redovisningen skall generellt ha en sådan detaljeringsgrad 
att kostnader för genomförandet samt förslagets miljöpro-
fil kan bedömas översiktligt. 

Övrigt material som skickas in kommer ej att tas upp till 
bedömning.

16.4 BEDÖMNINGSKRITERIER 
Gestaltning 
Hur väl tävlingsförslaget
• har ett starkt och relevant gestaltningskoncept 
• utgår från ett helhetsperspektiv där pannbyggnaden  
 samspelar med omgivningen och tar hänsyn till visuellt  
 läge från Rivö fjord och från land på andra sidan vattnet 
• symboliserar ett hållbart Göteborg 

Funktion och organisation
Hur väl tävlingsförslaget
• är organiserat för att stödja det övergripande  
 gestaltningskonceptet
• uppfyller de tekniska krav som beskrivs i programmet 

Hållbarhet 
Hur väl tävlingsförslaget
• har hållbarhet som en integrerad del av det  
 övergripande gestaltningskonceptet
• bedöms vara en energieffektiv byggnad utförd med  
 hållbara material och låg livscykelkostnad 

Utvecklingsbarhet 
Hur väl tävlingsförslaget
• har ett tillräckligt starkt, robust och flexibelt koncept 
  för att kunna utvecklas och anpassas till bioångpannan  
 utan att förlora centrala kvaliteter 
• är flexibelt för förändrade behov i framtiden,  
 som t ex olika typer av bränslen  

Genomförbarhet och förvaltning
Hur väl tävlingsförslaget
• bedöms kunna genomföras inom given tidsplan  
 och budget 
• är möjligt att genomföra med hänsyn till påverkan  
 på kultur- och naturvärden 
• fungerar både praktiskt och kostnadsmässigt  
 avseende framtida drift och förvaltning 
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16.5 UTSTÄLLNING OCH PUBLICERING 
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma 
att ställas ut anonymt av arrangören. Juryns utlåtande 
kommer att publiceras i samband med att tävlingsresulta-
tet offentliggörs. Resultatet av tävlingen offentliggörs på 
Sveriges Arkitekters hemsida, www.arkitekt.se, i upphand-
lingsdatabasen Tendsign samt på www.goteborgenergi.se 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera 
samtliga tävlingsförslag på sina hemsidor samt i tidningar-
na Arkitekten och Arkitektur. 

16.6 RÄTTIGHETER: ÄGANDE, NYTTJANDE 
 OCH UPPHOVSRÄTT 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovsrätten 
och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nytt-
jande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först 
efter avtal mellan förslagsställarna och arrangören/bygg-
herren. Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta 
av det samlade tävlingsresultatet och idéer från samtliga 

tävlingsförslag 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 förslagsställar-
na. All publicering efter anonymitetens brytande kommer 
att ske med angivande av förslagsställarens namn, innan 
dess med förslagets motto.

16.7 RETURNERING AV FÖRSLAGEN 
Tävlingsförslagen kommer inte att returneras. 

16.8 TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE 
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns 
gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksam-
hetsfält, 2016”. Programmet och tillhörande bilagor är 
godkända av juryns ledamöter.

Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet gran-
skat och godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekters 
tävlingsnämnd. 



Tävlingen genomförs i  
samarbete med Göteborgs Stad  

och Sveriges Arkitekter.

Göteborg Energi AB  ·  Box 53  ·  401 20 Göteborg   ·  031-62 62 62   ·  goteborgenergi.se
En del av Göteborgs Stad


