Projekttävling

Handelshögskolan i Göteborg
Inbjudan till prekvalificering samt
tävlingsprogram
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Inför byggandet av en ny handelshögskola i Göteborg utlystes en arkitekttävling 1947 och året därpå presenterades det vinnande förslaget. Till tävlingen
inkom 75 förslag varav fyra blev prisbelönade och ytterligare utvalda fem
förslag inköptes. Första pris gick till arkitekterna Sture Ljungqvist och
Carl Nyrén för deras förslag ”Pagina”.

Dokument upprättat av
Christian Frisenstam,
Arkitekturråd, Akademiska Hus AB.
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Handelshögskolan, tävlingsområdet i förgrunden.

Projekttävling: inbjudan till prekvalificering
samt tävlingsprogram

Akademiska Hus Region Väst inbjuder härmed till
projekttävling om utformning av en ny högskolebyggnad
för Handelshögskolan i Göteborg.
Tävlingen arrangeras i samråd med Göteborgs Stad,
Trafikverket och Sveriges Arkitekter.
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1 BAKGRUND
Handelshögskolan har behov av nya lokaler för sin verksamhet. Verksamheten behöver bedrivas inom en samlad byggnad
för att uppnå goda samband och ett effektivt lokalutnyttjande.
För att möta framtida förändrade pedagogiska metoder och
undervisningsformer krävs ett tillskott av lokaler med stor
flexibilitet och anpassningsförmåga.
Västlänken är en ny pendeltågsförbindelse genom centrala
Göteborg. Den största delen går i tunnel under staden och
längs sträckan planeras tre nya stationer – en ny stationsdel
vid Göteborgs Central och helt nya stationer vid Haga och
Korsvägen. Stationen i Haga kommer att ha en sekundär uppgång i nordöstra hörnet av Handelshögskolans kvarter mot
Vasagatan och Haga kyrkogata. Uppgången avses integreras i
den nya byggnaden. Stationens huvuduppgång är placerad
längre norrut i anslutning till kollektivtrafikstråket i Allén.
Västlänken knyter samman tågtrafiken inom Göteborgsregionen och kommer då att ge bl a Handelshögskolan direkta
förbindelser ut i regionen och med stor sannolikhet även på
sikt till Landvetter flygplats.
Handelshögskolan ligger vid Vasagatan i centrala Göteborg
och upptar ett helt kvarter, med verksamhet även i närliggande
byggnader. Handelskvarteret består av sammankopplade
byggnadskroppar, dels från 1952, dels från 1995. I hörnet av
Vasagatan och Haga kyrkogata ligger de ursprungliga byggnaderna, uppförda efter ritningar av arkitekt Carl Nyrén i början
av 1950-talet. Den övriga delen av kvarteret färdigställdes
1995 efter ritningar av Erséus, Frenning och Sjögren Arkitekter AB. Den planerade stationsentrén inom kvarteret innebär
att den befintliga lågdelen från 1952 måste rivas och ersättas
med en ny byggnad (se illustration, sidan 5).
Gällande plan är stadsplan från 1950 som gjordes i samband
med byggandet av den nya handelshögskolebyggnaden.

2 SYFTE OCH GEMENSAM VISION

Tävlingens mål är att få fram ett förslag till utformning av en
ny högskolebyggnad, med integrerad stationsentré till Västlänken Station Haga. Byggnaden ska tillvarata verksamheternas
behov, med god gestaltning och funktionalitet och ha en tydlig
identitet som tillför en ny dimension till sitt urbana sammanhang. Den föreslagna byggnaden ska uppfylla höga hållbarhetskrav, vilket även innefattar att den ska vara kostnadseffektiv
och öppen för framtida behov av förändring. Viktigt är också
att skapa en mötesplats där byggnaden och den omgivande
staden samspelar och vitaliserar sitt sammanhang. Förslaget
avses ligga till grund för upprättande av detaljplan. Slutligen
är ytterligare ett syfte att handla upp en arkitekt för projektering av högskolebyggnaden.

3 VISIONER OCH MÅL
I arbetet med detaljplanerna med Västlänken har ett kvalitetsprogram tagits fram som anger en stadsbyggnadsvision för
mötet mellan staden och järnvägen. I det mötet ska alla de
stadsrum där Västlänken möter Göteborg gemensamt bidra
till att stärka och berika regionens urbana kärna. I en levande
och attraktiv regionkärna är stadsrummen gestaltade för att
underlätta möten mellan människor. I och med Västlänkens
uppgång i Handelshögskolans kvarter läggs en ytterligare
pusselbit till det lokala vardagslivet, den lokala historien och
stadslandskapet. Samtidigt bidrar högskolans utveckling till
att stärka de befintliga kvaliteterna.
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Handelshögskolans verksamhetsvision, mål och lokalbehov
som följd av detta beskrivs i bilagt dokument ”Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av lokalbehov”,
bilaga 1. Lokalprogrammet består av en verksamhetsbeskrivning, en förteckning över lokalbehovet samt en beskrivning
av önskade samband mellan de olika delarna av den planerade
verksamheten.

Trafikverkets målbild för Västlänken
Västlänken gör det enklare att resa och bidrar till ett attraktivt,
växande och hållbart Västsverige. Västlänkens stationer
ska vara väl integrerade i stadsmiljön och vara rätt utformade
ur såväl livscykel- som klimatperspektiv. De ska vara tillgängliga, trygga och överskådliga med god och säker framkomlighet
för alla. Anläggningen ska vara robust och flexibel.
Trafikverkets vision för Västlänkens gestaltning samt
förutsättningar och utrymmesbehov för en uppgång inom
Handelshögskolans fastighet beskrivs i bilagda dokument
”Layout för Västlänken station Haga södra uppgång” bilaga 8
samt i ”Kompletterande förutsättningar för station Haga
Södra uppgången” bilaga 9.

4 TÄVLINGSOMRÅDE
Tävlingsområdet, markerat på kartan på nästa sida, utgörs av
en del av Handelshögskolans kvarter, beläget i gränsen mellan
stadsdelen Haga och Vasastaden i centrala Göteborg. Vasastaden sträcker sig mellan Vasaplatsen och Haga, huvudstråket
genom stadsdelen är den breda Vasagatan med ett gångstråk i
en allé i mitten. Vasastaden är en av Sveriges bäst bevarade enhetliga miljöer av stadsbebyggelse från perioden 1870 – 1920,
en period som kännetecknas av det borgerliga samhällets höjdpunkt, som satt sin prägel på flera av Europas större städer
såsom Paris, Berlin eller Wien.
I förlängningen av Vasagatan i väster finner vi den pietetsfullt renoverade arbetarstadsdelen Haga, räddad från sanering
genom ingrepp av folkopinionen på 1980-talet. Husen i området består av bland annat så kallade landshövdingehus. Haga
var fram till 1970-talet en stadsdel med låg boendestandard,
bohemliv och krogar. Haga är idag en eftertraktad boendemiljö
som betraktas som en sevärdhet i Göteborg.
Tillsammans bildar Vasagatan och Haga Nygata ett välfrekventerat stråk mellan Kungsportsavenyn i öster och Linnégatan i väster med små affärer, restauranger, kaféer och andra
verksamheter. Framväxten av cityuniversitetet längs detta
stråk har bidragit till att vitalisera och sätta sin prägel på
staden och stadslivet. Vasastaden såväl som stadsdelen Haga
är av riksintresse för kulturmiljövård.
Tävlingsområdet gränsar till den planerade Station Haga
med stationstunnlar belägna närmare 30 meter under markytan. I tävlingsområdet ingår en framtida byggrätt för högskolebyggnad samt utrymme för stationsentré. Byggandet av den
nya Station Haga förutsätter rivning av en befintlig byggnad i
kvarterets nordöstra hörn, markerad på vidstående illustration. Det förutsätts också att den befintliga höghusdelen i anslutning till tävlingsområdet kommer att beröras av ombyggnadsåtgärder, för bättre funktionell koppling till nybyggnaden.

Situationsplan. Tävlingsområde, markerat enligt ovan.
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Om tävlingen
5 TÄVLINGSUPPGIFT
Uppdraget innebär att ge förslag till en ny byggnad med flera
funktioner, som högskolebyggnad, som entré till Station Haga
och som volym i stadsbilden. En byggnad som förstärker Handelskvarterets identitet och tillför omgivande offentliga rum
injektioner av stadsliv. En viktig del av uppgiften är att pröva
utbyggnadskapaciteten inom det givna tävlingsområdet och
en tillkommande byggnadsvolyms möjliga storlek i relation
till omgivande bebyggelse och stadsrum.
Tävlingsuppgiften kommer att vara att ge förslag till:
• byggnadens gestaltning
• organisation av byggnadens olika funktioner och
inbördes samband
• hur byggnaden kan samspela med och förstärka det
offentliga livet utanför själva byggnadskroppen, dock
utan att förlora sin identitet som högskolebyggnad
• bidrag till stadsbilden
Målet är att få förslag till en ny byggnad för Handelshögskolan och stationsentrén som:
• blir en symbol för högskolan med en arkitektur i
intressant relation till tidigare gestaltningsmässiga
anslag
• har en generell och flexibel utformning och ett
effektivt lokalutnyttjande
• organiseras så att den stimulerar till möten mellan
högskolans olika verksamheter och med det omgivande samhället
• möjliggör förändrade undervisningsmetoder och
forskningsmiljöer
• samspelar med det omgivande offentliga rummet.
• har ett blandat innehåll med bland annat utbildningslokaler, publika lokaler i bottenvåningen och kontor
• visar attraktiva möjligheter i utemiljön runt hela
byggnaden
• visar och stödjer Handelshögskolans hållbarhetsprofil
• skapar en attraktiv, tydlig och trygg stationsentré i
samspel med stadens offentliga liv och högskolan

6 STADSBYGGNADSASPEKTER
Entrén till den planerade Station Haga ligger strategiskt i hörnet av byggnaden. Byggnaden kommer att utgöra ett portalmotiv i fonden av Vasagatan och den nya byggnadsvolymen bör
avspegla denna situation. Byggnaden kommer att utgöra en väsentlig del av Handelskvarteret i ett väl synligt läge. Det finns
anledning att ge byggnaden en gestaltning som bygger vidare
på och utvecklar Handelshögskolans nuvarande arkitektoniska identitet. Samtidigt finns uttalat önskemål om att byggnaden ska berika stadslivet i området – inte bara för dem som är
verksamma vid högskolan, utan också för övriga göteborgare
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och besökande. Med sitt intressanta innehåll, där uppgången
från Station Haga är en väsentlig del, blir byggnaden en målpunkt för människor med många olika ärenden och intressen.
Detta innebär i sin tur att nya värden skapas i stadslivet; att
en kritisk massa av olikheter och möten uppstår som möjliggör
kreativitet och innovation. Under alla omständigheter kan
korsbefruktningen från de olika verksamheterna bli en intressant och inspirerande miljö att befinna sig i. Stationsentréns
attraktivitet och trygghet beror också i hög grad på möjligheten till samspel med intilliggande verksamheter. Vidare är det
viktigt att påpeka att kvarteret såväl som dess omgivningar är
av riksintresse för kulturmiljövård.

7 BYGGNAD, FUNKTION OCH AREABEHOV
Handelshögskolan

Byggnaden skall visa fram Handelshögskolan som en öppen och
modern lärande- och forskningsmiljö som sjuder av förnyelse,
utveckling och framtidsoptimism. Byggnadens gestaltning
ska spegla dess innehåll och målgrupp. Den ska bidra till att ge
Vasagatan liv och det är väsentligt att den inte uppfattas som
alltför storskalig. De rumsliga sambanden inomhus - utomhus
söker nya lösningar och idéer. Bottenvåningen ska utformas så
att de förbipasserande uppfattar huset som öppet och välkomnande. Handelshögskolans verksamhet ska också synliggöras,
t ex genom att uppehållsytor och foajéer är väl synliga utifrån.
En generös och tydlig entré ska leda besökarna in i byggnaden.
Entrén till stationen ska samordnas med högskolans entré så
att de, utan att skapa otydlighet, samverkar till bådas fördel.
Byggnaden ska vara utformad med god generalitet och flexibilitet för att enkelt kunna anpassas vid förändrad verksamhet. Hela byggnaden ska t ex kunna omvandlas till kontor om
högskoleverksamheten i byggnaden upphör. Lokalerna ska
även vara möjliga att dela upp till separata uthyrningsbara
enheter.
Undervisningslokalerna ska i framtiden kunna varieras i
storlek genom att rumsavskiljande väggar flyttas. Detta måste
beaktas bl.a. vid utformning av trapphus, kommunikationsstråk, fasadutformning och installationer. Byggnadens inre
organisation ska vara tydlig med god orienterbarhet. Gemensamma ytor ska vara utformade för att skapa möjlighet till
möten och interaktion. Material ska vara robusta och väljas
med tanke på lång hållbarhet. Byggnaden ska innehålla funktioner med samband enligt bifogat lokalprogram.
Inga nya bilplatser behöver tillföras i området. Befintliga
bilplatser inom Handelskvarteret behålles i huvudsak.
Stor omsorg ska läggas vid lösningar för cykelparkering.
I förslagen kan t.ex. prövas möjligheten till attraktiv cykelparkering i källaren. En sådan cykelparkering bör också lätt
kunna nås från stationsuppgången så att den kan nyttjas
av pendlare.

Höghusdel uppförd 1952. Arkitekt Carl Nyrén.
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Stationsentrén
Utformningen av uppgången från station Haga arbetas fram
inom den parallellt pågående projekteringen av Västlänken.
Den redovisade layoten för uppgången är en dimensionerande
förutsättning för denna tävlingsuppgift. Antalet rulltrappor
och trappor är dimensionerade utifrån kraven på utrymningskapacitet från stationstunnlarna och inte utifrån kapacitetsbehovet för de förväntade resenärsmängderna som är betydligt
mindre. Utformningen av uppgången tar även hänsyn till konstruktiva, geotekniska och bergtekniska förutsättningar. Eventuella justeringar av den redovisade placeringen av rulltrappor,
hissar och utrymningstrappor ska i förslagen konsekvensbeskrivas avseende byggteknik.
Från den södra tvärtunneln, ca 25 meter under markytan,
leder hissar och långa rulltrappor upp till gatunivån. Möjligheten att belysa dessa med dagsljus och om möjligt även, via
trappschaktet, kunna leda dagsljus ner i tvärtunneln har
stor betydelse för stationsmiljön. Rulltrapporna och hissarna
är tänkta att landa i en luftig entré - och trapphall med ca 6
meters takhöjd i kvarterets hörn. Rumshöjden är viktig i relation till skalan på trappschaktet och skapar både förutsättningar för höga glasfasader som kan få dagsljuset att nå långt
ner i stationsuppgången och tydlig annonsering av entrén i
stadsbilden. Rulltrapporna och tvärtunneln är också tänkta
att dagsljusbelysas genom dagsljuschakt i marknivå strax
norr om byggnaden.
En kompletterande utrymningstrappa kompletterar utrymningskapaciteten i rulltrapporna och är tänkt att mynna
utmed Haga Kyrkogata.
Stationsentrén kommer stora delar av dygnet att vara glest
befolkad. Det är därför önskvärt att den integreras i helheten
så att synergieffekter skapas som förstärker tryggheten.

8 HÅLLBARHET

Projektet har högt ställda hållbarhetskrav. I huvudsak hanteras hållbarhetsaspekter genom att följa Akademiska Hus Riktlinje för byggprojekt där såväl energieffektivitet som allmänna
miljöhänsyn berörs. Vidare är kravet att nå SGBCs Miljöbyggnad nivå guld vilket ytterligare accentuerar hållbarhetsaspekter. Det är naturligtvis fritt att i tävlingsförslagen inkludera
ytterligare åtgärder i samma anda där vi väntar oss att också
sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter beaktas.

9 TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

Allmänt
Arrangör
Tävlingen arrangeras av Akademiska Hus Region Väst i samråd med Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form
Tävlingen är en inbjuden projekttävling i ett steg som föregås
av en öppen prekvalificering, där fyra till sex tävlande väljs
ut att delta i tävlingen. Enbart dessa har rätt att komma in med
tävlingsförslag. Som förslagsställare önskas arkitektföretag
med väl dokumenterad och för uppgiften relevant kompetens
och erfarenhet. Även relativt oprövade arkitekter med visad
stor gestaltningsförmåga är välkomna att lämna intresseanmälan.
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Prekvalificering
Utvärdering
Urvalet kommer att göras i två steg varav det första är skallkrav. Om dessa uppfylls går man vidare till steg 2.

Steg 1 Kvalificeringskrav (skallkrav)
Ansökan ska ha inkommit i tid och innehålla:

•

Förteckning över inlämnat material. Handlingar ska vara
författade på svenska och följa denna punktlista.
• Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-mail,
webbadress. Om flera företag samverkar ska var och en
lämna dessa uppgifter.
• Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller
liknande. Om flera företag samverkar ska var och
en lämna intyg.
• Intyg att föreskrivna skatter och avgifter har betalts. För
utländska aktörer gäller att redovisa i enlighet med det
egna landets riktlinjer. Om flera företag samverkar ska var
och en lämna intyg.
• Intyg från affärs- och kreditupplysningsföretag innehållande uppgifter om ekonomiska nyckeltal och riskklassificering (högst 3 månader gammalt) eller motsvarande. Om
flera företag samverkar ska var och en lämna intyg.
• Redovisning av konsultansvarsförsäkring.
• Tre referensprojekt relevanta för uppgiften ska lämnas,
varav minst ett ska vara genomfört. Referensprojekten bör
inte vara äldre än tio år.
• Referenspersoner till referensprojekt ska anges med namn,
adress, telefon och e-mailadress. I de angivna referensprojekten ska någon av angivna nyckelpersoner ha deltagit och
deras roll i redovisade referensprojekt ska anges.
• Programförklaring - förslagsställarens egen redogörelse
för hur man avser arbeta med de målbilder som angivits
i programförutsättningarna, max en A4-sida. Inlämnad
programbeskrivning kommer att användas som en del i
underlaget vid utvärdering av förslag.
• Redovisning av projekteringsorganisation och resurser
för eventuellt fortsatt uppdrag, inklusive CV för de nyckelpersoner som avses att engageras och på vilket sätt dessa
kommer att delta i projektet. Redovisning av hur projektorganisationen uppfyller krav på erfarenhet och kunskap
om projektgenomförande i enlighet med svenska normer
och krav.
• Redovisning av företagets kvalitets- och miljöledningssystem.
Referensprojekten kommer att bedömas både under steg 1,
Kvalificeringskrav och steg två, Urvalskriterier för deltagare.
I steg 1 kontrolleras att referensprojekten uppfyller krav ovan.
I steg 2 används referensprojekten som en del i bedömningen
enligt utvärderingskriterierna.
Intresseanmälan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. I det fall annan person undertecknar intresseanmälan ska behörighet styrkas genom bifogad fullmakt undertecknad av behörig firmatecknare.
I det fall flera företag önskar lämna intresseanmälan tillsammans ska intresseanmälan lämnas av ett av företagen
(förslagsställaren). Övriga företag i samarbetet ska vara underleverantörer till förslagsställaren. Förslagsställaren ska stå
för förslaget och uppfylla krav gällande förslagsställaren.

Handelskvarteret från norr. Vasagatan i förgrunden.
Vilket företag som är förslagsställare och vilket/vilka som är
underleverantörer ska anges.

Steg 2 (urvalskriterier för deltagare)
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att bygga på en sammantagen bedömning
utifrån lämnat material av:

•
•
•
•

Förmåga till gestaltning av komplexa byggnader i urban
kontext.
Förmåga till att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta
funktionella, totalekonomiska och genomförbara lösningar som tillgodoser nyttjarens krav.
Förslagsställarens egen redogörelse för hur man avser
arbeta med de målbilder som angivits i programförutsättningarna.
Förmåga till ett projektsäkert genomförande vad gäller
resurser för projektering, tidhållning och kostnadsuppföljning.

Inkomna intresseanmälningar kommer att utvärderas av:
• Christian Frisenstam, arkitekt SAR/MSA, arkitekturråd
Akademiska Hus
• Björn Siesjö, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt Göteborgs
Stad
• Joanna Hagstedt, planarkitekt Göteborgs Stad

Frågor intresseanmälan
Eventuella frågor om intresseanmälan ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post. E-post: sirpa.anttila@akademiskahus.se. Sista datum för frågor är 2014-07-01. Märk all
korrespondens med ”Projekttävling Handelshögskolan”.

Inlämning av intresseanmälan
Svar ska ha inkommit till Akademiska Hus senast den 22 augusti 2014 kl 24.00 och ska innehålla samtliga efterfrågade
uppgifter. Intresseanmälan som inkommer för sent kommer
inte att behandlas. Intresseanmälan adresseras till:
Akademiska Hus Region Väst
Att: Sirpa Anttila
Box 476
401 27 Göteborg

Intresseanmälan ska lämnas i förslutet och neutralt kuvert
och märkas med ”Intresseanmälan Arkitekttävling”. Intresseanmälan via e-post, telegram eller telefax accepteras ej.
Lämnas intresseanmälan personligen ska kontakt tas i god
tid med tävlingsfunktionär, före inlämnande, för att säkerställa att person finns tillgänglig. Telefonnummer till tävlingsfunktionär är 031-63 25 34.
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Tävling

•

Jury
Tävlingsjury bestående av elva personer har utsetts av Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter.
Akademiska Hus har utsett:
• Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör
Akademiska Hus (Ordförande)
• Per Cramér, dekanus Handelshögskolan
• Per Sundqvist, fastighetschef Göteborgs universitet
• Hans Hofflander, projekt- och fastighetsutvecklingschef
Akademiska Hus
• Christian Frisenstam, arkitekt SAR/MSA, arkitekturråd
Akademiska Hus
Göteborgs Stad har utsett:
• Björn Siesjö, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt Göteborgs
Stad
• Birgitta Lööf, arkitekt SAR/MSA, planchef Göteborgs Stad
Trafikverket har utsett:
• Lena Lingqvist, arkitekt SAR/MSA Trafikverket
• Johny Lindeberg, arkitekt SAR/MSA, gestaltningsansvarig Västlänken, Trafikverket
Sveriges Arkitekter har utsett:
• Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA
• Hans Bjur, arkitekt SAR/MSA
Sakkunniga inom kalkyl, byggproduktion, konstruktion,
energi, miljö, tillgänglighet och brand kommer att tillkallas för
att bistå juryn.
Juryns ordförande är Birgitta Hohlfält van Dalen. Juryns
sekreterare är arkitekt SAR/MSA Fredrik Rosenhall.
Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis
som rådgivare.

Tävlingsfunktionär
Sirpa Anttila, Akademiska Hus. E-post: sirpa.anttila@akademiskahus.se

Programhandlingar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

detta tävlingsprogram
Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av
lokalbehov, bilaga 1
mall för timpriser projektering, bilaga 2
kartunderlag i DWG-format visande tävlingsområdet,
bilaga 3
ritningar av befintliga byggnader i DWG-format, bilaga 4
flygbilder över området, bilaga 5
foton som underlag gör exteriörperspektiv, bilaga 6
geotekniska förutsättningar, bilaga 7
layout för Västlänken Station Haga Södra uppgången,
bilaga 8
kompletterande förutsättningar Station Haga Södra uppgången, bilaga 9
Akademiska Hus Riktlinjer för projektering, bilaga 10
Akademiska Hus Riktlinje byggprojekt, den s k ”Enbladaren”, bilaga 11
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•

Handelshögskolan i Göteborg, Byggnad 1952 lågdelen,
Kulturhistorisk undersökning, bilaga 12
Utdrag ur bilaga till MKB avseende kulturmiljö, bilaga 13

Programhandlingar, bilaga 2-13, tillhandahålls vid startmöte.

Tävlingsspråk
Tävlingsspråk, kontraktsspråk och projektspråk är svenska.

Tävlingsförslaget
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga inlämnade
ritningar och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara
försedda med ett motto.
Tävlingsförslag ska vara monterat på kartong eller liknande
i A1-format (59,4 x 84,1 cm) och får omfatta högst åtta planscher. Därutöver ska en omgång av dessa planscher, förminskade till A3-format, lämnas. All text på planscherna ska vara
läsbar på A3-kopiorna.
Arrangören kommer med hjälp av en oberoende konsult att
upprätta vita 3D-modeller över förslagen. Dessa kommer att
placeras i terrängmodell och användas av juryn för bedömning
av volymer, höjder, dagsljus, skuggning och placering. De tävlande ska därför utifrån primärkarta ange koordinater som
låser husets läge. Något av följande filformat ska användas:
3D-Studio Max ( .max), FBX ( .fbx), DWG ( .dwg), Revit (.rvt).
Allt material ska även lämnas digitalt i PDF-format på USBminne. Filer ska benämnas på ett logiskt sätt. Samtliga planscher ska ligga i samma fil. OBS ! de digitala filerna får
sammanlagt ha en storlek på max 20 MB och ska vara rensat
från spårbar information som kan avslöja upphovsman mm för
att garantera anonymitet. Handlingar utöver dessa kommer
att tas undan från bedömning och utställning. Fysisk modell
tas ej emot. Fysiska modeller med enhetligt utförande kommer
att tas fram av arrangören på underlag av inlämnade förslagshandlingar.
Tävlingsförslag ska redovisa följande:
• beskrivning av förslaget i text med redovisning av tekniskt
utförande, materialval mm
• situationsplan, skala 1:400
• samtliga våningsplan skala 1:200, varav entréplanet ska
omfatta hela tävlingsområdet med redovisning av entréfunktioner, angöringar för fordon, cykelparkeringar och
yttre miljö
• sektioner 1:200
• fasader 1:200
• exteriörperspektiv från tre punkter som anges på kartan,
sidan 5
• valfria interiörperspektiv utvisade den inre miljön
• redovisning av byggnadens area, i LOA m2 och BTA m2
• redovisning av våningsplan vid alternativ användning t.ex.
med öppna kontorslösningar e d
• redovisning av energiberäkningar och utfall

Låghusdel uppförd 1952. Arkitekt Carl Nyrén.
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Projekteringskostnad
Byggherren Akademiska Hus avsikt är att efter att vinnare
utsetts inleda förhandlingar om projekteringsuppdraget med
denne, se vidare under rubriken ”Uppdrag efter tävling”.
De tävlande ska tillsammans med sitt förslag lämna timpriser för de kompetenser som behövs i arbetet. Detta görs genom
att fylla i tillhandahållen mall, se bilaga 2. Denna ska ifylld
läggas i ett anonymt kuvert som märks med tävlingsförslagets
motto och läggs tillsammans med tävlingsförslaget i dess
försändelse.
Detta kuvert kommer att öppnas efter att juryn har tagit
sitt beslut och underlaget kommer användas som utgångspunkt i den förhandling om fortsatt uppdrag som kommer
att ske mellan vinnare och byggherren Akademiska Hus.

Inlämning
Tävlingstiden slutar 2015-01-30. Senast denna dag ska
tävlingsförslag vara inlämnat till allmän befordran adresserat
till tävlingsfunktionären under adress:
Akademiska Hus Region Väst
Att: Sirpa Anttila
Box 476
401 27 Göteborg
Tävlingsförslag kan också lämnas direkt till Akademiska Hus
Region Väst reception med adress Stampgatan 14, våning 5,
Göteborg. Receptionen har öppet under vardagar 8-12 och
13-16, då märkt ”Arkitekttävling Handelshögskolan”.
Förslag som lämnats till allmän befordran senast denna
dag, men som ankommer tävlingsfunktionären mer än 5 dagar
senare, tas inte upp till bedömning.
Tävlingsbidrag ska också inlämnas elektroniskt före
tävlingstidens slut. De tävlande kommer att i god tid innan
tävlingstidens slut erhålla anvisningar för inlämning på FTPserver.
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt
kuvert, märkt med ”Namnsedel” och förslagets motto. Detta
kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren
och ev. medarbetare.
Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran (bud
eller post) ska kvitto utvisande inlämningsdag samt förslagets
motto samtidigt översändas separat till tävlingsfunktionären.
På detta kvitto ska även anges ett telefonnummer där kontakt
kan nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet
i fall att tävlingsförslaget inte kommit fram. För förslag som
lämnas direkt till tävlingsarrangören ska denne lämna kvitto
som bekräftar att förslaget lämnats inom utsatt tid.

Tävlingsarvode
Varje förslagsställare som inom utsatt tid lämnat in ett tävlingsförslag och som godkänns för bedömning av juryn kommer
att erhålla ett tävlingsarvode om 300 000 SEK exklusive moms.

Bedömningskriterier
Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av förslagen
utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån
de krav och önskemål som ställts i programmet:

•
•

arkitektonisk gestaltning
bidrag till stadsbilden, utformning och anslutning till
det omgivande offentliga rummet
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•
•
•
•
•
•

funktion, organisation och samband
generalitet, flexibilitet och utvecklingsbarhet
areaeffektivitet
ekonomisk genomförbarhet
byggbarhet
hållbarhet inklusive tekniska lösningar, materialval och
resurseffektivitet

Kostnadsbedömning samt areamätning kommer att göras av
sakkunniga på samtliga förslag. Denna kommer också att uppskatta eventuella element som fattas i redovisningen och som
bedöms nödvändiga för att projektet ska nå den kvalitet och
funktion som eftersträvas. Juryn kommer att göra en bedömning av projektets utvecklingsbarhet och genomförbarhet i
efterföljande skede för att projektet ska nå den eftersträvade
kvaliteten inom angiven budget. Det ska beaktas att byggtiden
är relativt kort och det är av största vikt att projektet kan
genomföras inom utsatt tid.
Riktkostnad för projektet ska vara 24.000 SEK/m2, LOAkostnadsläge medio 2014. I riktkostnad ska följande delar inte
ingå:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projektering
byggledning, kalkyl, kontroll, besiktningar, bygglov kopiering och övriga byggherrekostnader
index
moms
tomtanskaffning, fastighetsbildning
eventuella hyresförluster eller evakueringskostnader
projektfinansiering, ränte- och kreditivkostnader
anslutningsavgifter
byggherrens interna kostnader
myndighetsavgifter
miljöcertifiering av byggnad
konstnärlig utsmyckning
arkeologisk undersökning
lös inredning
hyresgästens inredning och utrustning
datanätverk
eventuella solpaneler
merkostnader för arbete utfört utöver ordinarie arbetstid
eventuell sanering av riskmaterial
eventuell bergschakt
eventuell spontning
eventuella kostnader för etappbyggeri

På samma sätt kommer en bedömning av energi- och miljöklass
att göras. I denna bedömning kommer i första hand energianvändning, energibehov, kylbehov, konstruktionsprinciper,
inomhusmiljö, komfort, dagsljus och materialval att bedömas.
För bedömning av energiförbrukning kommer en analys
göras av samtliga förslag. Härvid beaktas:

•
•
•
•
•

byggnadens formfaktor
area, orientering och andel glasytor (fönster och glasade
dörrar)
u-värde för klimatskalets övriga delar
solavskärmning
möjlighet för effektiva installationer

Biblioteket, vy mot nordväst.
Med dessa parametrar genomförs översiktliga jämförande
energiberäkningar.
Skulle tävlingsförslag vid arrangörens bedömning av kostnader och energiförbrukning befinnas inte rymmas inom
ramen för målsättningarna i tävlingsprogrammet kommer
juryn att bedöma huruvida det är möjligt att bearbeta förslaget
med kvarhållande av de kvaliteter juryn ser i förslaget.

Bedömning
Bedömningen beräknas vara avslutad i mars 2015.

Utställning/publicering

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras i samband
med att tävlingens resultat offentliggjorts. En utställning
kommer att arrangeras i Handelshögskolans lokaler.
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera
samtliga tävlingsresultat på sina hemsidor samt i tidningen
Arkitekten. Sveriges Arkitekter och arrangören äger också rätt
att göra tävlingsförslagen tillgängliga för press och liknande.
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling
kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Ägande- och nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslag. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller
nyttjanderätten till sina förslag. Direkt utnyttjande av förslag,
helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med
förslagsställaren.

Returnering av förslag
Förslagen kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävling
Arrangören avser att förhandla med gestaltande arkitekt i vinnande förslag om uppdraget att projektera/ta fram fullständiga
projekthandlingar för den nya byggnaden. Finner arrangören
skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med
Sveriges Arkitekter. Om tävlingen efter två år ännu inte har lett
till projekteringsuppdrag för vinnaren tillkommer det denne
en ytterligare ersättning motsvarande tävlingsarvodet.
Om vinnaren av arrangören och Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd inte anses ha erforderliga erfarenheter och resurser att handha uppdraget lämnas det till denne i samarbete
med en mer erfaren fackman, vald av vinnaren själv och godkänd av arrangören och byggherren.

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält,
1998”. Reglerna gäller om inte programmet anger annat.
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka
svarar för tävlingens genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av
Sveriges Arkitekter.
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Tävlingens tidplan

•
•
•
•
•
•
•
•

Inbjudan prekvalificering 2014-06-02
Slutdatum för prekvalificeringsfrågor 2014-07-01
Inlämning av intresseanmälan 2014-08-22
Meddelande om resultat av prekvalificering
2014-10-01
Startmöte projekttävling 2014-10-15
Slutdatum för tävlingsfrågor 2014-12-15
Inlämning av tävlingsförslag 2015-01-30
Kungörande av juryns beslut 2015-03-31

Handelshögskolans entré från Vasagatan.
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Göteborg 2014-06-02
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