
 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 5278/12 1 (5) 

 
 
 

Tjänsteutlåtande 
till Fastighetsnämnden 
2013-12-16 
diarienummer 5278/12 

Markavdelningen 
Anna Olsson 
telefon 031-368 11 88 
e-post: anna.olsson@fastighet.goteborg.se 

 
 

Markanvisning till Svanström Fastigheter AB och Almgren Fastighets AB, 
företagen bakom det vinnande förslaget ”Wooden it be nice” i 
Markanvisningstävlingen Guldmyntsgatan 
 

Förslag till beslut 
1. Svanström Fastigheter AB och Almgren Fastighets AB får under två år en 

avgiftsfri markanvisning för genomförande av förslaget ”Wooden it be nice”, 
berörande fastigheterna Göteborg Järnbrott 64:5, 758:606, 758:178, 758:525, 
758:602 och 758:66.  

 
2. Fastighetskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Svanström 

Fastigheter AB och Almgren Fastighets AB som genomförande parter. 
 

Ärende och bakgrund 

Markanvisningstävlingen Bostäder vid Guldmyntsgatan 
Göteborgs Stads Fastighetsnämnd bjöd i juni 2012 in till en markanvisningstävling om 
bostäder vid Guldmyntsgatan i Högsbo.  Målet med tävlingen är att få till stånd bostäder 
med god boendekvalitet och låg boendekostnad. Detaljplanearbete pågår för området 
som kommer att rymma olika boendeformer samt en ny förskola. Läget är det bästa 
tänkbara med mycket kort avstånd till spårvagnshållplats som trafikeras av flera linjer. 
Lika kort avstånd är det till Axel Dahlströms torg med butiker, bibliotek, gym och 
folkliv.  

Utgångspunkten för tävlingen har varit kommunfullmäktiges mål att staden bättre ska 
möta göteborgarnas bostadsbehov. Alla göteborgare ska ha möjlighet att leva i bra 
bostäder till rimliga kostnader. Detta gäller inte minst de med lägre inkomst. Ungdomar 
är en grupp som idag har särskilt svårt att få tag på den första lägenheten. Blandade 
upplåtelseformer eftersträvas dessutom i stadens olika delar för att det även ska finnas 
valmöjligheter i närområdet. Generellt gäller att hyresrätten ska värnas som 
boendeform. En blandning av upplåtelseformer behöver kombineras med utmaningen 
att skapa bostäder där boendekostnad står i rimlig proportion till hushållens inkomst.  

Tävlingsuppgiften bestod av att visa hur man kan gestalta, bygga och förvalta 
hyresrätter som alla har råd med, och som samtidigt har stora kvaliteter. En utmaning 
var att visa hur en effektiv användning av ytor kan kombineras med en attraktiv 
planlösning. Eller enklare uttryckt – en lösning där upplevelsen av lägenhetsstorleken är 
större än de faktiska kvadratmetrarna. Vidare skulle bostäderna ha sådana kvaliteter, att 
det är intressant att äga och förvalta dem på lång sikt. 
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En viktig förutsättning för tävlingen var att den genomsnittliga hyran för bostäderna i 
tävlingsförslagen inte fick överstiga 1400 kr/kvm BOA och år (exklusive parkering).  
Den lägenhetsfördelning som efterfrågades innebar att tyngdpunken skulle ligga på små 
respektive stora lägenheter, det vill säga 1-1 1/2 RoK och 4 RoK.  

Tävlingen genomfördes under sommaren och hösten 2013. Tävling pågick under 
perioden 24 juni - 30 september 2013 och annonserades på Göteborgs stads hemsida. 
Tävlingen var öppen för alla intresserade företag/lag att delta i.  

Totalt 13 förslag lämnades in till fastighetskontoret inom utsatt tid 

Bedömning av tävlingsförslagen 
De inlämnade tävlingsförslagen har bedömts av en juryn bestående av följande 
personer: 

• Ulf Kamne, Fastighetsnämnden (ordförande) 
• Martin Wannholt, Fastighetsnämnden 
• Jahja Zeqiraj, Fastighetsnämnden 
• Mats Arnsmar, Byggnadsnämnden 
• Kjell Björkqvist, Byggnadsnämnden 
• Marie Lindén, Byggnadsnämnden 
• Christina Johnson, Fastighetskontoret 
• Agneta Hammer, Stadsbyggnadskontoret 
• Peter Junker, Fastighetskontoret 
 
Till sin hjälp under bedömningsarbetet har juryn haft en bedömningsgrupp bestående av 
tjänstemän från Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stadsdelsförvaltningen 
Askim/Frölunda/Högsbo. Kerstin Säfblad, Kvarnström Arkitekter, har varit juryns 
sekreterare. 

Juryn har gjort en sammanvägd bedömning av kvaliteten i förslagen. Stor vikt har lagts 
vid bedömda hyresnivåer och social hållbarhet.  Bedömningen har fokuserat på 
lösningarna i den gemensamma miljön som underlättar det vardagliga livet för de 
boende samt bidrar med stadskvalitet för området. Goda, välstuderade och yteffektiva 
bostäder samt god övergripande gestaltning och formspråk har lyfts fram vid 
bedömningen. 

Förslaget ”Wooden it be nice” bedömdes av juryn vara det sammantaget bästa förslaget 
av de tretton inlämnade. Juryn beslutade därför att utse förslaget till vinnare av 
Makranvisningstävlingen Bostäder vi Guldmyntsgatan.  

Juryns bedömning var att förslaget visar på en nutida version av grannskapsenhet i 
kombination med prisvärda lägenheter. Lägenheterna är både vällösta och yteffektiva. 
För en lägenhet på 1 rum och kök redovisas en uppskattad månadshyra på 2995 
kr/månad, vilket bedömts som mycket prisvärt. 

Förslaget ger goda förutsättningar för boendegemenskap genom att husen är 
organiserade kring tre gårdar. De boende har gemensam gård, takterrass och lokaler. 
Varje kvarter rymmer en blandning av lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper med fokus 
på små och större lägenheter vilket ger möjlighet för en social blandning inom området. 
Loftgångarna är väl tilltagna för att möjliggör för utevistelse och möten mellan grannar. 
Flerfamiljshusen har entré både från gatan och från gården vilket ger liv åt området från 
olika håll. De boende har dessutom nära till bilpoolplats. 
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Förslaget visar på en god fördelning av lägenhetsstorleker med en tonvikt på små och 
stora lägenheter i enlighet med programmet. Det rymmer dessutom radhus och 
kompislägenheter med två lika stora rum och som kan fungera väl för två kompisar som 
vill dela lägenhet. Husen har en intressant konstruktion med delvis trästomme och 
fasader i puts och trä.  
Juryn beslöt även att för att över tid kunna upprätthålla det tävlingsmoment som handlar 
om hyra, ingår som en förutsättning att förslagsställaren tecknar för ändamålet särskilt 
utformade avtal om förhandlingsordning och förhandlingsöverenskommelse. Avtalen 
tillhandahålls av Fastighetskontoret och ska tecknas innan förslagsställaren tecknar 
genomförandeavtal. 

Kostnader för parkering ingår inte i tävlingsförslaget. Den fortsatta planprocessen 
kommer att avgöra hur den slutliga parkeringslösningen för området kommer att se ut. 

Juryn beslöt att inte rangordna övriga förslag. Flera förslag innehöll intressanta och 
spännande lösningar och kvaliteter. I juryutlåtandet redovisas därför samtliga bedömda 
förslag med ett omdöme. Företagen/lagen tävlade anonymt. Efter att juryn fattat beslut 
att utse vinnaren, öppnades alla förslagsställarnas inlämnade och förseglade kuvert, 
märkta med »Namnsedel« och förslagets motto. Resultatet av kuvertöppningen blev 
enligt följande:  

• Wooden it be nice Svanström Fastigheter AB och Almgren Fastighets AB 
tillsammans med Okidoki arkitekter. 

• Kloka, moderna och formmässigt spännande hyresrätter med miljöprofil Bygg 
Vesta AB tillsammans med Arkitekt Kirsh och Dereka Arkitekter 

• Limmet Nordfeldt Invest AB tillsammans med White arkitekter AB i Göteborg 

• Guldläge på höjden FO Petterson & Söner Byggnads AB och Robert Dicksons 
stiftelse tillsammans med FO arkitektkontor AB och Meter Arkitektur 

• Tre gårdar Stena Fastigheter Göteborg AB tillsammans med Kanozi Arkitekter, 
Tornstaden AB och jagvillhabostad.nu 

• Triss i rött AB Mölnlycke Bygg 365 tillsammans med Inobi AB 

• Granngården Sverigehuset i Göteborg AB i samarbete med White Arkitekter 
AB 

• Tillsammans för fler Familjebostäder i Göteborg AB, Skanska Sverige AB och 
White arkitekter AB 

• Guld åt folket Botrygg Göteborg AB och Tengbom AB 

• Ett rikare liv MS Strand AB tillsammans med Tengbom Göteborg 

• Gyllene boende för alla Tornet Bostadsproduktion AB tillsammans med 
Contekton Architects and Planners AB 

• Vi ses hemma Wallenstam AB och Sjögren arkitekter AB 

• Med små medel Husvärden AB tillsammans med Fredblads Arkitekter och K21 
Entreprenad  

 
Läs mer om bedömningen och juryns beslut i bifogat Utlåtande, bilaga 1. 
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Markanvisningen 
Allmänt 
 
Tävlingsområdet ligger i norra delen av Högsbo, mellan Axel Dahlströms torg och 
Högsboleden, på den plats där den numera rivna Högsboskolan tidigare var lokaliserad.  

Den aktuella tomten ingår i ett pågående planarbete. Inriktningen för detaljplanen som 
helhet är att möjliggöra en komplettering med drygt 300-350 nya bostäder och en ny 
förskola/skola med fyra avdelningar. Uppskattningsvis ryms 1/3 av dessa lägenheter 
inom den aktuella tävlingstomten. 

Tävlingsförslaget ”Wooden it be nice” består av tre kvarter med total 156 lägenheter. 
Förslagsställaren avser att producera husen helt i trä bortsett från entrébalkongernas 
bjälklag och fasadmaterialet mot utsidan. 

Upplåtelseformer mm 
Samtliga lägenheterna kommer att upplåtas som hyresrätter i enlighet med tävlingens 
förutsättningar.  

Ekologi 
Fastighetsnämndens program för miljöanpassat byggande från 2009 ska tillämpas. De 
aktuella intressenterna bedöms utifrån tävlingsförslaget ha förmågan att nå målen i detta 
program. 

Sociala åtaganden 
Vid behov ska Fastighetsnämnden kunna kräva att byggherren upplåter lägenheter till 
hushåll med särskilda behov. Detta ska kunna ske antingen genom den avsedda 
nyproduktionen eller i byggherrens övriga befintliga bostadsbestånd. 

Val av intressenter 
Juryn konstaterar att samtliga inlämnade förslag håller en hög kvalitet. I flera förslag 
finns delar som skulle vara intressanta att se utvecklas vidare.   

Fastighetskontoret föreslår i enlighet med juryns beslut, att markanvisning lämnas till 
Svanström Fastigheter AB och Almgren Fastigheter AB. Företagen har lämnat in ett 
gemensamt tävlingsförslag. Bolagen har för avsikt att äga och förvalta ca 50 % vardera. 
Både Svanström Fastigheter Ab och Almgren Fastigheter AB bedriver långsiktig 
förvaltning i Göteborg och avser att äga och förvalta de nya bostäderna inom 
överskådlig tid. Parterna avser att bilda ett gemensamt bolag för att driva processen och 
för att därefter dela upp projektet i två förvaltningsobjekt för framtida förvaltning. 

 
Sammanfattande bedömning  
Fastighetskontoret föreslår att Svanström Fastigheter AB och Almgren Fastigheter AB, 
företagen bakom det vinnande förslaget ”Wooden it be nice” i Markanvisningstävlingen 
Guldmyntsgatan får markanvisning för den del av planområdet vid före detta 
Högsboskolan vid Guldmyntsgatan i Högsbo, som omfattades av 
markanvisningstävlingen.  
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Christina Johnsson  Lena Lundblad 
Fastighetsdirektör  Avdelningschef 
 
 

 

 
Bilaga 
Juryutlåtande Markanvisningstävling Guldmyntsgatan  
 
 
 
 
Protokollsutdrag till: 
Svanström Fastigheter AB 
Vasagatan 5c 
411 24 Göteborg 
 
Almgren Fastigheter AB 
Prinsgatan 8 
413 08 Göteborg 



  

Juryutlåtande                                                                               
november 2013 

Bostäder vid Guldmyntsgatan 

Markanvisningstävling 
- med fokus på god boendekvalitet och låg boendekostnad



GULDM
YNTSGATAN

Bilder och foton:
-De två panoramabilderna på framsidan kommer från Lindholm restaurering ab
-Snedbilder och ortofoton, Göteborgs stadsbyggnadskontor, Geodataavdelningen
-Övriga fotografier, Kvarnström arkitektkontor ab



Juryns beslut

Juryn har beslutat att utse förslaget ”Wooden it be nice” till vinnare i 
tävlingen. Vinnare kommer att föreslås få en markanvisning av fastig-
hetsnämnden och därefter kan ett markanvisningsavtal tecknas. 

I det fortsatta detaljplanearbetet kommer det vinnande förslaget ligga 
som grund för utveckling av den aktuella delen av planområdet. Vissa 
justeringar av det vinnande förslaget kan komma att behövas i detta 
arbete för att samspela med övriga bebyggelse inom planområdet.

Juryn beslutade att inte rangordna övriga förslag.

Tre av de inlämnande förslagen har angivit en genomsnittlig hyra som 
överstiger 1400 kr/kvm/år. Juryn har beslutat att dessa inte uppfyller de 
förutsättningar som angavs i tävlingsprogrammet och har därför valt att 
inte inkludera dessa i bedömningen. 

Göteborg november 2013

Ulf Kamne    Martin Wannholt    Jahja Zeqiraj

Mats Arnsmar   Kjell Björkqvist    Marie Lindén

Christina Johnsson    Agneta Hammer    Peter Junker
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Tävlingens genomförande 

Göteborgs Stads Fastighetsnämnd bjöd i juni 2012 
in till en markanvisningstävling om bostäder vid 
Guldmyntsgatan i Högsbo.  Målet med tävlingen är 
att få till stånd bostäder med god boendekvalitet 
och låg boendekostnad. Detaljplanearbete pågår för 
området som kommer att rymma olika boendefor-
mer samt en ny förskola. Läget är det bästa tänkbara 
med mycket kort avstånd till spårvagnshållplats som 
trafikeras av flera linjer. Lika kort avstånd är det till 
Axel Dahlströms torg med butiker, bibliotek, gym 
och folkliv. 

Utgångspunkten för tävlingen har varit kommunfull-
mäktiges mål att staden bättre ska möta göteborgar-
nas bostadsbehov. Alla göteborgare ska ha möjlighet 
att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Detta 
gäller inte minst de med lägre inkomst. Ungdomar 
är en grupp som idag har särskilt svårt att få tag på 
den första lägenheten. Blandade upplåtelseformer 
eftersträvas dessutom i stadens olika delar för att 
det även ska finnas valmöjligheter i närområdet. 
Generellt gäller att hyresrätten ska värnas som boen-
deform. En blandning av upplåtelseformer behöver 
kombineras med utmaningen att skapa bostäder där 
boendekostnad står i rimlig proportion till hushål-
lens inkomst. 

Uppgiften
Tävlingsuppgiften bestod av att visa hur man kan 
gestalta, bygga och förvalta hyresrätter som alla har 
råd med, och som samtidigt har stora kvaliteter. En 
utmaning var att visa hur en effektiv användning av 
ytor kan kombineras med en attraktiv planlösning. 
Eller enklare uttryckt – en lösning där upplevelsen 
av lägenhetsstorleken är större än de faktiska kva-
dratmetrarna. Vidare skulle bostäderna ha sådana 
kvaliteter, att det är intressant att äga och förvalta 
dem på lång sikt.

En viktig förutsättning för tävlingen var att den 
genomsnittliga hyran för bostäderna i tävlingsför-
slagen inte fick överstiga 1400 kr/kvm BOA och år 
(exklusive parkering). Den lägenhetsfördelning som 
efterfrågades innebar att tyngdpunken skulle ligga 
på små respektive stora lägenheter, det vill säga 1-1 
1/2 rok och 4 rok.

Tävlingsuppgiften finns ytterligare beskriven i Täv-
lingsprogrammet.

Bedömning
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury med hjälp 
av en bedömningsgrupp. Juryns utlåtande med för-
slag till en vinnare ska ligga till grund för fastighets-
nämndens beslut om markanvisning inom tomten. 
Utgångspunkten är att det vinnande förslaget ska 
genomföras i sin helhet med reservation för ändring-
ar som fortsatt detaljplanearbete kan innebära. 

Juryn har gjort en sammanvägd bedömning av kva-
liteten i förslagen. Stor vikt har lagts vid bedömda 
hyresnivåer och social hållbarhet.  Bedömningen 
har fokuserat på lösningarna i den gemensamma 
miljön som underlättar det vardagliga livet för de 
boende samt bidrar med stadskvalitet för området. 
Goda, välstuderade och yteffektiva bostäder samt 
god övergripande gestaltning och formspråk har lyfts 
fram vid bedömningen.

Jury och bedömningsgrupp
Juryn har bestått av följande personer:
• Ulf Kamne, Fastighetsnämnden (juryns ordfö-

rande), 
• Martin Wannholt, Fastighetsnämnden
• Jahja Zeqiraj, Fastighetsnämnden
• Mats Arnsmar, Byggnadsnämnden 
• Kjell Björkqvist, Byggnadsnämnden
• Marie Lindén, Byggnadsnämnden
• Christina Johnsson, fastighetsdirektör
• Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör
• Peter Junker, vice fastighetsdirektör 

Under utvärderingsarbetet har juryn biträtts av en 
bedömningsgrupp bestående av:
• Lars Johansson, Fastighetskontoret
• Lukas Memborn, Fastighetskontoret
• Anna Olsson, Fastighetskontoret
• Björn Siesjö, Stadsbyggnadskontoret
• Monica Daxler, Stadsbyggnadskontoret
• Anette Rehnqvist-Hermansson, SDF Askim/Frö-

lunda/Högsbo

Kerstin Säfblad, Kvarnström arkitektkontor AB,
har varit juryns sekreterare.
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Anonymitet
De inbjudna företagen/lagen har tävlat anonymt. 
Efter att juryn fattat beslut att utse vinnaren, öppna-
des alla förslagsställarnas inlämnade och förseglade 
kuvert, märkta med »Namnsedel« och förslagets 
motto. Resultatet av kuvertöppningen blev enligt 
följande: 

• ”Wooden it be nice” Förslagsställare är Svan-
ström Fastigheter AB och Almgren Fastighets AB 
tillsammans med Okidoki arkitekter.

• ”Kloka, moderna och formmässigt spännande 
hyresrätter med miljöprofil” Förslagsställare är 
Bygg Vesta AB tillsammans med Arkitekt Kirsh 
och Dereka Arkitekter

• ”Limmet” Förslagsställare är Nordfeldt Invest AB 
tillsammans med White arkitekter AB i Götebor

• ”Guldläge på höjden” Förslagställare är FO 
Petterson & Söner Byggnads AB och Robert 
Dicksons stiftelse tillsammans med FO arkitekt-
kontor AB och Meter Arkitektur

• ”Tre gårdar” Förslagsställare är Stena Fastighe-
ter Göteborg AB tillsammans med Kanozi Arki-
tekter, Tornstaden AB och jagvillhabostad.nu

• ”Triss i rött” Förslagställare är AB Mölnlycke 
Bygg 365 tillsammans med Inobi AB

• ”Granngården” Förslagsställare är Sverigehuset i 
Göteborg AB i samarbete med White Arkitekter 
AB

• ”Tillsammans för fler” Förslagsställare är Famil-
jebostäder i Göteborg AB, Skanska Sverige AB 
och White arkitekter AB

• ”Guld åt folket” Förslagställare är Botrygg Göte-
borg AB och Tengbom AB

• ”Ett rikare liv” Förslagställare är MS Strand AB 
tillsammans med Tengbom Göteborg

 
• ”Gyllene boende för alla” Förslagställare är 

Tornet Bostadsproduktion AB tillsammans med 
Contekton Architects and Planners AB

• ”Vi ses hemma” Förslagställare är Wallenstam 
AB och Sjögren arkitekter AB

• ”Med små medel” Förslagställare är Husvärden 
AB tillsammans med Fredblads Arkitekter och 
K21 Entreprenad

Efter tävlingen
Efter offentliggörandet av tävlingens resultat 
kommer tävlingsförslagen att ställas ut på Fastig-
hetskontoret under perioden 22/11 – 6/12 2013. 
All publicering av tävlingsförslagen efter avslutad 
tävling kommer att ske med förslagsställarens namn 
angivet.

Det är arrangörens utgångspunkt att det vinnande 
förslaget ska genomföras i sin helhet med reserva-
tion för ändringar som fortsatt detaljplanearbete 
kan innebära. Ett markanvisningsavtal avses upp-
rättas med företaget/laget bakom det vinnande 
tävlingsförslaget och ett detaljplanearbete med det 
vinnande förslaget som grund avses att påbörjas 
efter att tävlingen avslutats. Fastighetsnämnden 
beslutar godkänna markanvisningen till företaget/
laget bakom det vinnande tävlingsförslaget, varpå 
markanvisningsavtal tecknas.

För att över tid kunna upprätthålla det tävlingsmo-
ment som handlar om hyra, ingår som en förutsätt-
ning att förslagsställaren tecknar för ändamålet 
särskilt utformade avtal om förhandlingsordning 
och förhandlingsöverenskommelse. Avtalen tillhan-
dahålls av Fastighetskontoret och ska tecknas innan 
förslagsställaren tecknar genomförandeavtal. 
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Sammanfattande bedömning

Markanvisningstävlingen för bostäder vid Guld-
myntsgatan som pågått mellan juni och november 
2013 är nu avslutad. Totalt inkom tretton förslag. 

Sammantaget är juryn mycket nöjd med respon-
sen på tävlingen och vill tacka alla företag/lag för 
deras engagemang. Arrangören är medveten om att 
mycket tid och resurser lagts ner under tävlingen. 

Juryn konstaterar att samtliga inlämnade förslag 
håller en hög kvalitet. I flera förslag finns delar som 
bedömts intressant och som skulle vara intressanta 
att se utvecklas vidare.  Alla förslag har fått kortfat-
tade individuella utlåtanden.

Vissa förslagsställare har tolkat hyresnivån på 1400 
kr/kvm/år som ”varmhyra” dvs att värmekostnad är 
inkluderad vilket stämmer med tävlingsarrangörens 
intentioner. Några förslag har angivit ”kallhyra” dvs 
den genomsnittliga hyran inkluderar inte värme. 
Eftersom tävlingsprogrammet inte tydligt anger vad 
som avses har juryn valt att inte sorterats bort några 
av förslagen på grund av detta. Tävlingsarrangörens 
bedömning är dock att praxis är att hyresnivå anges 
som varmhyra. Vid jämförelse av förslagens angivna 
månadshyror har därför en schablonkostnad (70-100 
kr/kvm/år) för värme tagits med i bedömningen.

Tre av de inlämnande förslagen har angivit en 
genomsnittlig hyra som överstiger 1400 kr/kvm/år. 
Juryn har beslutat att dessa inte uppfyller de förut-
sättningar som angavs i tävlingsprogrammet och har 
därför valt att inte inkludera dessa i bedömningen. 
De förslag som inte ingått i bedömningen är: 
• Vi ses hemma
• Gyllene boende
• Med små medel

Juryn har även gjort några generella reflektioner 
kring tävlingen som helhet. Dessa redovisas nedan.

Det går att bygga billigare
Tio förslag har lämnats in där förslagsställaren på ett 
trovärdigt sätt har visat att det är möjligt att bygga 
och förvalta bostäder med en genomsnittlig hyres-
nivå på 1400kr/kvm/år (exklusive parkering). Detta 
resulterar i rimliga slutliga boendekostnader för 
hyresgästerna. Att exkludera parkeringskostnaden 
gör också skillnad. Kostanden för parkeringsplats 

påverkar de låga hyresnivåerna märkbart. Majo-
riteten av förslagen har visat på ett lågt bilbehov 
mycket tack vare områdets goda läge med närhet till 
kollektivtrafik.

För att över tid kunna upprätthålla denna hyresnivå, 
ingår som en förutsättning att vinnaren tecknar för 
ändamålet särskilt utformade avtal om förhandlings-
ordning och förhandlingsöverenskommelse. Avtalen 
kommer att tillhandahållas av Fastighetskontoret 
och ska tecknas innan förslagsställaren tecknar 
genomförandeavtal.

Det går att bygga yteffektiva lägenheter 
med goda boendekvaliteter
Flera av förslagen visar på lägenheter med få kva-
dratmeter som upplevs har goda boendekvaliteter. 
Många bra planlösningar har redovisats. Förvarings-
utrymmen är dock i en del av förslagen relativt be-
gränsade. I flera av förslagen har de boende tillgång 
till balkong eller uteplats på en loftgång. I de förslag 
där detta saknas finns ofta ytor för utevistelse i 
direkt anslutning till huset. Yteffektiva lägenheter 
behöver inte heller innebära att man gör avkall 
tillgänglighet en.

Det finns en bredd av lösningar
Förslagen visar variation vad gäller typ av bebyggel-
se. Enkelt kan förslagen delas in i punkthus, lamell-
hus (med loftgång eller med trapphus) samt kvarter/
kvartersliknande struktur. Att förslagen uppvisar 
denna bredd tyder på att det inte finns en form som 
nödvändigtvis är mer förknippad med möjligheten 
att bygga billigt. Den flexibla byggrätten i detaljpla-
neförslaget har möjliggjort denna variation.

Många av förslagen visar på hög kvalitet vad gäller 
gestaltning. Även materialval och övrig standard är 
jämförbar med mycket annat som byggs.

Social hållbarhet 
Många förslag är väl genomtänkta utifrån ett socialt 
hållbarhetsperspektiv och genomsyras av möjlighe-
ten till ett enkelt vardagsliv. Ytor för gemenskap och 
mötesplatser är återkommande teman i flera förslag. 
Barnperspektivet har bara lyfts fram i några förslag. 
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Juryns beslut
Juryn har valt att utse ”Wooden it be nice” till vinnare i tävlingen.
Förslagsställare är Svanström Fastigheter AB och Almgren 
Fastighets AB tillsammans med Okidoki arkitekter.

Motivering
Förslaget visar på en nutida version av grannskapsenhet i kombination med 
prisvärda lägenheter. Lägenheterna är både vällösta och yteffektiva. För en 
lägenhet på 1 rum och kök redovisas en uppskattad månadshyra på 2995 kr/
månad, vilket bedöms som mycket prisvärt.

Förslaget ger goda förutsättningar för boendegemenskap genom att husen 
är organiserade kring tre gårdar. De boende har gemensam gård, takterrass 
och lokaler. Varje kvarter rymmer en blandning av lägenhetsstorlekar och 
lägenhetstyper med fokus på små och stora lägenheter vilket ger möjlighet 
för en social blandning inom området. Loftgångarna är väl tilltagna för att 
möjliggöra för utevistelse och möten mellan grannar. Flerfamiljshusen har 
entré både från gatan och från gården vilket ger liv åt området från olika 
håll. De boende har dessutom nära till bilpoolplats. 

Förslaget visar på en god fördelning av lägenhetsstorlekar med tonvikt på 
små och stora lägenheter i enlighet med programmet. Det rymmer dess-
utom radhus och kompislägenheter med två lika stora rum och som kan 
fungera väl för två kompisar som vill dela lägenhet. Husen har en intressant 
konstruktion med trästomme och fasader i puts och trä.

Wooden it be nice

Omgivning och boendemiljö
Förslaget ”Wooden it be nice” innebär att en ny 
typ av bebyggelse adderas till stadsdelen med 
gårdar, loftgångshus och radhus. Kopplingar genom 
området från Guldmyntsgatan och in i kvarteret 
skapar nya samband. Två av de nya kvarteren ligger 
i förlängningen av Silvermyntsgatan och i stråket 
genom kvarteret föreslås lokaler i bottenvåningarna. 
Gårdarna är lätta att nå från olika håll. Husens place-
ring innebär att den planerade bebyggelsen utmed 
Guldmyntsgatan bör förskjutas närmare gatan vilket 
bedöms fungera, men behöver studeras vidare i det 
fortsatta detaljplanearbetet.

Lägenheter som är större än 1 rok har uteplats på 
loftgången och de största lägenheterna har även 
en privat balkong. Bostäderna i marknivå har egna 
förträdgårdar och uteplatser. Trapporna ligger på 
utsidan av loftgången.
 
Bostäderna
Förlaget har 156 lägenheter med många små (41% 
1 rok) och stora (35% 4 rok) lägenheter som stäm-
mer väl med vad som efterfrågats. Stora och små 
lägenheter blandas och förslaget har en variation av 
lägenhetstyper. Planlösningarna är mycket yteffek-
tiva. Bostäderna har ett öppet samband mellan kök 
och vardagsrum. 
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Genomförande, förvaltning och ekonomi
Förslagställaren redovisar en genomsnittlig hyra på 
1399 kr/kvm och år inklusive värme. Lägenheterna 
har följande bedömd hyresnivå:  

1 rok        2995 kr/månad
2 rok       5758 kr/månad
3 rok       7403 kr/månad
4 rok       9147 kr/månad
Radhus       11025 kr/månad

Den redovisade bruttoarean i förslaget är 10 375 
kvm. Förslagsställaren poängterar att den ökade 
exploateringen inte är en förutsättning för den 
ekonomiska kalkylen utan förslaget kan revideras för 
att hålla sig inom föreslagen exploatering dvs 9 900 
kvm. Husen planeras att byggas miljöanpassat och 
industriellt med stomme av trä. Kvarteren kommer i 
förvaltningsskedet att delas upp i 2 delar med olika 
förvaltare. 

MARKANVISNING GULDMYNTSGATAN WOODEN IT BE NICE
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Gröna gårdar
Kvarterens tre gårdar utformas till 
lugna och trivsamma rekreations-
miljöer med förutsättningar för möten 
och med utgångspunkt i barnens 
perspektiv; en trygg gårds- och 
lekmiljö med öppna och tillgängliga 
friytor. I förslaget ramas gårdarna 
in av entrébalkonger, som gör det 
lätt för föräldrar att hålla utkik över 
såväl sina egna barn som grannens. 
Byggnadernas skala utgår ifrån 
människan och skapar förutsättningar 
för goda grannskap. Gården aktiveras 
med odlingslotter, sittgrupper och 
lekplats för de mindre barnen. 
Odlingsmöjligheter bildar naturliga 
mötesplatser för hyresgästerna och 
bidrar till bättre samverkan inom 
kvarteret. 

Bevarad naturkaraktär
En av Högsbos främsta egenskaper är 
att naturen bevarats inpå husknuten. 
Vi fortsätter den principen för att 
bevara områdets naturkaraktär och 
sparar delar av befintlig naturmark. 
Mot söder öppnar sig kvarteret mot 
naturen och lämnar bergknallar i 

stort sett orörda. Där tillskapas också 
en allmän grillplats. 

Genomgående entréer 
Vårt förslag bygger på genomgående 
entréer för att både understödja det 
sociala livet på gården och aktivera 
gatorna runt kvarteren. Genomgående 
entréer ger såväl hyresgäster som 
besökare möjligheten att välja om de 
vill gå över gården och genom det liv 
som utspelar sig där, eller om de vill 
gå direkt in via den mer offentliga 
sidan. I anslutning till entréer finns 
tvättstuga, barnvagnsförråd och 
postboxar. 

Balanserad exploatering 
En tät stadsdel ökar chansen 
för möten i vardagen. I 
kollektivtrafiknära lägen bör 
exploateringen genomgående vara 
hög för att ge underlag till service, 
såväl kommersiell som offentlig. 
Vi anser att tävlingsområdet tål 
en ökad exploatering utan att ge 
avkall på bostadskvalitéer och vårt 
förslag överskrider den föreslagna 
exploateringen på 9900 m² med ca 5 %. 

SITUATIONSPLAN 1:1000
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Föreslagen bebyggelsen trappar ned 
i skala mot sydväst vilket ger ljusa 
gårdar vilka dessutom kompletteras 
med allmänna takterrasser för de 
boende. Den ökade exploateringen 
är ingen förutsättning för den 
ekonomiska kalkylen och förslaget 
kan revideras så att det håller sig 
inom föreslagen exploatering.

Sammanställning av ytor
BOA  7908 m²
LOA  123,5 m²
BIA  626 m²  
BTA  10375 m²

Levande bottenvåningar
I vårt förslag ger vi bostäderna på 
nedre botten små privata trädgårdar 
med egen utgång i syfte att skapa liv 
i området vilket samtidigt ger dessa 
bostäder en extra boendekvalitet 
genom direkt tillgång till så väl 
privata uteplatser som gemensamma 
utomhusytor på gården. Dessutom 
placeras lokaler längs det östvästliga 
gångstråket.

Parkering 
Vi föreslår i första hand att P-talet 
reduceras och att de parkeringar som 
ändå måste anordnas, förutom platser 
för rörelsehindrade och bilpool, 
tillskapas genom en utökning av 
Familjebostäders befintliga P-garage 
genom en påbyggnad i trä. Vi ser 
flera anledningar som motiverar en 
sänkning av dagens parkeringstal. Se 
bilaga 3 - Parkeringsanalys.

Biologisk mångfald
Där inte naturen kan bevaras 
återplanteras träd ur den befintliga 
floran. Eventuellt prioriteras björkar 
för deras förmåga att ta hand om 
stora vattenmängder. Gårdarna bidrar 
till den biologiska mångfalden med 
fågel- och fladdermusholkar.

VY FRÅN GULDMYNTSGATAN

VÄLKOMNANDE ENTRÉ

(Skala 1:1000 A3)

A

A

B B

Entré  för verksamheter
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Kloka, moderna och formmässigt spän-
nande hyresrätter med miljöprofil 
Förslagsställare är Bygg Vesta AB tillsammans med 
Arkitekt Kirsh och Dereka Arkitekter

Förslaget innehåller två lamellhus i förlängningen 
av Silvermyntsgatan och ett loftgångshus i den 
södra delen. Entré till lamellhusen sker från gatan. 
Parkering, bilpool och cykelparkering finns i anslut-
ning till husens entréer. Det saknas däremot entréer 
från gårdssidan. Samtliga lägenheter i lamellhusen 
har balkong, i det norra huset är de placerade mot 
norr. I loftgångshuset förslås ungdomslägenheter 
med samvarorum, tvätt och reception i bottenvå-
ning. Lägenheterna är 2 rok, s.k. kombolägenheter, 
med gemensamt kök och samvaro och två lika stora 
sovrum. Trappa och hiss ligger på loftgångens utsida. 
Husen har olika höjder och är högst i söder. Husen 
är uppbyggda av enkla volymer med platta tak och 
fasader i blågrått och jordfärger på fönstren. Försla-
get redovisar ingen 1 rok vilket var en förutsättning i 
tävlingsprogrammet. Den minsta lägenheten (2 rok) 
bedöms få en månadsavgift på 5 940 kr/mån exkl. 
värme. 

Juryns beslut
Juryn har beslutat att inte rangordna de övriga förslagen. Flera förslag inne-
håller intressanta och spännande lösningar och kvaliteter som tävlingsar-
rangören gärna vill framhålla. 

Övriga förslag
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Limmet
Förslagsställare är Nordfelt Invest AB tillsammans 
med White arkitekter AB i Göteborg

Förslaget innehåller två punkthus sammanbyggda 
med lamellhus  och ett punkthus i den södra delen 
av området. En miljö med urbana kvaliteter skapas i 
Silvermyntsgatans förlängning. Placeringen av husen 
innebär att den planerade bebyggelsen utefter Guld-
myntsgatan påverkas lite avseende utblickar och 
solljus. Entrén till de två norra husen är från gatan 
vilket ger liv åt gatan hade entrén varit genomgå-
ende hade man sluppit att gå runt huset för att nå 
den gröna gården. Förträdgårdar hindrar förbipasse-
rande att stryka längs med fönstren. Gemensamma 
terrasser för de boende föreslås på lamellhusens 
tak. Sammanbyggnaden av punkthuset och lamell-
huset innebär att ett stort antal lägenheter servas av 
en hiss.
Det södra punkthuset rymmer äldrebostäder med 
bl.a. utegym och doftträdgård. Punkthusen är 
kvadratiska i plan och skalan skiljer sig från de äldre 
punkthusen i området. Fasaderna är i högblankt ma-
terial. Förslaget har många små lägenheter (46 %) . 
1- 1 ½ rok bedöms få en hyra på 4 335 kr/mån.

Guldläge på höjden
Förslagställare är FO Petterson & Söner Byggnads AB 
och Robert Dicksons stiftelse tillsammans med FO 
arkitektkontor AB och Meter Arkitektur

Förslaget har på ett förtjänstfullt sätt tagit ett grepp 
om hela området. Den nya bebyggelsen utefter 
Guldmyntsgatan föreslås bli placerad närmare Guld-
myntsgatan och samtidigt föreslås en omgestaltning 
av Guldmyntsgatan. Kopplingar i form av parkgrän-
der från Guldmyntsgatan och in i kvarteret skapar 
nya samband där nytt och gammalt länkas samman. 
Samtliga gårdar i förslaget formas av vinkelställda 
loftgångshus. På en av gårdarna föreslås radhus. 
En gemensam entré till de vinklade loftgångshu-
sen är planerad så att entrén nås både från gata 
och gård. Lägenheter i markplan har förträdgårdar 
och egna uteplatser som avgränsas av förråd. Den 
gemensamma gårdsytan blir därmed begränsad 
eftersom en stor del av ytan är privat.  Gemensamt 
cykelrum, verkstad, tvättstuga och bolokal föreslås 
mot kvartersgatan i öster där flest människor rör 
sig. En gemensamhetslokal som även fungerar som 
övernattningslägenhet föreslås och stärker möjlig-
heten till gemenskap. Husen har ljusa fasader som 
knyter an till Axel Dahlströms torg. Samtliga hus har 
bågformade tak som är ett nytt inslag i Högsbo. För-
slaget är intressant och utmärker sig med att föreslå 
radhus på höjden. Den föreslagna hyran är generellt 
hög eftersom värme tillkommer. 1 rok bedöms kosta 
5300 kr/månad exkl. värme.
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Tre gårdar
Förslagsställare är Stena Fastigheter Göteborg AB 
tillsammans med Kanozi Arkitekter, Tornstaden AB 
och jagvillhabostad.nu

Förslaget har tre gårdar som öppnar sig mot sydväst. 
Husen har entré i hörnet men bara i ett av husen är 
den genomgående. Samtliga hus är i fem våningar. 
Utblickar från den planerade bebyggelsen utmed 
Guldmyntsgatan begränsas av husens placering. 
Husen har loftgång med gemensam balkong i anslut-
ning till trapphuset och gården. Lägenheterna saknar 
enskilda balkonger.

Förslaget rymmer ett stort antal stora lägenheter 4, 
6, 7, och 8 rok som tillsammans utgör 79%, 2 och 
3 rok saknas däremot helt. En intressant idé med 
förslaget är att egna kontrakt på sovrummen inom 
de stora lägenheterna föreslås. Kök, vardagsrum och 
badrum delas. Rummen är små och de flesta rum-
men har endast en garderob. Idén är  intressant men 
behöver utvecklas vidare. Den bedömda hyresnivån 
för 1 rok är 5927 kr/månad vilket är relativt högt. 
Däremot skulle den bedömda hyresnivån för ett rum 
i delad lägenhet bli låg.

Triss i rött
Förslagställare är AB Mölnlycke Bygg 365 tillsam-
mans med Inobi AB

Förslaget består av tre likadana lamellhus. Två av 
husen ligger i förlängningen av Silvermyntsgatan och 
stråket genom kvarteret är tydligt. Husen ligger vin-
kelrätt mot den planerade bebyggelsen utmed Guld-
myntsgatan. Det ger utblickar och minimal skugg-
ning av husen utefter Guldmyntsgatan. Husen har 
genomgående entréer vilket innebär att husen både 
relaterar till gatan och den gemensamma gården. 
Angöring, tillgänglig parkering och cykelparkering 
finns i anslutning till husens entréer. Förslaget har 
en effektiv planlösning med ett trapphus i varje hus 
och åtta lägenheter på varje lägenhetsplan. 3 rok 
och 4 rok har egen balkong medan 1 1/ 2 rok och 2 
rok har en gemensam indragen balkong. Funktionen 
med delad balkong blir problematisk för lägenhe-
terna på 2 rok som ligger på andra sidan huset. Den 
efterfrågade tyngdpunkten på 1 rok och 4 rok saknas 
i förslaget. Den bedömda hyresnivån för 1 1/2 rok är 
4910 kr/mån.
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Granngården
Förslagsställare är Sverigehuset i Göteborg AB i sam-
arbete med White Arkitekter AB

Förslaget består av tre likadana lamellhus som lig-
ger vinkelrätt mot den planerade nya bebyggelsen 
utefter Guldmyntsgatan. Upplägget innebär bra 
ljusförhållanden och utblickar för de intilliggande 
husen utefter Guldmyntsgatan. Egna gårdar formas 
med hjälp av komplementbyggnader. Samtliga hus 
har gårdar i söder men två av husen saknar direkt-
kontakt med gården då entrén inte är genomgående. 
Husen har två trapphus och fyra lägenheter på varje 
plan. Samtliga lägenheter har egen balkong.
Lägenheterna är vällösta. Två förslag med markpar-
kering presenteras som innebär att det södra huset 
har begränsad gårdsyta. Förslaget har tyngdpunkt 
på 1 rok som utgör 45% av bostäderna. För 1 rok 
bedöms en hyresnivå på 4837 kr/månad.

Tillsammans för fler
Förslagsställare är Familjebostäder i Göteborg AB, 
Skanska Sverige AB och White arkitekter AB

Förslaget är utformat som hus i park med tydliga 
entréer för vart och ett av de tre punkthusen. Entré-
erna är vända mot nordost och gatan i kvarteret. Här 
finns komplementbyggnader för återvinning och cy-
kelparkering och plats för bilpool. Husens placering 
innebär att den planerade bebyggelsen utmed Guld-
myntsgatan får utblickar över gården och fasaderna 
kommer inte att skuggas nämnvärt under sommar-
halvåret. Förslaget bygger på en samverkan inom 
hela planområdet. Parkområdet i förslaget är väl 
gestaltat. Husen består av två sammansatta volymer 
och förslaget har tagit starkt intryck av 1950-talet. 
Fasaderna är i betongelement, målade i jordfärger. 
Lägenheterna, förutom 1 rok, har kvalitéer i form av 
dagsljus från flera väderstreck Lägenhetsfördelning 
innebär att tyngdpunkten ligger på 3 rok vilket inte 
stämmer med vad som efterfrågats. Den bedömda 
hyresnivån för 1 rok är 5850 kr/månad vilket har 
bedömts som relativt högt.
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Guld åt folket
Förslagställare är Botrygg Göteborg AB och Tengbom 
AB

En ny typ av bebyggelse adderas till stadsdelen sam-
tidigt som byggnaderna har tydliga drag av Högsbos 
nätta volymer och formspråk. Fyra loftgångshus 
och ett gårdshus är placerade vinkelrätt mot den 
planerade bebyggelsen utefter Guldmyntsgatan. 
Placeringen ger utblickar och minimal skuggning av 
husen utefter Guldmyntsgatan. Husen har genomgå-
ende entréer och gårdarna är lätta att nå. Gårdarna 
ligger på den södra sidan av husen och den norra 
gården rymmer både ett loftgångshus och ett hus 
med ungdomslägenheter. Bebyggelsen trappar upp 
från fyra våningar i söder till sju i norr. Lägenheterna 
har uteplats på marken eller balkong i söder. Loft-
gångarna varieras i bredd med ljusschakt vid fasad 
som delar in loftgången och skapar en plats framför 
lägenhetens entré. Förslaget visar på vällösta och 
yteffektiva lägenheter, i kombination med ett spän-
nande formspråk. Lägenheterna på 1 rok bedöms få 
en hyra på 3150 kr/kvm och år vilket ses som en bra 
hyresnivå. 

Ett rikare liv
Förslagställare är MS Strand AB tillsammans med 
Tengbom Göteborg 

Förslaget innehåller tre punkthus med entréerna 
orienterade mot en gemensam gård. Husen har 
en väl sammanhållen volym och genomarbetat 
formspråk med branta sadeltak som ger husen en 
riktning uppåt. Husen har fasader i gult tegel vilket 
ger ett gediget intryck. Byggnadernas formspråk 
har inspirerats av 50-talet men tillför ändå ett nytt 
uttryck till stadsdelen. Placeringen av husen innebär 
att den planerade bebyggelsen utefter Guldmynts-
gatan påverkas lite vad avser utblickar och solljus. 
Bottenvåningarnas lägenheter har uteplatser som 
tydligt avgränsas av murar. Bilpool och tillgängliga 
p-platser finns i anslutning till husens entréer. Lägen-
heterna är vällösta och ytsnåla med genomsikter och 
rundgångar. Lägenheterna har balkonger.  Förslaget 
innehåller få stora lägenheter sett till stadsdelens 
behov. Den bedömda hyresnivån för 1 rok är 4208 
kr/månad exkl värme.
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Tävlingsförslag utan bedömning

Gyllene boende för alla
Förslagställare är Tornet Bostadsproduktion AB till-
sammans med Contekton Architects and Planners AB

Vi ses hemma
Förslagställare är Wallenstam AB och Sjögren 
arkitekter AB

Med små medel
Förslagställare är Husvärden AB tillsammans med 
Fredblads Arkitekter och K21 Entreprenad

Tre av de inlämnande förslagen har angivit en genomsnittlig hyra som överstiger 1400 kr/kvm/år som angavs 
som en förutsättning i tävlingsprogrammet. Juryn har beslutat att dessa inte uppfyller de förutsättningar som 
angavs i tävlingsprogrammet och har därför valt att inte inkludera dessa i bedömningen 
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