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INBJUDAN

Göteborgs stads fastighetsnämnd bjuder härmed in till mark-
anvisningstävling om utformning av fl erbostadshus i trä i stads-
miljö. Målet med tävlingen är att få till stånd goda bostäder i 
energieffektiva hus och med nytänkande lösningar som testar 
gränser. 

Med denna tävling vill vi inspirera till användning och fortsatt ut-
veckling av trä som byggnadsmaterial. Nytänkande vad gäller 
arkitektur, teknik och affärsmodeller efterfrågas.

Platsen för tävlingen är södra delen av den nuvarande park-
eringsplatsen på Gibraltarvallen i Johanneberg cirka 2,5 kilo-
meter söder om Göteborgs centrum. Tomten ligger väl till för 
kollektivtrafi k. Här fi nns ett stort utbud av små butiker och mat-
ställen. Offentliga bottenvåningar i det nya som byggs ska bidra 
till att stärka stadslivet ytterligare.

Vi ser fram emot era bidrag!

Tidplan
Tävlingsperiod 9 november oktober – 20 januari 2017 
Inlämning 20 januari
Bedömning januari/februari 2017
Vinnare meddelas preliminärt februari 2017 (juryns förslag)

Juryns beslut om vinnare kommer att presenteras för fastighets-
nämnden som förslag till markanvisning. Detta kommer preliminärt 
att ske vid nämndens sammanträde i mars 2017.
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TRÄHUSBEBYGGELSE I STADSMILJÖ

Intresset att bygga fl erbostadshus i trä 
har ökat både i Sverige och resten av 
världen de senast 10 åren. Trots detta 
byggs bara ett av tio fl erbostadshus i 
trä. Man hittar spännande träarkitektur 
i många av landets kommuner, men 
än så länge har få projekt realiserats i 
Göteborg. 

Göteborg har en lång tradition vad gäller innovativa 

trähus. Landshövdingehusen, som nu är en del av 

stadens identitet, kom till som svar på fl era problem. 

Av brandsäkerhetsskäl fi ck man bara bygga bostads-

hus i trä i högst två våningar. Det var dyrt att bygga 

fl ervåningshus i sten och oekonomiskt att bara bygga 

i två våningar. Lösningen blev en blandkonstruktion. 

Till detta kom att husen hade låg vikt vilket passar väl 

för göteborgska förhållanden med lerjord. Frågan är 

vilka göteborgska utmaningar trähusen kan anta idag? 

Trähus har många miljömässiga fördelar både vad 

gäller tillverkning och återvinning. Särskilt lyfts trä 

fram som ett hållbart material eftersom det binder 

koldioxid och på så viss inte bidrar till ett ökat ut-

släpp. Det innehåller relativt lite inbyggd energi (dvs 

det går åt lite energi till att producera virket förutsatt 

att energiåtgången 

vid transport 

inte blir för hög.)

Trä är dessutom 

ett förnyelsebart 

material som fi nns 

tillgängligt lokalt. 

Att bygga fl erbo-

stadshus i trä är 

tillåtet sedan många år. De trähus som byggs idag 

klarar moderna funktionskrav så som brandsäkerhet, 

energieff ektivitet och tillgänglighet. 

Med denna tävling vill vi utmana till innovation 

och lösningar som visar på hur man kan dra nytta av 

trähusets fördelar vad gäller arkitektur, teknik och 

hållbarhet. Det innovativa kan vara en smart kom-

bination av tradition och nytänkande. Det kan vara 

det ultramoderna såväl som kunskap hämtad från det 

traditionella träbyggandet. 

Med denna tävling vill vi också ta ett tydligt steg mot 

en normalisering av trähusbyggandet. Snarare än att 

skapa ett enskilt prestigeprojekt handlar tävlingen om 

att utveckla trähusbyggande på ett sätt som kan ge 

uppslag till andra och mana till efterföljd så att trä på 

sikt kan används oftare i byggandet av fl erbostadshus.

UTMANING
Dra nytta av trähusets fördelar

Ett steg mot normalisering av 
trähusbyggande i Göteborg

Landshödingehus, Kungsladugård
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Den nya bebyggelsen på Gibraltar vallen 
kommer att utgöra ett nytt tids   lager, i 
mötet mellan fl era stadsplane mönster. 
Genom att tillföra ett nytt område med 
tydlig egen identitet kan områdets 
karaktär av möte mellan olika identitets-
starka bebyggelseområden stärkas. 

Omgivningen 
Den aktuella tomten ligger i en skärningspunkt mel-

lan det vi idag anser historiskt intressanta stadsbygg-

nadsinnovationer. 

Öster om Gibraltargatan ligger övre Johanneberg där 

man tydligt kan se ett exempel på byte av stadsbygg-

nadsideal. Den täta kvartersstaden i rött tegel från 

1920-talet löses här upp i funkisens fritt placerade 

lameller. Området är klassat som riksintresse.

Direkt söder om tävlingsområdet ligger de så kallade 

barnrikehusen som är exempel på en social arkitektur 

där ambitionen var att ge familjer med många barn 

ett gott liv i moderna lägenheter. 

I Landala, precis norr om Chalmers huvudentré låg 

en av stadens största trästadsdelar. På slänterna ner 

mot centrala staden vågade man också ta de första 

stegen mot att bygga i branterna. Göteborgs kanske 

största bidrag till arkitekturens historia är landshöv-

dingehusen.  

Chalmersområdet är ett av Göteborg mest innova-

tiva området i alla avseenden. Här har genom åren 

utvecklats så olika saker som Scaftprincipen och av-

ancerad nanoteknologi i världsklass. Kopparbunken 

står för många som en symbol för den traditionella 

tekniken. Arkitekturen inom området är blandad och 

tillkommen över tid och efter behov. 

TÄVLINGSOMRÅDET

kopparbunkern

Barnrikehusen

Övre Johanneberg



Gibraltargatans östra sida
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Pågående planering 
Tävlingsområdet ingår i en detaljplan som prelimi-

närt beräknas vara klar för granskning i maj 2017. 

Planen, som har har varit ute på samråd, grundar sig 

på att Chalmers önskar att expandera inom sitt om-

råde och öka samverkan mellan akademi, näringsliv 

och övriga staden. Detaljplanen visar på ny bebyggel-

se vid Gibraltarvallen samt utveckling av omkringlig-

gande stråk och platser. Inom planområdet kan cirka 

150 lägenheter, 200 student- och forskarbostäder, 

75 000 kvm verksamhetsyta samt nya platser, stråk 

och grönska tillkomma. Markägare är huvudsakligen 

Akademiska Hus samt till viss del Göteborgs stad. 

En avsiktsförklaring har tecknats mellan staden och 

Akademiska hus för överlåtelse av den del som utgör 

tävlingstomt. Detta kommer formellt att regleras i 

samband med detaljplanens antagande.

I samrådsförslaget till detaljplanen som bifogas detta 

tävlingsprogram, fi nns förutsättningarna för området  

mer ingående beskrivna (bilaga 1).

Vad gäller plankartan fi nns ett preliminärt förslag till 

granskningshandling som redovisas på sida 10 i detta 

tävlingsprogram. Denna preliminära gransknings-

handling ersätter tidigare samrådsförslag och ska 

ligga till grund för tävlingsförslag.  Följande utred-

ningar som tagits fram i samband med planarbetet 

ska särskilt beaktas:

• Kvalitetsprorgam

• Teknisk PM Geoteknik

• PM Miljöteknisk markundersökning

• Parkeringsförslag för bostäder

• Dagvattenutredning

• Kulturmiljö och stadsbild

Tävlingstomterna
Denna markanvisningstävling omfattar det bostads-

kvarter där Gibraltar Herrgård idag ligger, i kors-

ningen mellan Engdahlsgatan och Gibraltargatan. 

Totalt möjliggör detaljplanen ca 14 000 kvm BTA 

inom detta kvarter. Tävlingsområdet är uppdelat i två 

delar (se markering på intilliggande bild), där man 

tävlar om varje tomt för sig. Tomt 1 är avsedd för 

bostadsrätter och tomt 2 för hyresrätter. Varje del kan 

inrymma ca 60-80 bostäder och har en byggnad med 

fasad mot gata och krav på off entliga bottenvåningar.

Markanvisningen kommer att tilldelas två aktörer, en 

för vardera tomt. Genomförandet kommer att förut-

sätta en nära samverkan mellan de aktörer som blir 

aktuella för markanvisning t ex vad gäller utformning 

av gårdsmiljön, parkering och mobilitetslösningar. 

Detta kan därför innebära att vissa kompromisser är 

nödvändiga när de två vinnande tävlingsförslagen ska 

kombineras.

Byggstart för denna del av planområdet kan ske när 

detaljplanen vunnit laga kraft och herrgårdsbygg-

naden fl yttats till sitt nya läge. En ny placering av 

herrgården vid Orrspelsgatan ingår i planarbetet. 

TOMT 1

TOMT 2

Illustrationsritning från detaljplanens samrådsförslag 
med aktuell tomt för markanvisning markerad.



TÄVLINGSUPPGIFTEN
Trähus 
Fokus för tävlingen är trähus. Med trähus i denna tävling menar 
vi byggnader med trästomme och att huset även i övrigt består till 
betydande delar av trä. För att annonsera projektet som trähus 
är det också positivt om trä användas som fasadmaterial i så stor 
utsträckning som möjligt. Vi förutsätter hög kvalitet i detaljer och 
på ytor. 

Byggnaderna ska på ett medvetet sätt förhålla sig till platsen och 
gatan samt till det kulturhistoriskt intressanta närområdet. 

En trovärdig affärsmodell med syfte att skala upp byggandet av 
trähus ska presenteras. Modellen ska kunna tillämpas på platser 
med olika förutsättningar.

Goda bostäder
Bostäderna ska kunna visa upp en god inre och yttre boendemiljö. 
Planeringen av det nya kvarteret ska utgå från kommunens mål 
om trygg och säker stad. Särskilt ska en god boendemiljö för barn 
och ungdomar beaktas. Utemiljön ska vara omsorgsfullt utformad. 
Uteplatser, entrésituationer och lekytor ska redovisas.

Även gemensamma utrymmen för avfallshantering, fastighets-
skötsel, cykelförråd och eventuell tvättstuga ska redovisas. 
Smarta, effektiva lägenhetslösningar eftersträvas. 

Ekologisk hållbarhet
Utöver programmet för miljöanpassat byggande som är ett grund-
krav, efterfrågas innovativa hållbara lösningar med avseende på 
energianvändning, material- och systemval samt hur ett hållbart 
boende kan underlättas. Lösningar som ser byggnaden som ett 
sammansatt system kommer att premieras. 
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Inkomna tävlingsförslag kommer att bedömas utifrån 

en urvalsmodell som består av följande tre steg: 

• Att ställda krav accepterats

• Bedömning av ekonomiska och organisatoriska 

förmåga att genomföra projektet 

• Bedömning av tävlingsförslag utifrån nedan redo-

visade bedömningskriterier 

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av in-

komna förslag och har även rätt att förkasta samtliga 

tävlingsförslag utan ersättningsskyldighet till respek-

tive förslagsställare.

Kvalifi ceringskrav
För att komma ifråga för markanvisningen ska aktö-

ren acceptera nedanstående projektspecifi ka krav. Att 

ställda krav har accepterats kontrolleras av tävlings-

funktionären.  

Mångfald i boendet
I närområdet fi nns en stor andel smålägenheter fram-

förallt i form av studentlägenheter. Även inom plan-

området planeras en stor andel  nya studentbostäder. 

I det kvarter som är aktuellt för denna markanvisning 

efterfrågas därför i första hand större lägenhter. Min-

dre lägenheter -studentrum eller ettor- får endast 

utgöra färre än 5 % av antalet lägenheter. Andelen 

lägenheter i respektive storlek i övrigt är valfritt. 

I primärområdet Johanneberg dominerar hyresrätter. 

Inkluderas även närliggande primärområde är fördel-

ningen mellan hyresrätt och bostadsrätt relativt jämn. 

Inom tävlingstomten föreslås 50% hyresrätt och 50% 

bostadsrätt.

Sociala åtaganden 
Ett villkor när kommunen upplåter eller säljer 

mark för hyresrätter är att bostadsföretaget lämnar 

lägenheter till fastighetskontoret för vidareuthyrning 

till hushåll som på grund av medicinska eller sociala 

skäl har rätt till förtur till bostad. Förutsättningarna 

regleras genom undertecknande av ett samarbetsavtal 

mellan kommunen och bostadsföretaget. 

Så länge som det kommunala kontraktet löper står 

fastighetskontoret som garant för hyresbetalningar. 

Hur många lägenheter som bostadsföretaget åtar sig 

att lämna regleras i markanvisningsavtalet. Styrande 

är antal bostäder i markanvisningen, men även 

företagets totala bostadsbestånd i Göteborg samt 

eventuella andra sociala åtaganden beaktas.

Ekologisk hållbarhet
Ett grundkrav är att projektet ska genomföras i 

enlighet med kraven i Göteborgs stads program för 

miljöanpassat byggande. För de intressenter som 

tidigare erhållit markanvisning i Göteborgs stad och 

genomfört byggprojekt med stöd av programmet görs 

en avstämning utifrån fastighetskontorets uppföljning.

Med tanke på de gröna kvaliteter, i form av uppvuxna 

träd, som försvinner vid byggnation ska ett kompen-

sationstänkande tillämpas vid genomförandet av 

planen, liksom att aktivt arbeta med att ersätta och 

förbättra ekosystemstjänsterna i området.  

Pris på marken
Marken för bostadsrätterna kommer att säljas och för 

hyresrätterna kommer marken antingen att upplåtas 

med tomträtt eller säljas. 

Köpeskillingen för marken som ska bebyggas samt 

förutsättningarna prissättningen framgår av bifogat 

koncept till markanvisningsavtal (bilaga 5) under 

punkt 5.7.

Organisatoriska och 
ekonomiska förutsättningar
För att kvalifi cera för bedömning i denna mark-

anvisningstävling ska sökande företag kunna visa att 

man har ekonomisk stabilitet och organisatoriska 

förutsättningar att genomföra det aktuella projektet.

Bedömning av aktörens organisatoriska och ekono-

miska förmåga att genomföra det aktuella projektet 

kommer att göras av annan part än juryn utan att 

förslagsställarna bakom respektive förslag röjs för 

juryn. Relevant underlag för att göra denna bedöm-

ning kan komma att begäras in.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGEN
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Specifi ka krav på bebyggelsen
Trähus är ett skallkrav för tävlingen. Om det vid 

bedömningen visar sig att något förslag inte lever 

upp till den beskrivning av trähus som beskrivs på 

sida 8 i detta program kan detta förslag komma att 

diskvalifi ceras.  Det samma gäller om projektet inte 

bedöms kunna klara tillgänglighetskraven eller inte 

ryms inom detaljplanens byggrätt och bestämmelser. 

Är avvikelsen av mindre karaktär kan detta även 

komma att formuleras som en förutsättning för vin-

nande förslag.

De fasader som vetter mot gata ska ha publika loka-

ler i bottenvåningen för att vitalisera området. 

Tillkommande bebyggelse längs Gibraltargatans 

västra sida ska ha en arkitektonisk nivå som samspe-

lar med bebyggelsen i riksintresset på motstående 

sida gatan (planbestämmelse f ). Det handlar om att 

medvetet förhålla sig till Gibraltargatan i indelning 

av byggnadsvolymer i skala, längd och höjd. Det 

innebär också att ge ett arkitektoniskt sett jämställt 

möte med motstående byggnader genom kvalitet 

och beständighet i uttryck och materialval där det 

nya med fördel ges ett eget uttryck. Tillkommande 

bebyggelse bör utformas för att bygga vidare på 

ett upplevelserikt och stadsmässigt gaturum längs 

Gibraltargatan. 

Gällande parkeringsnorm innebär att 5,5 bilplatser 

ska tillskapas per 1 000 kvm BTA. Enligt detalj-

planen ska parkeringsbehovet lösas inom fastigheten 

för såväl bil som cykel. Samordning av underjordiskt 

parkeringsgarage kommer att krävas. I det fortsatta 

arbetet kan mobilitetslösningar som innebär ett 

minskat behov av bilparkering diskuteras. 

Nedan redovisas ett preliminärt förslag till gransk-

ningshandling för den aktuella tomten. Tävlingsför-

slagen ska rymmas inom detta förslag till plankarta 

och planbestämmelser. I övrigt hänvisas till samråds-

handling för detaljplanen som fi nns länkad till denna 

handling. Detaljplanen kan komma att ändras fram 

tills dess att den är antagen vilket kan medföra att 

det vinnande förslag kan behöva justeras. Bedöm-

ningen är dock att detta endast rör sig om begrän-

sade ändringar. De vinnande förslagen kommer inte 

att kunna påverka detaljplanens utformning. 

vv1

TOMT 2

8

TOMT 1

Preliminärt förslag till granskningshandling. Förklaring till föreslagna planbestämmelser framgår av bilaga 2



Inbjudan  ll markanvisningstävling Gibraltarvallen     11

Byggnadens utformning
Följande aspekter kommer att vägas in vid bedömningen av denna kategori:

• Arkitektonisk kvalitet. Fokus kommer att var på det exteriöra -fasader, färgsättning, 
detaljutformning.

• Förhållningssätt till platsen och gatan. Detta inkluderar hur byggnaderna relaterar till 
kringliggande bebyggelse samt hur verksamheter i bottenvåningarna bidrar till kvarteret 
och områdets behov.

• Lägenheterna. Bostäder som kompletterar och utvecklar stadsdelen som boendemiljö 
samt smarta och yteffektiva planlösningar efterfrågas.

• Gemensamma utrymmen. Utformning av t ex bostadsgård, entréer.

För respektive tomt kommer det förslag som bäst motsvarar tävlingens ambition att ges 
högst omdöme. Juryn kommer även att göra en avvägning hur de båda förslagen för de 
båda tomterna förhåller sig till varandra och eventuellt ge rekommendationer hur de kan 
bearbetas för att fungera sida vid sida.

Ekologisk hållbarhet
Bedömningen kommer att fokusera på lösningar och förslag som bidrar till ekologisk håll-
barhet utöver de krav som ställs i Programmet för miljöanpassat byggande. De aspekter 
som särskilt efterfrågas är:

• Lösningar för att underlätta en hållbar vardag

• Materialval (utöver trä)

• Ekosystemtjänster

• Energihushållning och tekniska system. Integrerad energidesign premieras.

• Byggnadens livscykel

Affärsmodell för trähusbyggande
En genomtänkt affärsmodell för att öka trähusbyggandet efterfrågas. En helhetsbedöm-
ning kommer att göras där bl a följande aspekter vägs in: 

• Organisation för lärande och kunskapsspridning kring trähusbyggande

• Val av trähuskonsutruktion med avseende på byggnadens effektivitet (BOA/BTA) och 
effektiv byggprocess.

• Flexibilitet vad gäller möjlighet att bygga på platser med olika förutsättningar

• Nya lösningar i kombination med beprövad teknik

BEDÖMNINGSKRITERIER
Bedömningen av förslagen kommer att göras utifrån förutsättningarna som redovisas i 
detta program. Stor vikt kommer att läggas vid nytänkande vad gäller arkitektur, gestalt-
ning samt affärsmodell för att bygga fl erbostadshus i trä. Företagen bakom de sammanta-
get bästa förslagen kommer att utses som vinnare för respektive tomt. 

Juryn gör en helhetsbedömning utifrån följande tre övergripande kriterier, där bedömning-
en för respektive kategori viktas enligt följande:
• byggnadens utformning 40 %

• ekologisk hållbarhet 40 %

• affärsmodell för trähusbyggande 20 %
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INLÄMNINGSKRAV OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Redovisning av tävlingsförslag
Redovisningen av inlämnade förslag ska vara så 

omfattande att det ger tillräckligt underlag för att 

bedöma förslagets kvalitetsnivåer och dess genomför-

barhet.  Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga 

ritningar och övriga handlingar ska vara märkta med 

motto. 

Tävlingsförslaget ska lämnas in i ett anonymt 

förslutet kuvert märkt med ”Markanvisningstävling 

Gibraltarvallen - tomt 1” eller ”Markanvisningstäv-

ling Gibraltarvallen - tomt 2” beroende på vilken 

tomt förslaget gäller. Detta A3-kuvert ska innehålla 

två förslutna kuvert märkta: 

1. ”Förslag” +Motto

2. ”Organisation” + Motto

Nedan redovisas vad respektive kuvert ska innehålla.

De som önskar tävla om markanvisning på båda 

tomterna det vill säga både tomt 1 och tomt 2 måste 

lämna in separata förslag som bedöms var för sig. 

Ingen kombinationslösning accepteras.

Kuvert märkt ”Förslag” 
Allt material ska lämnas in såväl i fysiskt format som 

i digitalt utskriftbart format på USB-minne. 

Ritningar i A3-format ska lämnas i en omgång, 

monterad på kartong eller liknande och en omon-

terad omgång. Förslaget ska begränsas till högst 6 

A3-planscher och till omfattning och disposition 

följa nedanstående:

• Situationsplan som visar angöring, entréer, höjd-

sättning i skala 1:1 000

• Möblerade typlägenheter i skala 1:200, för 2, 3 

och 4 r o k, där principerna för bostädernas stan-

dard framgår. (Kan ingå i  ovanstående). 

• Fasader och sektioner i skala 1:200

• Detaljerade utsnitt över utformningen av bostads-

gården i skala 1:400

• Tre perspektivbilder eller volymskisser som visar 

förhållningssätt till platsen och gatan. Det ska 

även gå att utläsa hur de föreslagna byggnaderna 

förhåller sig till kvarterets övriga bebyggelse uti-

från detaljplaneförslaget. 

• Övriga illustrationer för klargörande av förslaget 

är valfritt.

• Kort beskrivning av förslagets intentioner och 

gestaltningsidé,  fördelning av lägenhetsstorlekar 

samt idé för verksamheter i bottenvåning, 

Följande beskrivningar och uppgifter kan redovisas i 

A4-format, max 4 sidor:

• Beskrivning av aff ärsmodell för trähusbyggande

• Redovisning av konstruktion, material (även delar 

som inte är trä), färger och detaljutformning av 

bebyggelsen och byggnadens livscykel

• Redovisning av principer för försörjningssystem 

(el, vatten, värme, ventilation)

• Redovisnings av lösningar för att underlätta en 

hållbar vardag, ekosystemtjänster och energihus-

hållning.

•  Sammanställning av samtliga ytor, lokaler och 

lägenheter inklusive bostadskomplement och 

gemensamma utrymmen för t ex förvaring, tvätt 

och drift. Förhållande BOA/BTA

Kuvert märkt ”Organisation” 
Följande information ska lämnas genom ifyllt ansök-

ningsformulär. Ansökningsformulär fi nns att hämtas 

på www.goteborg.se/planochbyggprojekt

• Förslagsställarens namn, adress, telefon, e-post, 

hemsida, organisationsnummer

• Kontaktperson: Namn, adress, telefon, e-post

• Kort beskrivning av företagets ekonomiska förut-

sättningar och ekonomiska stabilitet

• Beskrivning av organisation för genomförandet av 

projektet. För hyresrätter ska långsiktig förvaltare 

redovisas.
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Tävlingshandlingar
Tävlingshandlingarna består av detta tävlingspro-

gram inklusive bilagor (se nedan) samt ansöknings-

formulär.

Tävlingshandlingen är framtagen av fastighetskonto-

ret med stöd av stadsbyggnadskontoret och godkända 

av ledamöterna i juryn, vilka svarar för tävlingens 

genomförande. 

Bilagor
• Bilaga 1 Förslag till detaljplan inklusive bilagor:

        www.goteborg.se/planochbyggprojekt

• Bilaga 2 Preliminärt förslag till plankarta

• Bilaga 3 Grundkarta dwg

• Bilaga 4 Ortofoto och snedfoton 

• Bilaga 5 Koncept Markanvisningsavtal

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury 

som består av följande personer:

• Sofi e Bårdén, Fastighetskontoret

• Martin Fritzell, Fastighetskontoret

• Björn Siesjö, Stadsbyggnadskontoret

• Kerstin Elias, SDF Centrum

• Staff an Bolminger, Urban Innovation

Juryn kommer att ha tillgång till referenspersoner 

med särskild kunskap inom bl a trähusbyggande, 

tillgänglighet och miljöanpassat byggande. Juryns 

sekreterare är Anna Olsson.

Tävlingsfunktionär
Endast tävlingsfunktionären har rätt att i undan-

tagsfall och på juryns uppdrag bryta kuvert med 

namnsedel och under sekretess kommunicera med 

förslagsställaren avseende eventuella kompletterande 

uppgifter om tävlingsförslaget. 

Tävlingsfunktionär är Eva Lindberg.

Frågor och svar
Eventuella frågor under tävlingsperioden ska skickas 

via e-post till eva.lindberg@fastighet.goteborg.se 

senast 16 december 2016.  Frågor och svar kommer 

att publiceras löpande på www.goteborg.se. 

Alla kontakter angående tävlingen ska riktas till 

tävlingsfunktionären. De tävlande får inte ta direkt 

kontakt med juryledamot för frågor angående täv-

lingen. Detta kan leda till diskvalifi cering. 

Inlämning
Tävlingsförslagen ska vara staden tillhanda senast 20 
januari 2017. Förslagen skickas till:

Göteborgs stad

Fastighetskontoret 

Box 2258

403 14 Göteborg

Tävlingsförslagen kan också lämnas i fastighetskon-

torets reception på Postagatan 10, Göteborg senast kl 

16:00 20 januari 2017. 

Efter tävlingen
Det är arrangörens utgångspunkt att det vinnande 

förslaget ska genomföras i sin helhet med reserva-

tion för ändringar som fortsatt detaljplanearbete kan 

innebära. Eventuell bearbetning enligt juryns rekom-

mendationer ska ske i samråd med arrangören.

Fastighetsnämnden beslutar om att godkänna mark-

anvisningen för projektet, varpå markanvisningsavtal 

tecknas. 

Parallellt med att staden slutför detaljplanearbetet 

kan aktörerna bakom de vinnande förslagen komma 

att kallas till avstämningsmöten.  Eftersom de 

vinnande förslagen är inom samma kvarter kom-

mer samordning mellan de olika aktörerna behövas 

exempelvis vad gäller gården.  

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten 

till samtliga inlämnade tävlingsförslag. De tävlande 

innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten 

till sina förslag.



FÖR MER INFORMATION

Mer information om markanvisningstävlingen 

hittar du på www.goteborg.se/markanvisning

Har du frågor under tävlingstiden, vänligen kontakta 

tävlingsfunktionär eva.lindberg@fastighet.goteborg.se


