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Inbjudan

Allmän arkitekttävling

Göteborgs Stad bjuder med Fastighetskontoret* som arrangör härmed in till en allmän 
arkitekttävling om gestaltningen av en cafébyggnad i Brunnsparken. 

Tävlingen arrangeras i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och 
genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.  

* Arrangören kommer pga en omorganisation inom Göteborgs Stad att byta namn i januari 2023.

Foto försättsblad: Peter Svensson
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Fastighetskontoret har fått i uppdrag att projektera och uppföra en cafébyggnad i Brunnsparken. 
Den nya byggnaden ingår i en större upprustning av parken, som till stora delar färdigställdes 2020.

Brunnsparkens dignitet i centrala Göteborgs stadsbild och stadsidentitet, med sitt läge mitt i 
den historiska stadskärnan, ställer höga krav på gestaltning av en ny byggnad i miljön. Den 
cafébyggnad som nu avses uppföras ska bli en attraktiv målpunkt i centrala Göteborgs mest 
välbesökta stadsrum. 

Arkitekttävlingen syftar till att få fram ett väl gestaltat och genomförbart förslag till en cafébyggnad 
i Brunnsparken. Fastighetskontorets avsikt är att handla upp konsulttjänster för arkitektur av det 
vinnande teamet för fortsatt uppdrag att projektera cafébyggnaden. 

Bakgrund och syfte

Skala 1:2500
100 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
© Lantmäteriet

Karta över Brunnsparken med omgivningar i Göteborgs stadskärna.
     Läget för cafébyggnaden. Karta: Stadsbyggnadskontoret
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Vision

Cafébyggnaden stärker, genom både arkitektur och utbud, 
Brunnsparken som attraktiv målpunkt och trygg mötesplats. 
Cafébyggnaden är en arkitektonisk pärla i Brunnsparken 
som i sin gestaltning är förankrad i platsen och bidrar med 
hållbar arkitektur till parkens nya identitet.  

Mål

En attraktiv målpunkt och trygg mötesplats  
Cafébyggnaden ska stärka Brunnsparken som mötesplats genom en attraktiv och välkomnande 
arkitektur som i största möjliga utsträckning är tillgänglig för alla. Byggnaden ska kunna erbjuda ett 
utbud som bidrar till att fler människor vistas i och omkring Brunnsparken. Målet är att byggnaden 
ska hysa en verksamhet med generösa öppettider och som har öppet året runt. Cafébyggnaden ska 
tydligt bidra till parkfunktionen på platsen. 

Byggnad med låg klimatpåverkan  
Cafébyggnaden ska vara beständig över lång tid genom material som är hållbara och åldras vackert 
med bibehållen funktion. Byggnaden ska fungera väl för framtida förvaltning avseende skötsel, 
underhåll, kostnader samt vara möjlig att anpassa efter olika verksamheter och deras framtida 
behov. Målsättningen är att byggnaden ska ge ett begränsat klimatavtryck. 

En arkitektonisk pärla i Brunnsparken 
Den nya cafébyggnaden ska bli ett nytt blickfång, ett landmärke i den lilla skalan pga sin 
omsorgsfulla gestaltning. En hög kvalitet ska genomsyra byggnadsverket i alla nivåer: från det 
arkitektoniska helhetsintrycket i stadsrummet till detaljutformning och material i upplevelsen 
på nära håll. Cafébyggnaden ska vara anpassad till sitt sammanhang och samtidigt utstråla en 
formmässig integritet.

Vision och mål
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Uppgift 

Tävlingsuppgiften består i att utforma ett förslag till gestaltning av en cafébyggnad. I uppgiften 
ingår även att föreslå placering av byggnadsvolymen inom en förberedd yta om 30 kvm i parken 
(markerad yta 1 på illustration nedan). Det finns även en yta för uteservering (yta 2) förberedd i 
parken.

Efter tävlingsvinst ska förslaget utvecklas med utgångspunkt i juryns medskick. 

Tävlingsuppgift

Utsnitt ur markritning för Brunnsparken med förberedda ytor för cafébyggnad (1), 30 kvm, samt 
uteservering (2) markerade. Serveringsytan är indragen i parken.

Foto: Peter Svensson

1

2
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Foto: Peter Svensson
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Skala 1:1000
50 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Göteborgs Stad
© Lantmäteriet

Flygvy över Brunnsparken, 2020. Foto: Alexander Ljungqvist, fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Platsförutsättningar 

Brunnsparken ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården samt är utpekat i 
kommunens bevarandeprogram. På platsen för cafébyggnaden finns fornlämningar under 
mark i form av en mur från den gamla järnvågen. Särskild hänsyn behöver därmed tas till i 
miljön ingående kulturvärden, både ovan och under mark. Fornlämningen får ej påverkas av 
grundläggningen för cafébyggnaden, en begränsning för att gräva och anlägga under marknivå är 
därför max 55 cm djupt.  

Vid upprustningen av parken, 2020, förbereddes en yta om 30 kvm för uppförande av 
cafébyggnaden. Ytan för kommande byggnad och ytan för uteserveringen är åtskilda men i direkt 
anslutning till varandra (se markerade ytor 1 och 2 på illustration sid 8). Leveranser till och från 
byggnader ska ske med hjälp av cykeltransporter då tillgängligheten för bilar är svår till platsen. 

Geotekniska utredningar visar att marken utgörs av jordlager bestående av fyllning ovanpå lera till 
stora djup. På grund av att leran är sättningskänslig behöver byggnaden kunna tåla viss sättning. 
För en byggnad som väger över cirka 1 ton per kvm kommer kompensationsgrundläggning 
behövas. 
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Funktionella krav

Krav för byggnad
Byggnaden ska vara anpassad för åretrunt bruk och ha en maxstorlek av 25 kvm. För att minimera 
byggtiden ska byggnaden produceras på annan plats och transporteras samt lyftas på plats i sin 
helhet eller i sektioner.  

Krav för byggnad  interiört
Byggnaden ska inrymma nedan beskrivet program. Möjlighet ska finnas att byta 
verksamhetsutövare och verksamhet över tid varför byggnadens interiör behöver vara 
anpassningsbar.

Ytor och funktioner:
• Personal-WC med möjlighet till ombyte
• Varumottagning
• Soprum i anslutning till kökets entré.
• Förråd, förvaring av engångsmaterial, servetter, torrförråd
• Beredningsbänk med disklåda
• Mindre handfat med plats för tvål och torkpapper
• Fettavskiljare under diskbänk
• Gångutrymme/passage 1200 mm vid arbetsplats

Se krav från livsmedelsverket om caféverksamhet, ‘Krav på din verksamhet’ // ‘Lokaler och 
utrustning’, sid 5 oppna-cafe.pdf (livsmedelsverket.se)  

Utrustning:
• Diskmaskin och liten diskbänk WD4 eller likvärdig bänkmodell.
• Kylmonter med kylförvaring under
• Kyl
• Frys – för t ex bake-off produkter
• Ugn Panasonic-Speed-Oven-sv..pdf (mkab.eu) eller likvärdig
• Plats för espressomaskin, kaffebryggare, mikrovågsugn, kassaapparat



10

Tävlingsområde

Historik

Den plats som utgör Brunnsparken idag ingick även under 1600- och 1700-talet i stadens mest 
centrala stadsrum. Platsen var på den tiden en holme i Stora Hamnkanalen med ett stenhus 
innehållandes den för handeln så viktiga järnvågen. Uppfört 1680 och verksamt i omkring hundra 
år till ca 1780 gjorde stenhuset med järnvågen den dåvarande holmen till stadens viktigaste plats 
och en betydelsefull plats för uppbyggnaden av stormakten Sverige. 

I början av 1800-talet, efter järnvågens flytt till nuvarande platsen Järnvågen, omvandlades platsen 
till en park, Brunnsparken, med en hälsobrunn som blev välbesökt under 1800-talet. Där fanns från 
1860-talet en liten vattenbutik eller ”shop”, initierad av vinhandlare Leufvenmark och gestaltad 
av dåvarande stadsbyggmästare Hansson. I vattenbutiken såldes egentillverkade drycker ”såväl 
naturliga som artificiella mineralvatten” som soda, sockerdricka och lemonad. Leufvenmarks små 
dryckesshopar fanns under 1870-talet även på Järntorget och Kungstorget.

Under 1860-talet fylldes den del av Stora Hamnkanalen igen som idag utgör Södra Hamngatan 
och Brunnsparken var därmed inte längre en holme i hamnkanalen utan del av den sydöstra delen 
av stadskärnan. Då Östra Hamnkanalen (dagens Östra Hamngatan) med sina totalt tio kanalbroar 
fylldes igen år 1900 (södra delen) respektive 1936 (norra) förändrades upplevelsen och stadsbilden 
av en holländsk kanalstad påtagligt.

Byggnaden Palace Hotell i Brunnsparken är ett tidigare sockerbruk ursprungligen gestaltad av 
arkitekt Carl Hårleman. Nuvarande Palace Hotell är en efter bränder återuppbyggd och påbyggd 
version av ursprungsbyggnaden.  

Under 1960- och 70-talet förändrades kvarteren kring Brunnsparken i en omfattande modernistisk 
stadsomvandling i Göteborgs city. Köpcentrat Nordstaden uppfördes samt flera påkostade 
kontorshus. De nya byggnaderna inornades i 1600-talets rutnätsplan och bidrar idag till en rik 
arkitekturpalett kring stadens historiska finrum med påkostade och välgestaltade byggnader från 
1700-, 1800- och 1900-talet.

”En liten shop, hvilken lär blifva en ganska angenäm och 
besökt tillflyktsplats under de dagar, då sommarens sol 
molnfri utgjuter sina gyllene strålar öfver en smägtande 
fotgängare. I denna shop kommer nämligen kolsyrade 
vatten, lemonader och andra förfriskande drycker att 
tillhandahållas allmänheten till priser, hvilka afsevärdt 
understiga de hittills vanliga”. 
Beskrivning av en första kiosk i Brunnsparken, invigd 23 juli 1867. Citat ur GP 23 juli 1867.
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Utsnitt ur karta från 1790-talet med markering över fornlämning efter järnvågen. Nuvarande 
Brunnsparken är en vattenomsluten holme i Stora Hamnkanalen. Ur Göteborgs Stadsmuseums 
arkiv.

Brunnsinrättningen på holmen i Stora Hamnkanalen vid vid 1800-talets mitt.
Gravyr efter teckning av Leonard Björkfeldt ur Göteborgs Stadsmuseums arkiv.
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Brunnsparken är en av stans mest vitala, intensivt befolkade 
och trafikerade platser, ofta full av folk, spårvagnar och 
bussar på väg åt olika håll. Platsen och dess omgivande 
stadsrum ligger mitt i den tidigare befästa staden - 
Göteborgs historiska stadskärna. De historiska lagren 
innehåller allt från delar av den bevarade 1600-tals 
kanalstadsplanen och arkeologiska rester av den gamla 
järnvågen till spår av 1800-talets brunnspark, klassiska 
stenstadskvarter och modernismens stadsomvandling. 

Brunnsparken idag

Brunnsparken är en av få gröna stadsrum inom Vallgraven. Gestaltningen av den upprustade parken 
har hämtat sin inspiration i barockparken, men har brutits upp för att möta dagens rörelsemönster. 
I den västra delen har en 1800-tals bronsfontän, La Seumeuse - Såningskvinnan, i folkmun kallad 
Johanna, en central roll. Fontänen är en väletablerad träffpunkt i staden.

Fera olika stråk och flöden genom parken och bidrar till att befolka platsen. Upphöjda 
planteringsbäddar med perenner, vårlökar och träd med vårblomning eller vackra höstfärger 
bidrar till grönska i parken. Stråk och siktlinjer ger tydlighet och trygghet på en plats med mycket 
folk i rörelse. Man ska kunna ses, synas och röra sig obehindrat mellan hållplatslägena. Längs 
kanalsidan löper en lång soffa i trä och längs flera av planteringslådornas sidor finns bänkar av trä. 
Markmaterialet i parken är släta granitplattor och planteringsbäddarna är gjorda av lackerat stål. I 
mitten av parken, alldeles intill platsen för den kommande cafébyggnaden, finns en hårdgjord yta 
tänkt att fungera både för mindre evenemang och som yta för uteservering.

Brunnsparken har ett centralt läge i staden med flera hållplatslägen runt om sig som bidrar med 
flöden genom parken. Hållplatslägena och närheten till centralstationen, liksom köpcentrumet 
Nordstan och intilliggande shoppingstråk, bidrar till att flera tusen personer passerar Brunnsparken 
varje dag. Brunnsparken används även för demonstrationer, torgmöten, framträdanden med mera. 
Brunnsparken är på en och samma gång en mötesplats, en plats för rekreation och en plats att 
passera igenom.
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Den nya parken med uppbruten barockform. Foto: Alexander Ljungqvist, fastighetskontoret Göteborgs Stad.
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Relationsritning över Brunnsparken, ej skalenlig. Park- och naturförvaltningen
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Tidplan

Tidplanen är ungefärlig och upplagd enligt följande: 

2022 
September-oktober: arkitekttävlingen genomförs
December: en vinnare utses 

2023 
Förhandlat förfarande enligt LOU inleds utan föregående annonsering.
Januari-mars: projektering 
Juni: bygglovhandläggningen klar 
Aug-september: entreprenör handlas upp 
Oktober: byggnationsstart 

2024 
Februari: invigning av ny cafébyggnad 

Datum  
Sista dag för frågor: 26 september, 2022
Sista dag för svar på frågor: 3 oktober, 2022
Sista dag för inlämning av tävlingsförslag: 13 oktober, 2022
Tillkännagivande av juryns beslut: december, 2022

Budget

Kostnaden för grundläggning, material utvändigt såväl som invändigt (inklusive erforderlig 
utrustning och vitvaror) och entreprenadkostnad för byggnadens uppförande ska uppgå till 
maximalt 2 mnkr. Projektering och byggledning ingår inte i denna summa. El-, vatten- och 
avlopp är redan anordnad på platsen. 

Formalia



16

Tävlingstekniska bestämmelser

Tävlingens form   
Tävlingen genomförs som en allmän projekttävling i ett steg enligt 18 kap. i lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU). Efter avslutad tävling avser arrangören att förhandla, utan föregående 
annonsering, med vinnande förslagsställare om fortsatt uppdrag.  

Tävlingsregler  
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” från 2016.  

Sekretess  
Sekretess gäller för tävlingen. Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess vid 
arkitekttävlingar gäller. De tävlande förbinder sig att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen. 
Sekretessen gäller fram till dess att beslut om tävlingsvinnare har meddelats.   

Tävlings- och projektspråk  
Tävlings- och projektspråk är svenska. Juryns utlåtande kommer att ges på svenska.  

Tävlingsarvode 
Den totala prissumman är 250 000 SEK exkl. moms. Vinnande förslag erhåller en prissumma om 
120 000 SEK. Andra pris är 80 000 SEK och tredje pris 50 000 SEK.

Uppdrag efter tävlingen 
Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget att 
projektera/ta fram fullständiga arkitekthandlingar för cafébyggnaden. Finner arrangören skäl att 
frångå juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen efter två 
år ännu inte har lett till projekteringsuppdrag eller inledda förhandlingar med vinnaren, trots att 
erforderliga beslut fattats, får vinnaren ytterligare en ersättning motsvarande prissumman.  

Krav för kontraktsskrivning
Efter genomförd tävling, och som villkor för kontraktskrivning, kommer följande krav att ställas. 

Vinnaren ska:
• vara registrerad i aktiebolags-, handels eller föreningsregister eller motsvarande register som

förs i den stat där tävlingsdeltagarens verksamhet är etablerad.
• i Sverige eller i hemlandet uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatte- och avgiftsskyldig-

heter. Om vinnaren har säte i annat land ska bifoga bevis att lagenligt ställda krav avseende
skatte- och avgiftsskyldigheter efterlevs. Bevisen ska vara utfärdade av officiell myndighet och
ska vara daterade tidigast tre (3) månader före sista anbudsdag

• visa att dokumenterad projekteringsvana finns.

Vid behov kan vinnaren i detta skede etablera samarbete med ett annat företag, för att uppfylla kra-
ven för kontraktsskrivning, som i så fall ska godkännas av arrangören. 

Det ska inte finnas grund för uteslutning enligt 13 kapitlet 1–3§ LOU. Är vinnaren en juridisk 
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person ska vinnaren uteslutas om en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kont-
rollera vinnaren har begått ett sådant brott. Om vinnaren åberopar annat företags kapacitet ska även 
dessa företag uppfylla kraven. Innan eventuellt beslut att utesluta en vinnare sker kommer denna att 
få tillfälle att yttra sig om omständigheterna som enlig Göteborgs Stad utgör skäl för uteslutning.

Frågor och svar  
Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären via Tendsign. Avidentifierade frågor  
samt svar delges kontinuerligt via Tendsign.

Jury  
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av åtta personer, sex representanter 
från Göteborg Stad och två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. 

Jury:
• Charlotte Karlsson, Fastighetskontoret, projektledare
• Ognjen Delipara, Fastighetskontoret, byggprojektledare
• Anna Reuter Metelius, Stadsbyggnadskontoret, specialist kulturmiljö, gestaltad livsmiljö
• Mattias von Geijer, Stadsbyggnadskontoret, arkitekt på bygglovavdelningen
• Johan Rehngren, Park- och naturförvaltningen, stadsträdgårdsmästare
• Peter Elheim, Park- och naturförvaltningen, chef parkenheten
• Susanne Ramel, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
• Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn kommer tillfråga referensgrupper, preliminärt inom områdena kulturmiljö, näringsliv/
intresseföreningar, trygghets-/sociala värden, tillgänglighet samt kalkylator för att bedöma hur 
förslaget förhåller sig till uppsatt budget och hållbarhet.   
Tävlingssekreterare: Sveriges Arkitekter.

Programhandlingar  
Följande programhandlingar ligger bilagda:
• Ortofoto i upplösning 0.008m
• DWG-fil från baskartan
• SKP - Sketchup-fil (Sketchup 2017 eller senare)
• FBX -  FBX fil som går att öppna i de flesta 3D-program. Innehållande enkla byggnader, mark

genererad från höjddata och inmätta träd. Dessa är texturerade med ortofo
• Foton för montageperspektiv
• PDF Livsmedelsverket
• Länk till öppendata: www.goteborg.se/psidata
• Länk till Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg, ett program för bevarande Del 1

samt Del 3

Samtligt foto- och kartmaterial som finns bilagt tillhör Göteborgs Stad dvs. Copyright: Göteborgs 
Stad. Denna data får enbart användas som underlag till denna tävling och ej för något annat syfte. 

https://auth.goteborg.se/FIM/sps/BankID/saml20/logininitial?RequestBinding=HTTPPost&ResponseBinding=HTTPPost&Target=https%3A%2F%2Fgoteborg.se%2Fwps%2Fmyportal%2Fstart%2Fbyggande--lantmateri-och-planarbete%2Fkommunens-planarbete%2Fverktyg-for-stadsplanering-2%2Fkulturhistorisk-miljo%2Fbevarandeprogram%2F%2521ut%2Fp%2Fz1%2F04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwt_Ez1w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhQx-vEoiMIwHtkirPajKCBgv4eBfph-VElRaaq-F5DOz89JSiwCeduoyNfZN10_qjg1JzUZFBr6EfhNKsgNDY0oz_JxdFRUBABBtujM%2F%3Furi%3Dtoolbar%253Aopen
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Tävlingsförslag – redovisning  
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Allt inlämnat material, såväl digitalt (inklusive metadata) som 
analogt, ska vara rensat på all spårbar information om upphovsman och liknande för att garantera 
fullständig anonymitet. Observera att spårbar information är tex filnamn, metadata eller logotyper 
på tryckt material. Samtliga planscher och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda 
med ett motto för förslaget. Bidragen skickas eller lämnas in tillsammans med ett slutet kuvert med 
en namnsedel där förslagsställaren redovisas (med namn, titel, kontaktuppgifter) samt de personer 
som medverkat vid framtagandet av tävlingsförslaget.   

Tryckt format  
Tävlingsförslag ska presenteras på två st planscher i stående A1-format och monterade på 
kapaskiva, 5 mm tjock.

Digitalt format  
Planscherna, en fristående illustrationsbild och en namnsedel ska även lämnas in i digitalt format. 
De digitala planscherna ska tillhandahållas i två versioner, en högupplöst (300 dpi) och en för 
webbpublicering. Varje fil ska bestå av en flersidig PDF, namngiven med förslagets motto. Den 
högupplösta versionen ska kunna skrivas ut i full skala (A1), samt i A3-format till juryn. Version 
två av PDF-filen ska fungera för webbpublicering och vara max 5 MB. Fristående illustrationsbild i 
format JPEG eller PNG (300dpi) med minsta mått 1080x1920px. 

Observera att maxstorlek för dokument kan som laddas upp i Tendsign är 50 MB sammanlagt. 

Inlämning  
Tävlingsförslaget ska i sin helhet lämnas in senast den 13:e oktober, 2022. Detta innebär att 
planscher, fristående illustrationsbild och namnsedel vid det datumet ska vara inlämnade digitalt i 
Tendsign. Samt att tryckta planscher, fysisk modell samt namnsedel ska vara oss tillhanda senast 
den 13:e oktober, 2022. 

Postadress: Fastighetskontoret, Att. Diana Franzén, Box 2258, 403 14 Göteborg. Märk emballaget 
ARKITEKTTÄVLING 

Besöksadress/adress för bud: Fastighetskontoret, Att. Diana Franzén, Postgatan 10, Göteborg. 
Märk emballaget ARKITEKTTÄVLING. Observera receptionens öppettid 8:00-16:30.

Inlämningskrav  
Tävlingsförslagen ska redovisas genom nedan beskrivet innehåll. 

1. Planscher innehållande följande (och inlämnas digitalt som PDF:er och fysiskt som planscher 
monterade på kapaskiva enligt ovan):
• Text som beskriver och motiverar gestaltningsförslaget (max 500 ord)
• Illustrationer som beskriver och motiverar gestaltningsförslagets idé och koncept. Valfritt antal,

valfri teknik.
• Situationsplan, skala 1:500
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• Planritning, skala 1:50  
• En sektion, skala 1:20  
• Samtliga fasader, skala 1:20  
• En detalj, skala 1:10 
• Perspektiv över området med en illustration av byggnaden monterad i bilagt flygfoto. Valfri 

illustrationsteknik.  
• Perspektiv från två anvisade platser med en illustrationer av byggnaden monterade i bilagda 

foton. Valfri illustrationsteknik.
• Kortfattad teknisk beskrivning inklusive materialförteckning

2. Fristående illustrationsbild (inlämnas elektroniskt):
• En illustration som kan illustrera förslaget vid publicering. Inlämnas i högupplöst jpeg-, tiff- 

eller png-format (300 dpi). Bildens kvalitet ska vara tillräckligt god för att klara att tryckas med 
en storlek om 300*300 mm. Max 2 MB.

3. Arkitekturmodell (inlämnas fysiskt i form av en byggd modell):
• En fysisk modell av valfritt material, skala 1:20. Modellen ska endast redovisa själva 

byggnadskroppen och inte omgivande parkytor.

Övrigt material som skickas in kommer ej att tas upp till bedömning. Om inkomna handlingar ej 
är kompletta eller ej uppfyller kraven om sekretess avseende inlämnat material uteslutsman ur 
tävlingen. 

Bedömningskriterier  
Förslagen till gestaltning av cafébyggnaden kommer att bedömas utifrån följande kriterier av 
arkitektonisk kvalitet, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i 
programmet och dess bilagor:
• Målpunkt och mötesplats: Hur väl gestaltningsförslaget lever upp till målsättningen om 

attraktiv arkitektur och hur byggnadsgestaltningen fungerar i relation till trygghetsaspekter på 
platsen. Det handlar om att befolka platsen och att fortsatt möjliggöra en överblickbarhet. 

• Begränsat klimatavtryck och långsiktig förvaltning: Hur väl utformning och materialval 
stämmer överens med en hög ambition om ett begränsat klimatavtryck utifrån ett 
livscykelperspektiv. Hur väl gestaltningsförslagets bedöms kunna utvecklas och anpassas över 
tid och för olika verksamheter. Hur väl materialval och byggnadsverk är gestaltat med hänsyn 
till framtida förvaltning avseende skötsel, drift och underhåll. 

• God arkitektonisk helhetsverkan: Hur väl gestaltningsförslaget visar en arkitektonisk verkshöjd 
och estetisk omsorg i sin gestaltning - från helhet till detaljer och materialval. 

• Universell utformning: Hur väl gestaltningsförslaget är utformat för att fungera för alla och att 
gestaltningen alltså utgår ifrån principer om universell utformning*.  

• Platsförankring och identitet: Hur väl gestaltningsförslaget bidrar till platsens identitet. Hur väl 
gestaltningen bygger vidare på platsens mångfald av berättelser, både historiska och samtida.

• Ekonomi: Hur väl gestaltningsförslaget bedöms kunna genomföras inom angivna ekonomiska 
ramar. 

 

* Boverket om universell utformning: ”Universell utformning utgår ifrån att alla människor är olika 
med olika förutsättningar och behov. Den innebär kortfattat att produkter, miljöer, program och 
tjänster i största möjliga utsträckning ska kunna användas av alla, utan behov av anpassning eller 
specialutformning”. www.boverket.se
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Utställning och publicering  
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att ställas ut för allmänheten, digitalt i 
Göteborgs Stads kommunikationskanaler och/eller fysiskt på plats i Göteborg. Juryns utlåtande 
kommer att publiceras i samband med att tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av tävlingen 
offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida, www.arkitekt.se, i upphandlingsdatabasen 
Tendsign samt på goteborg.se. Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga 
tävlingsförslag på sina hemsidor samt i tidskrifterna Arkitekten och Arkitektur.   

Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt   
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar 
upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller 
i väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan förslagsställarna och arrangören/byggherren. 
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 förslagsställarna. All publicering efter anonymitetens brytande kommer 
att ske med angivande av förslagsställarens namn, innan dess med förslagets motto.  

Returnering av förslaget  
Förslagen kommer inte att returneras.  

Tävlingsprogrammets godkännande  
Föreliggande program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 2016”. Ur 
tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekters tävlingsnämnd. Även juryn har granskat och godkänt programmet.  
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Johanna i Brunnsparken, eller Såningskvinnan, samt flanörer. Vy från Lejonbron, 1885. 
Foto: Per Hasselberg ur Göteborgs stadsmuseums arkiv.
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