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Bakgrund
Göteborgs Stad genom idrotts- och förenings-
förvaltningen bjöd i oktober 2017 in fyra arki-
tektteam till en projekttävling om gestaltning 
av Slottsskogsvallens entrépark. Tävlingen är 
en inbjuden projekttävling som föregåtts av en 
prekvalicering och arrangeras i enlighet med  
LOU i samråd med Sveriges Arkitekter.
 
Slottsskogsvallens entrépark planerades som en 
pampig entré och förgård till Slottsskogsvallen 
och anlades i samband Göteborgs Stads 300- 
årsjubileum 1921. Den präglades av symmetri och 
tydliga axlar. Denna karaktär syns än idag och 
fontänen och ekhäckarna med sina tydliga  
riktningar är viktiga kvarvarande inslag. Under 
de senaste knappa hundra åren har både parken 
och Slottsskogsvallen använts som arena för såväl 
stora evenemang som för motionsträning,  

vardagsliv och nöjen i olika former. Men när 
100-årsdagen börjar närma sig har den forna  
jubileumsglansen flagnat något och parken upp-
levs lite övergiven och i behov en upprustning. 
Parkens bollplaner har avvecklats, fontänen är 
torrlagd och dansrestaurangen har ersatts med 
en parkeringsplats.

Idrotts- och föreningsförvaltningen, som förvaltar 
parken, arbetar för att bidra till en ökad folkhälsa 
och meningsfull fritid för göteborgarna. Utveck-
lingen av entréparken är en del i detta arbete.

Tävlingens syfte är att få fram ett förslag till en-
trépark som motsvarar stadens och göteborgar-
nas ambitioner, är anpassat för stadens finansiella 
förutsättningar och kan genomföras innan 2021. 
Tävlingen syftar även till att upphandla arkitekt-
tjänster för det fortsatta uppdraget att projektera 
parken. 
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MÅL OCH VISION FÖR ENTRÉPARKEN
Parken ska präglas av tre genomgående  
funktioner. Dessa präglar platsen delvis redan 
idag men behöver stärkas.

En plats för aktivitet
Entréparken ska fungera som en aktivitetspark 
som ger möjlighet till spontanidrott, motion och 
fysisk aktivitet på ett lekfullt sätt, både i grupp 
och enskilt.

En attraktiv park
Entréparken ska upplevas som en attraktiv park 
med en egen identitet samtidigt som den fung-
erar som knutpunkt för besökare till närliggande 
målpunkter. Parken ska även behålla sin identitet 
som entré till Slottsskogsvallen. Här ska det vara 
bekvämt och trevligt att vistas.

En plats för evenemang
Parken är en viktig del av ett större evenemangs-
område och ska ge förutsättningar för såväl små 
och lokala som stora och världsunika evenemang. 
Detta kräver en flexibel utformning som gör att 
parkens ytor och rumsligheter kan användas för 
såväl evenemang som vardagsaktivitet.

Sex ledord för utvecklingen av parken: 
Aktiv - Parken ska ha ett brett utbud av aktivi-
tetsmöjligheter som erbjuder fler göteborgare  
att vara aktiva mer. Detta kräver att parken har  
en bred målgrupp samtidigt som dess innehåll 
har en spets, som gör aktiviteterna intressanta.

Attraktiv - Parken ska ha en lekfull och till-
dragande gestaltning som på ett tillåtande sätt 
lockar in besökarna till aktivitet och rörelse.  
Den ska bjuda in till ett rikt vardagsliv för alla 
åldrar och fungera över dygnets alla timmar och 
över de olika årstiderna. Utformningen ska präg-
las av en sammanhållen idé som stärker platsens 
identitet som målpunkt samtidigt som den binder 
samman och kompletterar närliggande områden 
och besöksmål.

Socialt hållbar - Parken ska vara en jämlik, jäm-
ställd och generationsöverskridande mötesplats 
som erbjuder olika upplevelser och där alla  

göteborgare känner sig välkomna. Detta är en 
särskild utmaning eftersom vi vet att traditionella 
spontanidrottsanläggningar generellt sett  
attraherar en hög andel unga pojkar.
 
I Slottsskogsvallens entrépark ska alla kunna och 
vilja vara aktiva. Det är viktigt att ingen grupp  
eller aktivitet ska kunna dominera området.

Vidareutvecklad – Parkens långa historia som 
ståtlig entrépark för idrott och rekreation är en 
viktig del i dess identitet. Samtidigt är den en 
plats som används dagligen, och för några av  
de befintliga verksamheterna fungerar den bra 
redan idag. Detta är något som den framtida 
utformningen ska bygga vidare på. De positiva 
kvaliteter, kulturhistoriska inslag och aktivitets-
möjligheter som området redan erbjuder ska 
stärkas och kompletteras med nya inslag.  
Samtidigt ska parkens kopplingar till närliggande 
områden stärkas.

Nyskapande – Parkens ska ha en nyskapande 
utformning och vara unik i sitt sätt att framhäva 
aktivitetsmöjligheter i en attraktiv parkmiljö, och 
vara anpassad efter 2000-talets fritidsvanor och 
behov. Detta ska återspeglas i utformning och val 
av parkmiljö, anläggningar och andra funktioner.

Robust – Parken ska ha en robust miljö som tål 
slitage och kan känns omhändertagen med en 
rimlig nivå på skötsel, drift och underhåll.  
Materialen ska vara tåliga och av god kvalitet 
men också anpassade till platsen.

TÄVLINGSUPPGIFT
”Att gestalta Slottsskogsvallens entrépark 2.0  
– århundradets aktivitetspark”

Förslaget ska visa hur Slottsskogsvallens entré-
park med tillhörande skogbeklädda kullar kan 
rustas upp, kompletteras och utvecklas. Särskilt 
fokus ska ligga på att utifrån ett helhetsgrepp 
föreslå nya inslag som gör parken till en aktiv  
och attraktiv mötesplats i enlighet med tävlings- 
uppgiftens vision och mål.
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Förslaget ska redovisa en övergripande idé för 
hela parken och dess kopplingar över Margarete-
bergsgatan till Slottsskogen och Dalen, till  
Slottsskogsvallen, till anäggningsområdet  
samt till den planerade stadsgatan på  
Dag Hammarskjölds väg.

Förslaget ska innehålla en mer detaljerad gestalt-
ning av de nya inslag som föreslås samt de delar 
av parken där dessa placeras.
 
Parken ska vara väl gestaltad, funktionell och 
stärka karaktären av mötesplats dit göteborgare 
gärna beger sig för att umgås och vara aktiva. 
Den ska upplevas som en värdig entré till Slotts-
skogsvallen och länka samman anläggningen  
med Slottsskogen.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPGIFTEN  
I KORTHET
Tävlingens förutsättningar angavs i programmet 
och i tillhörande bilagor. Till de viktigaste förut-
sättningarna hörde behovet av en modern entré-
park som ger utrymme för olika aktiviteter, både 
spontant till vardags och vid stora evenemang i 
en attraktivt gestaltad miljö som tydligt förhåller 
sig till den kulturhistoriska kontexten.

Slottsskogsvallen och dess entrépark planerades 
i samband med planeringen av det internationella 
idrottsevenemanget ”Sveriges idrottsspel i  
Göteborg”, som skulle äga rum i anslutning  
till den stora Jubileumsutställningen då staden 
fyllt 300 år.
 
Anläggningen stod klar i maj 1923, efter ritningar 
av arkitekten och professorn vid Kungliga  
tekniska högskolan Lars Israel Wahlman. Idrotts-
anläggningen utformades i en lätt och elegant 
20-talsklassicism som även präglade Göteborgs-
utställningens övriga byggnadsverk. Genom  
den nära kopplingen till Slottsskogen var  
anläggningen en av de första idrottsanläggningar 
i landet som var integrerad i en parkmiljö.

För anläggningsområdets besökare fungerar  
entréparken idag som en plats där man kan  
uppehålla sig innan och efter att man besökt en 
anläggning. Många använder även området för 
lättare och mer spontan utomhusträning som 
komplement till den som bedrivs inne i anlägg-
ningarna. Vid större evenemang i anläggnings-
området är parken ofta en del i det totala evene-
mangsområdet och ska då tåla många besökare 
och utrymmeskrävande logistik. 
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INLÄMNADE FÖRSLAG 
•	 En lekfull park 
•	 SlottskogsRingen
•	 SPEG-LING
•	 Superslingan

DELTAGANDE ARKITEKTKONTOR 
•	 Arkitema AB
•	 C.F. Møller Sverige AB
•	 Nyréns Arkitektkontor
•	 SLA A/S 

JURY 
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury utsedd 
av Göteborgs Stad, idrotts- och förenings- 
förvaltningen och Sveriges Arkitekter.  
Den bestod av följande medlemmar: 

•	 Anders Ramsby (ordförande), direktör, 
idrotts- och föreningsförvaltningen 

•	 Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare, 
park- och naturförvaltningen 

•	 Axel Peterson, utvecklingsledare, idrotts- och 
föreningsförvaltningen 

•	 Sabina Richter, landskapsarkitekt LAR/MSA 
utsedd av Sveriges Arkitekter 

•	 Mårten Setterblad, landskapsarkitekt LAR/
MSA utsedd av Sveriges Arkitekter 

•	 Magnus Sigfusson, stadsutvecklingsdirektör, 
Stadsledningskontoret 

•	 Ilona Stehn, landskapsarkitekt,  
park- och naturförvaltningen

 
Projektledare för tävlingen: Axel Peterson, 
idrotts- och föreningsförvaltningen
 
Juryns sekreterare: Julia Hertzman,  
Sveriges arkitekter 
 
Tävlingsfunktionär: Stefan Gudmunds,  
idrotts- och föreningsförvaltningen

STÖD I BEDÖMNINGEN
Följande sakkunniga har rådfrågats under  
processens gång:
 
Byggnadsantikvarier, bygglovshandläggare, 
byggprojektledare, driftansvariga, förvaltare,  
kalkylator, tillgänglighetssakkunniga, trafik- 
planerare och verksamhetsutvecklare. 

UTSTÄLLNING AV FÖRSLAG
Förslagen fanns utställda i foajén vid Göteborgs 
Stadsmuseum samt vid entrén till gymmet vid 
Slottsskogsvallens idrottscentrum under perioden 
21 december 2017 – 5 mars 2018.  

BEDÖMNINGSKRITERIER
Juryn har granskat och bedömt förslagen utifrån 
de kriterier som utan inbördes ordning eller vikt-
ning legat till grund för tävlingen samt utifrån de 
krav och önskemål som ställdes i programmet. 
 
Gestaltning – Förslagen bedöms utifrån den  
bärande idén och hur väl den återspeglas i  
gestaltningen och dess arkitektoniska kvalitet.  
De ska ha dragningskraft och en tydlig identitet.

Funktion – Förslagen bedöms utifrån hur väl de 
lyckats skapa en funktionell och attraktiv miljö  
för parkens besökare och dess aktivitetsutö-
vande. Förslagen ska visa på en medveten ge-
staltning och utformning av parkens ytor och 
anläggningar anpassade för aktivitet, samt delvis 
ha bäring i göteborgarnas synpunkter från den 
medborgardialog som genomförts.

Social hållbarhet – Förslagets gestaltning ska 
bidra till att skapa en jämställd, jämlik och  
generationsöverskridande aktivitetsplats med  
ett rikt vardagsliv. Förslagen kommer bedömas  
utifrån hur väl de inkluderar alla göteborgare till 
aktivitet. Som stöd i detta kommer stadens  
arbete ”Jämlikt Göteborg – hela staden socialt 
hållbar” samt de 7 lagstadgade diskriminerings-
grunderna att beaktas.

Utvecklingsbarhet – Förslagen kommer att  
bedömas utifrån hur väl dess koncept kan  
utvecklas vidare till ett slutligt förslag, som  
uppfyller programmets krav och ambitioner.

6



Genomförbarhet – Förslagen kommer att bedö-
mas på om de går att genomföra med den  
angivna genomförandebudgeten samt kan hålla 
en rimlig skötselnivå. De kommer även bedömas 
utifrån om det är möjligt att slutföra projektet 
innan år 2021 inom ramen för gällande reglering 
av området. Beställaren gör en kostnadsbedöm-
ning av förslagen. Skulle förslagen inte rymmas 
inom ramen så kommer juryn bedöma möjlighe-
ten att bearbeta förslagen och behålla de kvali-
téer som juryn ser i förslagen.

Nytänkande – Förslaget ska genom sin kreativa 
utformning bidra med någonting nytt och unikt 
och som lockar människor till platsen. Samtidigt 
som det aktivt förhåller sig till och lyfter fram 
platsens kulturhistoriska värden.

JURYNS SAMMANFATTNING  
AV TÄVLINGEN
En arkitekttävling är en alldeles särskild  
projektform där personer inom olika kompetenser 
tidigt behöver utveckla förståelse för varandras 
sakområden. I och med genomförandet av  
tävlingen finns potential att ge utrymme för  
olika perspektiv och samtidigt skapa samsyn  
i projektet. 

I tävlingsprogrammet formulerar arrangören de 
frågor, problem och önskemål som tävlingen ska 
svara på. Med utgångspunkt från programmet  
ger deltagarna i tävlingen svar i form av olika 
lösningar. Under juryarbetet jämför och bedömer 
juryn förslagen. Under denna process tillägnar  
sig gruppen ovärderlig kunskap om platsen  
och projektet. 

I en tävling är alla detaljer i förslagen inte  
genomarbetade och det är viktigt att tänka på  
att det kommer att ske en vidareutveckling  
och förändring av det vinnande projektet i den  
följande utvecklings- och projekteringsfasen i  
dialog med beställare och entreprenör. Därför är 

det en särskilt väsentlig uppgift för juryn att  
identifiera och beskriva de kvaliteter som är vik-
tiga att värna under den kommande processen. 

Juryn blev under bedömningen gång varse om 
hur den till synes relativt enkla tävlingsuppgiften 
för Entréparken är märkbart komplex på flera 
nivåer. Det begränsade budgetutrymmet förenat 
med en ovanlig kulturhistorisk kontext och ambi-
tiösa önskemål från beställaren gav de tävlande 
en ordentlig utmaning. Som en trolig konsekvens 
av detta, ser juryn att det som beskrivs i text i de 
fyra förslagen inte alltid går att utläsa av ritning-
arna. Vidare konstateras att flera av förslagen 
innehåller delar/koncept som av olika skäl stannat 
på en skissartad nivå. 

De fyra teamen har angripit de krävande  
förutsättningarna på olika sätt och i varierande 
grad svarat mot de krav och intentioner som 
tävlingsprogrammet angav. Eftersom uppgiften 
varit utmanande har juryn särskilt noga bedömt 
tävlingsbidragens utvecklingsbarhet, det vill säga 
deras potential att med bibehållet koncept  
utvecklas vidare.

Entréparken är inget riksintresse i sig men utgör 
förplats till riksintresset Slottskogsvallen. Platsen 
i sin helhet har en tydlig kulturhistorisk särprägel 
och identitet vilket de tävlande valt att förhålla 
sig till på helt olika sätt.

Juryn har med utgångspunkt från bedömnings-
kriterierna både bedömt vad förslagen kan 
tillskapa i staden i ett större perspektiv samt vilka 
värden som tillförs den populära och välanvända 
Slottsskogen och Slottskogvallen. Här skiljer sig 
förslagen kraftigt åt, och de pekar alla fyra ut en 
egen väg framåt.

Det har varit centralt för juryn att tävlings- 
bidragen både ska ha egen identitet och  
samtidigt relatera till både den historiska  
kontexten och platsen i en större skala.  
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Vidare har det varit viktigt för juryn att parken 
ska fungera just som entré till området, både till 
vardags och vid de särskilda evenemang som 
platsen är känd för idag.

Sammanfattningsvis anser juryn att SPEG-LING 
är det förslag som i sin gestaltning bäst skapar 
en flexibel, unik och attraktiv entrépark där just 
entrémotivet är starkt. Även SlottskogsRingen 
har stora kvaliteter och bedöms kunna fungera 
ur flertalet aspekter. Superslingan och En lekfull 
park är två konceptuellt starka förslag, vackert 
presenterade, som dock uppvisar brister ur flera 
aspekter. 

 
 
 
 

JURYNS BESLUT 
 

Efter avslutad bedömning har juryn  
kommit fram till att SPEG-LING är  
det förslag som mest övertygande  

förenar funktionella krav och  
arkitektonisk kvalitet på ett sätt  

som fungerar i den historiska  
kontexten. Juryn rekommenderar  
därför detta förslag till fortsatt  

utveckling och utförande. 

 

INDIVIDUELLA BEDÖMNINGAR

VINNARE
SPEG-LING

Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor, Stockholm
Bengt Isling
Petra Lindeqvist
Kristina Dexner
Susanna Juhlin
Emma Pihl
Anna Birath
Andreau Taberner
Nicolas Philip
Karun Book

På platsens villkor
Det vinnande förslaget lyckas både handfast 
ta vara på och lyfta fram platsens inneboende 
kvaliteter och samtidigt ge förutsättningar att bli 
en modern aktivitetspark. SPEG-LING visar hur 
området framför Slottskogvallen har potential att 
med relativt enkla medel bli en populär, välbesökt 
och generös plats med tydlig och unik identitet. 
Denna identitet kommer att kunna förknippas 
med både kulturhistoriska och framåtblickande 
karaktärsdrag. Förslaget är det som har bäst  
förutsättningar att bli just en entrépark.

Strukturen i SPEG-LING bygger på teman som  
tydliggör, förstärker och kompletterar den  
befintliga entréplatsen. Med hjälp av rum- 
skapande element som bygger vidare på och  
utvecklar den historiska kontexten skapas  
samtidigt en intimitet och sammanhållen känsla i 
parken som saknas idag. 

Förslaget tar på ett välavvägt sätt även fasta på 
de övergripande egenskaper som karaktäriserar 
området i stort. Här ingår spelet mellan kullar och 
dalgångar samt förhållandet mellan öppna ytor 
och partier som består av skog. Det vinnande 
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förslaget inordnar sig på ett logiskt och begripligt 
sätt i detta större sammanhang genom en  
tydlig stomme med en generös öppen entréyta 
där dalgången framför Slottsskogsvallen ramas 
in av kullarna i öster och väster. Karaktären av 
entréyta förstärkt genom de raka axlarna lekfullt 
utformade som löparbanor.  

Ur kulturhistorisk aspekt är SPEG-LING mycket 
hänsynstagande. Grundstrukturen med axlar, träd 
och damm, samt platsen runt denna, bevaras i 
förslaget och här ges förutsättningar att tydligt 
förstå hur det ursprungligen var tänkt och såg ut. 
Besökaren leds till idrottsplatsen, precis som förr 
och Slottsskogsvallen synliggörs även för förbi-
passerande besökare på lite längre håll.  
SPEG-LINGs inneboende grammatik och  
uppbyggnad förstärker platsens unika tuktade 
karaktär. Med material och grundstruktur liknande 
de befintliga anpassas nya tillägg till den klassi-
cistiska 1920-tals stilen. Materialvalen gör att  
området får ett beständigt intryck och upplevs 
som vidareutvecklat. 

Parkens primära funktion som entrérum och 
aktivitetspark i anslutning till både Slottsskogs-
vallen och Slottskogen är kännbar i tävlings-
bidraget. Här finns tydliga stråk och kopplingar 
vidare in i angränsande områden. Förslaget  
utnyttjar hela området och den befintliga  
strukturen laddas med nytt innehåll med ett stort 
tillskott av ytor att vara aktiv på. I den östra  
skogen erbjuds ett insteg att ta till sig ut i  
naturen, medan den västra delen är mer aktiv. Det 
varma fina kvällssolsläget i slänten i parkens östra 
del tas tillvara med gradänger och sittplatser. En 
klubbstuga fungerar som en slags introduktions-
plats till hela området. 

Med sitt stora spegeltak knyter SPEG-LING an till 
en idé om behovet att se och synas. Taket blir en 
iögonfallande gest som får representera  
bidragets förhållningssätt till vardagsaktivitet. 
Dans som motion och aktivitet ges uppgraderad 

status och utrymme i det offentliga rummet.  
Denna och annan programmering av ytorna  
reflekterar en mer semiorganiserad värld där  
digitala nätverk skapar förutsättningar för att 
information kan spridas informellt. 

Detta ger potential för social hållbarhet med  
aktiviteter som både kan locka ungdomar och 
andra grupper. Men för att nå fler, exempel-
vis barnfamiljer som med sin närvaro ger goda 
förutsättningar för en trygg miljö för alla, krävs 
närmare ytterligare bearbetning av förslaget. Här 
ryms många aktiviteter på samma yta vilket med 
omsorgsfull gestaltning kan ge större lekvärde än 
om aktiviteterna sprids ut. Balansen mellan den 
östra och västra sidan av tävlingsförslaget  
behöver dock studeras vidare och vissa  
föreslagna funktioner kanske behöver  
ersättas med andra inslag.

Tävlingsbidraget innehåller många fina detaljer 
som övertygar om att parken har förutsättningar 
att få hög kvalitet överlag. Föreslaget växt- 
material, effektbelysning och sittplatser visar  
på kunnande och omsorg.

Med vissa justeringar kan SPEG-LING på ett  
förtjänstfullt sätt rama in och härbärgera de stora 
och unika evenemang som hålls platsen idag, som 
den populära löpartävlingen Göteborgsvarvet. 

Den första föreslagna etappen av entréparken 
bedöms kunna rymmas inom angiven budget. 
Förslaget är lätt att genomföra i etapper med sitt 
sektionerade utförande. Med avseende på  
projektets begränsade ekonomiska ram visar  
förslagsställarna på god hushållning med  
ekonomi och resurser. Trots att mycket nytt  
tillförs kan kostnaden hållas nere genom att 
SPEG-LING i huvudsak bevarar de hårdgjorda 
ytor hårda och vice versa med ytor som är mjuka. 

SPEG-LING bedöms ha stor potential att utveck-
las vidare inom ramen för kommande process. 
Några aspekter i den fortsatta utvecklingen av 
förslaget är dock avgörande och listas nedan. 

Rörelsen mellan de olika ingående delarna  
behöver studeras vidare i den västra sidan av  
förslaget. Flödet längs löparbanorna stoppas  
upp och löper delvis i sicksack. Stråken bör  
rätas ut och överlag studeras noggrant avseende 
bredd och exakt placering.  
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Bredden bör ge utrymme för att röra sig i olika 
tempo, inte bara snabbt för den som löptränar. 
Vidare behöver balansen mellan den östra och 
västra sidan ses över. Den västra kan förtätas 
medan den östra delvis glesas ur – samtidigt  
som upplägget med att vissa partier är mer  
koncentrerade avseende aktivitet bör bibehållas. 
Labyrinten övertygar inte helt och behöver  
studeras vidare. Vidare bör hundrastgården  
placeras om, eller eventuellt utgå. 

För att förslaget ska ha ännu bättre förutsätt-
ningar att vara inkluderande för fler grupper  
i samhället bör det mindre spegeltaket 
placeras i anslutning till det större för att ge  
plats åt funktionerna on stage respektive off 
stage – två viktiga begrepp som diskuteras inom 
ramen för jämställdhetsfrågor och offentliga 
platser. Överhuvudtaget bör förslaget ses över 
med avseende på att locka fler grupper utifrån 
dokumentet Jämlikt Göteborg och för att lyckas 
skapa en trygg och generationsövergripande 
mötesplats. 

Förbindelsen och kopplingen till både Margrete-
bergsgatan och Slottsskogen bör studeras  
vidare. Murarna i förslagets östra sida bör ses 
över och delvis arbetas samman samt möjligen 
även reduceras i antal. Vidare bör mängden hård-
gjord yta avvägas noggrant så att parken inte 
upplevs som för hård. Det är även viktigt att nya 
material, som speglarna, upplevs som beständiga 
och med kvalitet.

 

SlottsskogsRingen  
Placering: Andra plats

Arkitekt: C.F. Møller Sverige AB, Stockholm
Lasse Vilstrup Palm
Anne Katrine Arrildt
Lars Vinther Christensen
Pablo Alejo Barros
Arianna Balboni 

Ett vackert förslag med starkt och tilltalande  
koncept. Det parkliknande tävlingsbidraget har 
stor potential att skapa ett attraktivt och  
inbjudande parkum på platsen med utrymme för 
aktiviteter i olika skala. Den naturlika karaktären i 
förslaget är vackert presenterad men skulle  
innebära stora ingrepp för att åstadkomma en 
typ av parkmiljö som redan finns representerad 
på andra närliggande platser. SlottskogsRingen 
bedöms även ta för liten hänsyn till den  
kulturhistoriska kontexten.

SlottskogsRingen har ett tydligt och övertygande 
grundkoncept för en modern aktivitetspark. 
Tolkningen av platsens karaktär med dalgången 
mellan kullarna blir en tilltalande och generös 
cirkel. Runt den skapas ett aktivitetsband med 
en mängd små celler. Enligt förslaget är dagens 
entrérum för stort och i greppet ingår att plantera 
igen vissa ytor och att laborera med höjder för 
att på så sätt minska skalan på rummet. Kanten 
mellan dalgång och natur bearbetas genom  
ondulering och förtätning vilket ger mer intima 
platser. 

Den med en cirkel stiliserade sjöbottnen bildar en 
ny sorts entrérum med många kvaliteter. Ur  
antikvarisk synvinkel utgör förslaget dock ett 
kraftigt ingrepp i entréområdet, eftersom platsen 
omdanas helt och de ursprungliga formerna,  
axlarna och symmetrin i stort sett försvinner. 
Förslaget gör att Slottskogsvallen hamnar lite i 
skymundan bakom själva entréparken, som i sig 
blir mer dominant. Den öppna dagvatten- 
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hanteringen känns som ett främmande inslag som 
inte samspelar med vallens egenart. Överlag ger 
en viss brokighet i materialval känslan av tillfällig 
lösning som inte är följsam mot dagens karaktär.

Även om SlottskogsRingen på flera sätt är intres-
sant som en modern omtolkning av den befint-
liga öppna platsen där dagens rumslighet nästan 
vänds ut och in, finns några delar i förslaget som 
fördunklar konceptets tydlighet. De många min-
dre byggnaderna som föreslås skapar otydlighet. 
Dammen bevaras men bryter på ett oskönt sätt 
upp det generösa runda rummet i mitten. Vidare 
finns en otydlighet kring landskapsrummens  
karaktär där den plana sjöbotten plötsligt blir ett 
kulligt landskap. Mer intim rumslighet skulle  
kunnat skapas med andra medel i förslaget.Vidare 
pekar en tydlig axel mot själva vallen, ett grepp 
som istället för att förstärka entréfunktionen 
tycks oförankrat i platsen. 

SlottskogsRingen fungerar mindre som en  
entréplats och mer som en väl utformad och 
vacker park. Den skapar behagliga rum och en fin 
och självklar rörelse runtom parkrummet. Denna 
typ av park finns dock redan i närområdet på  
andra platser. Den förminskning av den stora 
öppna dalgången som föreslås bedöms inte  
heller vara vad platsen behöver. 

Funktionellt sätt fungerar förslagets starka grepp 
mycket väl. Den centrala runda formen med sitt 
pärlband av mindre rum med olika innehåll  
förstärker och stödjer idén om en livaktig  
aktivitetspark. I denna glänta kan många känna 
sig välkomna och inkluderade. Goda förutsätt-
ningar ges med det samlande flexibla oprogram-
merade centralrummet som har bra orienter-
barhet och låga trösklar till aktivitet. Lösningen 
med ett stort rum i mitten omgärdat av små är 
lika snillrik som enkel när det gäller att skapa 
förutsättningar för olika typer av aktiviteter med 
varierande grad av delaktighet och intensitet. 

De mindre rummen är dock inte så väl studerade i 
mått och utformning och vissa är för små.  
Sammantaget borde de bli färre och utformas så 
att de inte riskeras att bli otrygga hängställen.

Slottskogsringen bedöms annars ha goda  
förutsättningar för att skapa en trygg och  
inkluderande miljö. Orienterbarheten och tydlig-
heten borgar för det. Det är enklare att ta plats 
om man kan orientera sig och snabbt förstå vad 
man ska göra på en plats. Det finns många mål-
punkter längs vägen och förutsättningar att sätta 
sig helt otvunget. Skateparken saknar dock plats 
för att vara off stage. En mindre yta där det går 
att öva för den som är mindre van. Vidare är  
stråket i den västra delen av förslaget delvis  
utformat så att det kan upplevas otryggt.  
Det kröker sig och ser ut att vindla sig förbi 
skrymmande vegetation. 
Förslaget har ett välstuderat förhållande till  

Margretebergsgatan både avseende gestaltning 
och trafiksäkerhet. Det bedöms även med vissa 
justeringar kunna hantera flöden och logistik 
kring stora evenemang.

Förslaget bedöms inte kunna genomföras inom 
ramen för angiven budget utan vissa anpass- 
ningar. Kostnadsdrivande är mängden  
perenner, den strukturella omkastningen av hårda 
och mjuka ytor samt plaskdammen och de många 
mindre byggnaderna. 
 

Superslingan  
Placering: Delad tredje plats

Arkitekt: Arkitema Architects, Stockholm
Per Axelsson
Sara Vikstrand
Anna Rex
Heidi Hjort Thuesen
Susanne Göransson
Rikke Guldhammer Mogensen
Niklas Ödmann
Daniela Grotenfelt
Kolbjörn Wearn
Krister Sernbo

Ett lekfullt och lockande förslag som är present-
erat med föredömlig tydlighet. Superslingan 
beaktar de kulturhistoriska värdena på platsen 
och tillför ett nytt modernt lager men förslaget 
uppvisar vid närmare granskning brister på flera 
avgörande punkter. 

Superslingan präglas av leklust och har en tydlig 
egen identitet. Tävlingsbidragets koncept  
bygger på överlagringar där den befintliga  
strukturen till stor del bibehålls och ett nyska-
pande lager tillförs i form av en röd superstruktur. 
Den förstärker delvis befintliga axlar men skapar 
samtidigt nya rörelsemönster i området. 
Förslaget räds inte platsens stora öppna rum  
och tar vara på de båda angränsande kullarna. 

Slingans bärande konceptet är att den består av 
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en installation som blir till objekt och lekredskap 
i parken – allt från cykelställ till ställning för  
gungor. Till det kommer en spännande ljus- 
gestaltning som integreras i konstruktionen. 

Även om det nya inslaget utgör en fin landskaps-
installation upplevs den inte vara platsspecifik  
eller förankrad i platsen. Slingan förhåller sig  
varken till det större landskapsrummet eller till 
den historiska kontexteten. Den plockar dock  
delvis upp befintliga riktningar och stråk. Förs-
laget känns inte heller färdigbearbetat utan  
delvis oroligt och svåröverblickbart. Rent rumsligt 
saknas också en dimension i tävlingsbidraget  
som inte riktigt verkar ha lämnat konceptstadiet. 

Ur kulturantikvarisk synvinkel är det bra att  
träden och axlarna behålls. Särskilt de unika  
ekhäckarna. Greppet med en ny struktur som 
överlagring betraktas som en möjlig väg att gå  
i den historiska kontexten men föreslagna  
materialval övertygar inte helt och det finns  
en farhåga att förslaget kan komma att upp- 
fattas som plottrigt och rörigt. Superslingan  
skapar dock formmässigt en tydlig entré.

Det arboretum som föreslås i förslaget kan bli 
vackert men riskerar att påverka upplevelsen av 
platsen som redan uppfattas som något överlas-
tad. Väl utfört kan det fungera men riskerar att 
bli ett optiskt buller i parken där vegetationen i 
övrigt följer en stark symmetri.

Avseende funktion finns till synes allt man kan 
önska sig här. Stort och smått och flera tydliga 
och attraktiva grepp. Detta ger förutsättningar 
för varierade och generationsöverskridande  
aktiviteter. Flera särskilt goda ansatser finns,  
som att förslaget laddar båda de angränsande 
kullarna med funktioner samt inslaget med scen 
och cykelfixarstation. De senare känns dock fel- 
placerade och cykelfixet är bortvänt ut i trafiken. 

Men har Superslingan potential att blir en plats 
som göteborgarna vill besöka igen och igen?  
Har de föreslagna aktiviteterna långvarig  
dragningskraft och vilka rumsligheter skapas 
egentligen här? 

Avseende platsens stora evenemang ser det inte 
ut att gå att få till logistiken för arrangörer av 
evenemang. Arrangörerna önskar effektiv yta, bra 
flöden och goda parkeringsmöjligheter.  
Förutsättningarna för detta saknas här.  

Parkeringen är olämpligt placerad och förslaget 
rimmar illa med den stora gatan intill. Farliga 
korsningar föreslås och slingan, som korsar  
vägen, måste vara väldigt hög för att en lastbil 
ska kunna komma under den. 

 
Specialdesignen borgar för en diger underhålls-

kostnad. Här kan inga standarddelar köpas in. 
Superslingan bedöms behöva hög grad av  
daglig drift. Träd och plattor placerade i grus 
ger en markbeläggning som måste krattas flera 
gånger i veckan för att se bra ut. Belysningen är 
viktig och förstärker de olika lagren i projektet 
Men den kommer att vara mycket dyr då den är 
infälld i konstruktionen. 
 

En lekfull park 
Placering: Delad tredje plats

Arkitekt: SLA A/S, Köpenhamn
Stig Lennart Andersson 
Anne Kathrine Esbjerg
Louise Pontoppidan Sørensen
Kristoffer Holm Pedersen
Ellen Cuanlee Xie

Med en nyskapad natur bestående av ett små-
kulligt landskap föreslås ett tilltalande och robust 
koncept. Tävlingsbidraget är tydligt och vackert 
redovisat men uppvisar vid närmare granskning 
brister på flera avgörande punkter. Århundradets 
aktivitetspark skulle dock med fördel kunna  
anläggas på en annan plats med ett mycket  
lyckat resultat.

Förslaget består av tre tydliga koncept:  
Den nyskapade naturen, förbindelserna mellan 
de större landskapselementen och Slottsskogs-
vallen samt slutligen en serie mötesplatser. Det 
överordnade konceptet består av ett småkulligt 
naturlandskap, ett försök till nyanlagd natur som 
markant skiljer sig från de tydligt riktade och  
ordnade strukturer som finns på platsen idag. 

En intressant aspekt av förslaget är hur det med 
sitt småskaliga kullandskap förhåller sig som en 
pendang till de andra kullarna i omgivningen.  
Den plana sjöbotten fungerar idag som en länk, 
mellan ytterligheter, som sträcker sig bort till 
Slottsskogen och förbinder platserna med  
varandra. I En lekfull park behålls den kopplingen 
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Sett till funktion skulle En lekfull park kunna  
utgöra ett mycket positivt och eftertraktat till-
skott på platsen, men som entrépark bedöms den 
vara alltför monofunktionell. Terränglöpning och 
hinderbanor blir alltmer populärt idag och alla 
typer av extremsporter blir mer folkliga. Den  
föreslagna parken bjuder in till denna typ av  
aktivitet och kan även fungera som en inkörsport 
till friluftsliv.  
 
Men för den som inte är ombytt till träningskläder 
är det svårare att känna sig välkommen här och 
många grupper i samhället utesluts helt från  
platsen då den brister i mångfacettering och  
tillgänglighet. 

Detta skulle kunna bli en utmärkt plats att värma 
upp på men själva entréfunktionen till Slotts-
skogsvallen försvinner. Mest graverande i  
förslaget är bristen på hänsyn till unika och  
identitetsskapande evenemang som Göteborgs-
varvet. Varken relationen till Margretebergsgatan 
eller dispositionen av området skapar några  
förutsättningar för en trafiksäker plats med  
beredskap att hantera stora evenemang.

Sammantaget bedöms förslaget utgöra en 
intressant park men på fel plats.

visuellt men möjligheten att enkelt ta sig över 
entréplatsen försvinner. Befintliga axlarna går  
inte att urskilja men sikten är oförändrad  
i tävlingsbidraget. 

Med det kraterliknande landskapet skapas en 
vacker och säregen park med förutsättningar att 
skapa mikroklimat och biodiversitet. Konceptet är 
till synes enkelt robust och naturnära. Regelrätta 
lekredskap saknas, istället används fällda träd 
för lek och som sittplatser. Förslaget befinner sig 
dock fortfarande på en konceptuell nivå där till 
exempel närmare detaljering kring val av 
vegetation saknas.

Trots att sikten är oförändrad tar förslaget  
mycket liten hänsyn till de kulturhistoriska 
värdena. Symmetrin och stråken i den ursprung-
liga utformningen saknas. I En lekfull park har 
Slottsskogsvallens identitet gått förlorad  
samtidigt som tävlingsbidraget riskerar att tappa 
i egen karaktär och istället betraktas som en  
förlängning av Slottsskogen. 

Ovanstående är problematiskt ur flera aspekter. 
Det finns redan mycket som uppfattas som natur 
runtom platsen med gott om vegetationsklädda 
kullar. Istället är klippta gräsmattor bristvara då 
Göteborg är en kuperad stad som saknar plana 
gräsytor. Förslaget grundkoncept framstår  
därmed på ett sätt ologiskt på platsen och det  
får inte heller samma effekt här som det skulle 
kunna få med annan placering.

Material till markbearbetningen består enligt 
tävlingsförslaget av befintliga massor. Men detta 
resonemang bygger på att massorna har rätt  
kvalitet och inte består av för mycket sand eller 
lera. Även om så skulle vara fallet innebär för- 
slaget stora och komplicerade markarbeten  
som inte bedöms försvarbara inom projektets 
begränsade budget. 

Skulle projektet anläggas i sin nuvarande form 
bedöms ängsmarken inte kunna fungera ur sköt-
selaspekt. Tävlingsbidraget har dock utvecklings-
potential eftersom det med flackare kullar skulle 
kunna utgöras av klippt gräs. Detta skulle  
avsevärt förenkla både anläggning och drift. 


