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1. ARRANGÖR
Borås Stad anordnar en projekttävling i stvå 
steg för gestaltning av ”Mittpunkten” i och 
i anslutning till Stadsparken, Borås, i sam-
arbete med Sveriges Arkitekter. Det första 
steget i tävlingen (steg ett) är en allmän 
72-timmarstävling. I den andra delen (steg 
två) tävlar tre till fem kontor som valts ut 
och tagits vidare från steg ett.

2. BAKGRUND 
Under 2021 antog Kommunfullmäktige 
stadsbyggnadsprogrammet Staden vid park
en vilket har som mål att skapa ett park-
stråk à 5,1 km tvärs igenom Borås från Rya 
Åsar i norr till Gässlösa i söder. Staden vid 
parken syftar till att binda ihop existerande 
och nya miljöer till ett sammanhållet grön-
stråk som för stadens delar närmare varan-
dra. Parkstråket, som fått namnet Viskans 
park, är planerat att korsa Stadsparken via 
Hallbergsbron och över Sven Eriksongatan 
till området Pulsen. Söder om Pulsen-
området kommer Viskans park att sträcka 
sig över väg 40 på en ekodukt (parkbro) och 
vidare söderut. 

Tävlingsområdet omfattas av Hall bergsbron, 
del av Stadsparken och en ny bro över Sven 
Eriksongatan. Sträckan blir Mittpunkten i 
Viskans park och benämns därför så i täv-
lingshandlingarna. Ny bro över väg 40 samt 
Pulsenområdet ligger utanför tävlingsom-
rådet.

I samband med Borås 400-årsjubileum 
2021 utlyser kommunen denna tävling, som 
därmed markerar startskottet för projektet  
Viskans park.

FIGUR 1. Viskans parks tänkta utbredning från 
norr till söder. 

3. SYFTE MED TÄVLINGEN
Tävlingens syfte är att genom en tävling i två steg få fram utformningsförslag för Mittpunkten med 
hög landskapsarkitektonisk kvalitet. Borås kommun avser att upphandla den eller de konsulter som 
presterat de mest intressanta förslagen i tävlingen. Till kommande fortsatt konsultuppdrag hör för-
djupad gestaltning och projektering av Mittpunkten, samt analys och utveckling av förslag för övriga 
delar av parkstråket Viskans park.
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4. VISION
Genom stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken har Borås tagit ett långsiktigt beslut om att 
Borås ska byggas på ett nytt sätt. Med människan i fokus ska kommunen arbeta med att förbättra 
den offentliga miljön.

Mittpunkten ska i framtiden både locka till sig och leda människor vidare ut i parkstråket. Stadsparken 
har över 100 år på nacken och är i behov av nya inslag som passar behovet i en större och tätare 
stad. Det ska kännas tryggt och säkert att gå eller cykla i tävlingsområdet, kontakten med biltrafik 
ska vara minimal. Förslaget ska bygga på platsens befintliga kvalitéer samtidigt som nya tillförs. 
Tävlingsområdet kommer när det är färdigbyggt att visa ambitionsnivån för hur det över fem km 
långa parkstråket ska gestaltas och växa fram under de kommande 20 åren.

5. MÅL
Det finns 4 mål för Mittpunkten.

1. Det framtida Pulsenområdet i söder ska knytas ihop tydligare med centrum via 
Hallbergsbron och Stadsparken. Sträckan ska vara ett karaktärsstarkt stråk genom centrum 
och mycket lätt att orientera sig i.

2. Mittpunkten ska ha målpunkter längs vägen som ger stråket ett självständigt värde. Platserna 
kan ha ett innehåll som lockar till lek, träning, umgänge och/eller möjlighet till vila. 

3. Mittpunkten ska ha en stor variation av träd, buskar och perenner. Växtbäddar ska ge goda 
förutsättningar för grönska och dagvattenhantering. 

4. Minst en ny plats för ett konstverk ska finnas i Mittpunkten. Denna plats kommer användas 
för att placera ut offentlig konst som staden äger.

6. TÄVLINGSUPPGIFTEN
I tävlingens steg ett ingår att översiktligt analysera tävlingsområdet och ge skissmässiga gestaltnings-
förslag till utveckling av tävlingsområdet. Förslagen får presenteras i valfri form där bilder, skisser, 
texter med mera förmedlar förslagsställarens idéer. De tävlande ska även visa vilka utmaningar de 
ser i uppdraget. 

I steg två fördjupar tre till fem tävlande team sina idéer till ett utformningsförslag för tävlingsområ-
dets alla delar. 

Hallbergsbron ska bli del av Stadsparken
I uppgiften ingår att visa ett genomarbetat förslag för hur Hallbergsbron kan göras om så att den 
tydligare hänger ihop med Stadsparken. Övergången mellan Hallbergsbron och Stadsparken är viktig 
på grund av att denna koppling måste vara tydlig för att leda in besökarna längs Viskans park. Därför 
bör de tävlande lägga extra vikt här. På bron ska det finnas växtlighet i form av buskar och/eller träd. 
Bron ska vara upplyst på ett bra sätt och kännas trygg att röra sig över.

Stadsparksdelen ska leda in människor i stråket och vidare
Ytan i Stadsparken som ingår i tävlingsområdet ska erbjuda en inbjudande och tillgänglig parkmiljö. 
Den ska innehålla platser som får människor att stanna upp och använda parken. 

Utmaningen ligger i att ta till vara redan existerande parkvärden, på samma gång som en tydlig rikt-
ning ska etableras mellan Hallbergsbron och den nya passagen över Sven Eriksongatan. Platsen ska 
ha egenskaper som ger den ett eget värde och en anledning att vistas där.  Om de tävlande föreslår 
nedtagning av träd för att uppnå ett nytt parkvärde ska valet motiveras.
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Trygg passage över Sven Eriksongatan
I söder sträcker sig tävlingsområdet över Sven Eriksongatan. Gatan är idag en barriär med ett fåtal 
övergångar och med ett genomsnittligt trafikflöde per dygn på ungefär 7 000 fordon. Genom att 
anlägga passage över Sven Eriksongatan kan barriärerna minska och gång- och cykeltrafiken mellan 
centrum och södra Borås öka. 

I steg två ska de tävlande visa ett koncept för en gångpassage samt för dess angöringar både norr 
och söder om Sven Eriksongatan. Passagen ska innehålla växter och upplevas som grön. De tävlande 
ska även i en översiktlig analys visa konsekvenserna av att göra passagen samt dess ”tillfartsvägar” 
tillgängliga. Passagen ska vara upplyst på ett bra sätt och kännas trygg att röra sig genom. 

FIGUR 2. Tävlingsområdet (orange) som genomkorsas av Viskans park.
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7. TÄVLINGSOMRÅDET 
Tävlingsområdet ligger i centrala Borås och innefattar ett område från Hallbergsplatsen i norr, över 
Hallbergsbron, genom Stadsparken fram till och över Sven Eriksongatan (se orange linje i figur 2). 
Norr om platsen ligger centrum med butiker, restauranger, kontor och bostäder. Söder om Sven 
Eriksongatan ligger ett relativt otillgängligt område med hundrastgård och oanvänd naturmark. 
Söder om väg 40 ligger Pulsenområdet. 

Mitten av Stadsparken består av stora träd i sluttande gräsytor med flera gångar, och kan idag upplevas 
som en baksida eller en passage. Den så kallade Sparbankskullen var tidigare en omtyckt utkiks plats 
men kan idag upplevas öde. De stora träden i området är en stor tillgång.

8. PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Detaljplanerna i tävlingsområdet består till största delen av parkmark. I park kan även parkutrustning, 
pergolor, gång-/cykelbroar, kiosker och liknande anläggas. I de detaljplaner som gäller finns inga 
områden som skyddas. Nedan räknas de detaljplaner upp som kan komma att påverka tävlingen då 
de är inom tävlingsområdet, påverkar tävlingsområdet eller är planuppdrag inom tävlingsområdet. 
Söder om Sven Eriksongatan är en ny detaljplan under arbete. I planarbetet kommer ingå att inarbeta 
eventuella behov av ändringar av planen, som blir resultatet av det vinnande bidragets förslag.

Detaljplaner i tävlingsområdet: 
Pallas 1 m.fl. (1490K-P1214) är en omarbetning 
av kvarteret med samma namn. Detaljplanen 
tillåter både bostäder och handel/kontor och 
en höjd på byggnaderna på +160 meter över 
havet, cirka 27-28m över Hallbergsplatsen. 
Hallbergsplatsen och omgivande gator är 
betecknade som lokalgata och bron som gång/
cykel. De hus som kommer byggas norr om 
bron kommer påverka hur människor rör sig 
till, från och genom platsen. Mer om rörelser 
kommer under 9 Platsanalys. 

Förslag till ändring av stadsplanen för del av 
stadscentrum i Borås kommun (1583K –P753). 
Detaljplan från 1983 ger stadsparken beteck-
ningen park och preciserar inte mer vad som 
ska finnas i olika områden. Det är alltså fritt 
att utforma parken och föreslå gång- och 
cykelvägar, planteringar, mindre lekplatser 
och bollplaner, kiosker, uteserveringar och 
liknande, men inte motorfordonstrafik eller 
privata odlingslotter.

Kv Asten m.fl (1583K-P936) från 1997. Gäller för området söder om Sven Eriksongatan. Delar av 
området är parkmark och andra delar prickmark som syftar till att ge utrymme till parkeringsplat-
ser för industri/kontorsbyggnaderna längs motorvägen. Området ingår i ett nytt planuppdrag och 
kommer förändras i framtiden.

FIGUR 3. Detaljplaner kring tävlingsområdet.
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Detaljplaner som inte ligger inom tävlingsområdet men som har en påverkan på tävlings
området:
Pallas 1 m.fl. ’Höghuset’ (1490K-P1254) ett tillägg till den tidigare planen från 2015 med liknande 
namn där bostäder tillåts i den höga byggnaden som ligger i sydvästra hörnet. Detta gör att fler 
människor och bilar kommer röra sig till och från kvarteret över Hallbergsplatsen vilket påverkar 
upplevelsen av området vid Hallbergsbrons norra brofäste.

Förslag till ändring av stadsplanen för del av stadscentrum i Borås (1583K-P352) från 1969. Gäller för 
området väster om Hallbergsplatsen och ner till Viskan. För området gäller användningen handels-
ändamål och våningshöjd tre eller fura. Frånsteg från denna plan gjordes redan 1972 när Grand 
hotell byggdes med tio våningar. Människors rörelse till och från hotellet är viktigt att ta hänsyn till 
i tävlingsförslaget.

Detaljplanekartorna för de detaljplaner som ligger inom planområdet visas som bilaga 8–10 till 
tävlingsprogrammet. 

På boras.se/detaljplan finns mer information och gällande detaljplaner. 

9. PLATSANALYS TÄVLINGSOMRÅDET
Kulturmiljö 
Kulturmiljön i området präglas norr om tävlings-
området av en modernistisk och postmodernistisk 
byggnadsstil.

Stadsparken anlades i huvudsak under slutet av 
1890-talet men omformades kontinuerligt och 
gavs nya funktioner fram till slutet av 1930-talet 
då parken fick sin nuvarande utformning och funk-
tion. Även efter 1940 har flera funktioner kommit 
till och växtmaterial bytts ut eller flyttats eller tagits 
bort. Stilen i parken är svårdefinierad med element 
från olika stilar. Stora partier med landskapsparks-
liknande gräsmattor med stora träd bryts av med 
mer strikta planteringar och moderna statyer. 
Kring Hallbergsbron är stilen rak och prydlig med 
räta planteringar, klippta häckar och hårdgjorda 
material.

Borås Stad lägger stora resurser på offentlig konst 
och har två objekt i området, ett vid Hallbergsbrons 
norra fäste och ett vid dess södra. Båda konstverken 
kommer få en ny plats samtidigt som nya verk be hö-
ver få en plats någonstans i området som en del i den 
strategi för offentlig konst som finns i Borås.

Topografi och landskap 
Norr om Hallbergsbron börjar centrum med rätvinkliga gator som är stenbelagda. Området direkt 
söder om bron är flackt men sluttar snart uppåt mot syd/sydöst. I den södra delen av tävlingsområdet 
reser sig Sparbankskullen med en rejäl marklutning. Gångvägar leder i dagsläget både runt kullen 
och upp på den. Från åns kantlinje vid Hallbergsbron skiljer det cirka sju meter upp till berget i söder/
mitten av tävlingsområdet med en bitvis dramatisk lutning. Åns vatten varierar i höjd under året 
vilket ett förslag måste ta hänsyn till.

FIGUR 4. Ett av konstverken kring 
Hallbergsbron.



8   PROGRAMTÄVLING FÖR MITTPUNKTEN

Parker och torg
Stadsparken anlades under slutet av 1890-talet och är en relativt liten stadspark på ca 38 000 kvm 
(3,8ha). I parken finns flera aktiviteter och funktioner som dansbana, café, lekplats, öppna grönytor 
för lek, vackra planteringar, utställningar av statyer och ett badhus. Parken har karaktär av både land-
skapspark och finpark med många vackra planteringar men även delar som utformats med tanke på 
att ytorna ska användas för lek, spontanidrott och vila/picknick. Flera karaktärsstarka växter i form av 
stora gamla träd och blommande buskar sätter sin prägel på parken och skapar stor variation. Parken 
var en gång i tiden tänkt som en växtsamling där bara delar finns kvar idag.

Hallbergsbron har en hårdgjord mitt och med trädäck på sidorna som fungerar som en mindre sam-
lingsplats. Området söder om bron fungerar idag som en entré till parken med bänkar och planteringar 
men saknar tydlig riktning. Ett informellt cykelstråk leder också genom platsen vilket kan uppfattas 
som osäkert för fotgängare.

Området kring Sparbankskullen i söder har en ganska oklar utformning men är tänkt som ett ströv-
område med vindlande gångar, bänkar och växtlighet. Innan träden kring kullen växte sig stora var 
kullen en omtyckt utkikspunkt.

På andra sidan Sven Eriksongatan finns en hundrastgård och ett bortglömt grönområde som i fram-
tiden kommer rustas upp och bli en del av parkstråket (utanför tävlingsområdet). Hundrastgården 
används relativt frekvent och är uppskattad.

Bebyggelse 
På Viskans norra sida finns två byggnader i närheten av bron. På den västra sidan ligger Grand hotell 
som byggdes 1972, stilen är modernistiskt storskalig. Idag finns en stor muralmålning på den södra 
väggen föreställande en person som sitter i ett träd. Byggnaden har en betydande funktion för Borås 
med sin hotellverksamhet och genererar en hel del biltrafik i området. 

På den östra sidan ligger Pallashuset som innehåller parkeringshus, galleria och bostäder. Den 
ursprungliga byggnaden uppfördes i betong med synlig ballast av vit sten 1971. Husets fasad gjordes 
om 2018 och fick den utformning den har idag samtidigt som två våningar bostäder byggdes på.

2015 togs beslut om att tillåta en ombyggnation av kvarterets sydvästra del vilket efter 2017 års nya 
detaljplan även innefattar bostäder. Byggnadshöjden är satt till mellan 73–106 m över Hallbergsplatsen. 
De tre nedersta våningarna är tänkta att ha samma användning som idag och tanken är även att stärka 
strandpromenaden som ett attraktivt stråk (utanför tävlingsområdet). Hur entréer till bostadsdelen 
ska placeras är i dagsläget inte klart. Höghuset planeras vara klart om ca tre till fyra år.

FIGUR 5. Bild över Hallbergsplatsen från söder stående på bron.
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Handel och service 
Idag finns flera restauranger längs strandpromenaden som löper längs norra sidan om Viskan. 
Pallashusets bottenplan är en galleria med flera butiker med varierande innehåll. Flera restauranger och 
barer finns i området vilket bidrar till att flera rör sig i området över hela dagen/kvällen. Hallbergsbron 
kan ses som slutet av stråket av restauranger/butiker och har inte en självklar koppling till stråket idag. 
Sydöst om tävlingsområdet ligger Stadsparksbadet som lockar många besökare.

Biltrafik 
Biltrafiken på Hallbergsplatsen är en 
utmaning och består av de som ska par-
kera i Pallashuset, besökare till Grand 
hotell och leveranser till butiker, hotell 
och restauranger. Trafiken gör platsen 
rörig och osäker för fotgängare och 
cyklister. Trafiken förväntas öka efter 
byggnationen av höghuset i kv. Pallas. 
Denna biltrafik rör sig utanför täv-
lingsområdet men påverkar entrén till 
Hallbergsbron.

Gång- och cykelstråk
Genom Stadsparken leder två bety-
dande gångstråk, ett längs Viskan 
(väst-östligt) och ett genom parken 
från norr till söder över/bredvid kullen. 
Gångstråken i området är viktiga för 
Borås centrum och människors tillgång 
till utomhusvistelse. Över och kring 
Marie kulle/Sparbankskullen leder flera 
gångvägar för promenader/strövande.

Genom tävlingsområdet leder ett stråk 
som pekas ut som viktigt i stadsbygg-
nadsprogrammet Staden vid parken. 
Den kommer i framtiden vara en viktig 
del av gångtrafiken mellan olika stads-
delar i Borås. En viktig del i tävlingen är 
att göra den tillgänglig för alla och peka 
ut hur passagen över Sven Eriksongatan 
ska se ut. Angående cykling finns ingen 
cykelplan över centrala Borås att hän-
visa till. Särskilda cykelbanor genom Stadsparken, på Sven Eriksongatan och Pulsenområdet är 
inte definierade. Cykling i nordsydlig riktning genom och runtom Mittpunkten sker idag i Sven 
Eriksongatans körbana samt på gångvägar genom parken.

Viktigt för gång- och cykelstråken är:

• Gång och cykel ska fortsatt underlättas och uppmuntras.

• En översiktlig analys av cykelstråk i och omkring tävlingsområdet saknas.

• En av utmaningarna i området är att få människor att röra sig längs stråket utan att göra det 
till enbart en passage.

• Skapa förutsättningar för en passage över Sven Eriksongatan.

• Inga hinder i huvudstråket från passagen över Sven Eriksongatan till Hallbergsbron.

FIGUR 6. Biltrafik och de främsta rörelsemönstren 
kring tävlingsområdet.
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Vatten och dagvatten 
Hallbergsbron och Stadsparken ligger i anslutning till Viskan men riskerar enligt skyfallskarteringen 
inte att översvämmas vid ett 200-årsregn. (se figur 8 – ljusgrå/blå)

Dagvatten i området bör fördröjas i parkens grönytor i möjligaste mån. Befintliga brunnslägen ska 
beaktas.

FIGUR 7. Översvämningsrisk för området. 10, 50 och 100 års flöden.

Ledningar
I tävlingsområdet finns flera ledningar varav fjärrkylningsledningen (ljusblå) är den som behöver tas 
mest hänsyn till. Denna relativt stora ledning går tillsammans med optokablar under den gångväg 
som leder från Hallbergsbron till trottoaren längs Sven Eriksongatan. Över ledningar  för fjärrvärme/
kyla får inget fast såsom träd, lekutrustning, hus eller konst placeras.

FIGUR 8. Ledningar i området.
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10. BUDGET
Budgeten för tävlingsområdet är 14 miljoner kronor och i summan ska allting ingå som föreslås i 
gestaltningsförslaget i steg två, passagen förbi Sven Eriksongatan. Passagens  budget är ännu inte 
klargjord. Tyngdpunkten för projektet ska vara området på och söder om Hallbergsbron. Ungefär 
hälften av resurserna ska läggas i detta område och resterande i övriga tävlingsområde. De tävlande 
kan ge förslag på utökning av budgeten tillsammans med en motivering. 

11. TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER
Tävlingens form 
Tävlingen genomförs som en projekttävling i två steg enligt 18 kap. i lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU). Efter avslutad tävling avser arrangören att förhandla, utan föregående annon-
sering, med vinnande förslagsställare om fortsatt uppdrag.

Steg ett utgörs av en 72-timmars allmän tävling. Tävlingsjuryn kommer att utse de tre till fem förslag 
som bedöms ha bäst förutsättningar att utvecklas vidare, som går vidare till steg två. Inför tävlingens 
andra steg kommer juryns slutsatser från steg ett att delges de tävlande som ett medskick inför fortsatt 
tävling. De team som väljs ut för steg två ska tillgodose krav om erforderlig kompetens inom teamet 
och om så krävs komplettera teamet.

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

Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation 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 vinnare har delgivits. 

Arrangör av en tävling ska hålla sekretess fram till att vinnare är utsedd och kan sedan offentliggöra 
både resultat, förslag och deltagare. 

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

Tävlingsarvode
De tre till fem team som tas ut till steg två ersätts med ett arvode om 250 000 kr efter inlämnat, 
bedömningsbart och av jury godkänt förslag.  

Teamet som står bakom det vinnande förslaget erhåller även en prissumma om 100 000 kr.

Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget att projek-
tera och ta fram fullständiga arkitekthandlingar för tävlingsområdet Mittpunkten (Hallbergsbron, 
Stadsparken, den nya passagen). Arrangören avser också att anlita vinnande förslagsställare till andra 
mindre projekt inom Viskans park. Dessa uppdrag kan bestå av skisser, projektering av detaljer och/
eller illustrationer av kommunens egna förslag. Omfattningen av uppdragen utanför tävlingsområdet 
är i dagens läge oklart och förhandlas fram mellan vinnaren och arrangören. 
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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 eller inledda förhandlingar 
med vinnaren, trots att erforderliga beslut fattats, får vinnaren ytterligare en ersättning motsvarande 
tävlingsarvodet.

Tidplan för tävlingen
• Start steg ett tisdag den 7 december kl. 12, 2021 

• Frågor kan ställas fram till kl 12. 9 december och besvaras dagtid. 

• Sista dag för inlämning av tävlingsförslag steg ett: fredag den 10 december kl. 12 

• Tillkännagivande av juryns beslut steg ett och inbjudan till steg två: 31 januari 2022

• Sista dag för frågor/svar i samband med steg 2: 17 mars 2022

• Sista dag för inlämning av tävlingsförslag steg två: 24 mars 2022

• Tillkännagivande av juryns beslut steg två: 3 juni 2022

Frågor och svar
Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären via Tendsign. Svar på avidentifierade 
frågor delges samtliga tävlande. 

Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av sju personer, dels representanter från 
arrangör och Sparbanken Sjuhärad samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Minst en 
tredjedel av juryns ledamöter ska ha samma kompetens som de tävlande enligt LOU.

• Anton Spets, stadsträdgårdsmästare

• Richard Mattson, stadsarkitekt

• Adnan Hadziavdic, Gatuavdelningen Borås Stad

• Ida Sjöberg, Parkavdelningen Borås Stad

• Victor Friden, Sparbankssstiftelsen

• My Lekberg Hellström, utsedd av Sveriges Arkitekter

• Evalisa Andersson, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare sakkunnig expertis avseende frågor som 
ex kalkyl, miljö, konstruktion, trafik.

Tävlingssekreterare: Åsa Bexelius och Ulrika Nero, Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär: Emma Andersson, Upphandling
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Bilagor
1. Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 

2. Dwg-underlag baskarta

3. Två ortofoton över parken och dess omgivningar från 2020

4. Fotografier från platsen

5. Hallbergsbron, konstruktionsritning

6. Detaljplan Pallas 1 m.fl. (1490K-P1214)

7. Detaljplan Förslag till ändring av stadsplanen för del av stadscentrum i Borås kommun 
(1583K –P753)

8. Detaljplan Kv Asten m.fl (1583K-P936)

9. Fotounderlag för perspektiv över Hallbergsbron och dess anslutning till Stadsparken

Tävlingsförslag – redovisning
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Allt inlämnat material, såväl digitalt som analogt, ska vara rensat på 
all spårbar information om upphovsman och liknande för att garantera full anonymitet. Samtliga plan-
scher och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto för förslaget. Bidragen 
skickas 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
Inlämningen för steg ett sker endast digitalt i liggande A3-format och får omfatta högst fyra plan-
scher. Tävlingsförslagen i steg två ska presenteras på planscher i stående A1-format och får omfatta 
högst fyra 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 versioner, en med hög upplösning 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. Observera att maxstorlek på dokument 
som kan laddas upp i Tendsign är 50 MB. 

Den andra PDF-filen ska fungera för webbpublicering och vara max 50 MB.

Inlämning
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska lämnas in via Tendsign senast 10 december 2021  
kl. 12 för att tas upp till bedömning. Som stöd för bedömningen ska tävlingsförslag och namnsedel 
även skickas i fysiskt format via post eller bud senast samma dag som förslagen lämnas in via Tendsign, 
det vill säga med poststämpel senast 10 december 2021. Tävlingsförslagen ska skickas/lämnas till 
nedanstående adress: 

Adress för bud:
Parkförvaltningen
Sturegatan 38 
503 42 Borås

De fysiska tävlingsförslagen (monterade planscher med motto) kan även lämnas direkt till receptionen 
på Stadshusets reception Kungsgatan 55, Borås.

Receptionen är normalt bemannad vardagar 08.00–16.00. För förslag som lämnas direkt till recep-
tionen utlämnas kvitto som bekräftar att förslaget tagits emot av receptionist. 
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Inlämningskrav
Tävlingsförslag för steg ett ska redovisa minst följande: 

• Enkel situationsplan, 1:500

• Övergripande gestaltningsprinciper för tävlingsområdet 

• En kortfattad beskrivning av teamets vision för området, och hur den uppnås.

• Valfritt antal analyser eller diagram av tävlingsområdet som beskriver t.ex. gång-/cykeltrafik, 
topografi eller andra relevanta förutsättningar

Tävlingsförslag steg två ska redovisa följande:

• Situationsplan, skala 1:500

• Planutsnitt i relevanta skalor

• Längd- och tvärsektioner, skala 1:200

• Redovisning av analys över området – valfritt antal figurer/diagram/volymstudier

• Ett perspektiv över Hallbergsbron och dess koppling till Stadsparken.  
Fotounderlag från bilaga 9 ska användas

• Ett valfritt perspektiv 

• Kortfattad beskrivande text som motiverar förslaget och som beskriver hur visionen uppfylls.

• Enkel 3D-modell i exempelvis sketch-up

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

Bedömningskriterier
Eftersom tävlingen genomförs i två steg kommer bedömningen av förslagen utifrån kriterierna att 
anpassas efter de inlämningskrav som ställs i respektive skede, det vill säga juryn anpassar sig till den 
skala och detaljeringsnivå som efterfrågas i de respektive skedena. 

Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av förslagen utifrån följande kriterier – utan inbördes 
ordning.

Gestaltning 
Hur väl förslaget (…)

• visar ett relevant gestaltningskoncept

• är utformat med hög verkshöjd, originalitet och självständighet

• tar tillvara platsens kultur-, natur- och estetiska värden 
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Funktion och organisation
Hur väl förslaget (…)

• visar den riktning Viskans park har genom tävlingsområdet på ett tydligt sätt

• förmår aktivera det offentliga rummet och tillskapar värdefulla platser att stanna upp i längs 
stråket

• ger en säker passage och minskad barriäreffekt vid Sven Eriksongatan

Hållbarhet 
Hur väl förslaget (…)

• förmår behålla och tillskapa värdefull vegetation

• förmår skapa en tillgänglig, inkluderande och trygg miljö

• kännetecknas av materialval av hög kvalitet, som är slitstarka och åldras väl

Utvecklingsbarhet 
Hur väl förslaget (…)

• har ett tillräckligt starkt och robust koncept för att kunna utvecklas utan att förlora centrala 
kvaliteter.

Genomförbarhet och förvaltning
Hur väl förslaget (…)

• bedöms kunna genomföras inom given tidsplan och budget

• fungerar för framtida förvaltning avseende skötsel, underhåll och kostnader
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Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att ställas ut anonymt av arrangören. Juryns 
utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av täv-
lingen offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida, arkitekt.se i upphandlingsdatabasen Tendsign 
samt på boras.se 

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

Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upp-
hovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsent-
liga 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 tävlingsför-
slag 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
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska 
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 2016”. Programmet 
och tillhörande bilagor är godkända av juryns ledamöter.

Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekters tävlingsnämnd. 

Även juryn har granskat och godkänt programmet. 

http://borås.se  
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