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1 Arrangör
Göteborgs Stad tillsammans med berörda fastighetsägare anordnar en inbjuden pro-
jekttävling för 4 tävlande arkitekt/konsultteam om gestaltning av Kunsportsavenyen 
och Götaplatsen i Göteborg. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Upphandlande myndighet är stadsbyggnadskontoret

2 Bakgrund
Kungsportsavenyen, kallad Avenyn i dagligt tal, är en del av stadens identitet och en 
viktig plats för göteborgarna såväl som stadens besökare. Därför blir gestaltningen 
av stor vikt när Avenyn och Götaplatsen nu ska rustas upp för att fungera som den 
paradgata den förväntas vara. I mångas ögon har Kungsportsavenyen tappat sin forna 
glans som paradgata. Den saknar tydlig identitet samt är bedagad och sliten. Framför 
allt upplevs detta under vinterperioden då gatan känns öde, blåsig och kall. 

Upprustningsprojektet för Avenyn och Götaplatsen har initierats för att återupprätta 
gatans status och attraktionskraft, öka antalet besökare och möjliggöra för verksam-
heterna att få fler kunder.

Projektets uppdrag är formulerat i Kommunfullmäktiges budget 2021, där  Byggnads-
nämnden har fått i uppdrag att, i samverkan med Trafiknämnden, Fastighetsnämnden, 
Kulturnämnden och Park- och naturnämnden, leda projektet för upprustning av Avenyn, 
i nära samverkan med Citysamverkan/Avenyföreningen och berörda fastighetsägare. 
Upprustningen görs som ett gemensamt projekt med berörda fastighetsägare och 
samarbetsavtal har tecknats för inriktning, planering och finansiering. I ett gemensamt 
inriktningsdokument formuleras platsutvecklingens vision och syfte (se bilaga 3).
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3 Syfte med tävlingen  
Tävlingens syfte är att få fram högkvalitativa förslag för utformning och gestaltning 
av Avenyn och Götaplatsen, som tillsammans ska vara Göteborgs mesta parad-, 
nöjes och kulturstråk. De ska utgöra ett utåtriktat och grönt stråk med internationell 
attraktionskraft och vara målpunkt för hela regionen. 
 
Tävlingen syftar även till att upphandla ett team med god kompetens inom 
gestaltning, trafikutformning, förvaltning och genomförande för det fortsatta 
uppdraget med en förprojektering i en genomförandestudie(GFS). Upphandlingen 
omfattar också option för det fortsatta arbetet med framtagande av bygghandlingar 
för utförandeentreprenad, liksom för biträde under byggskedet samt för upprättande 
av relationshandlingar.

4 Vision
Projektets vision är att Avenyn och Götaplatsen ska ges ett uttryck som bekräftar platsens 
betydelse och återupprättar dess status och skönhet som paradgata och mötesplats. 

Visionen är också att stärka Avenyn och Götaplatsens dignitet i allmänhetens ögon och 
förbättra gatulivet vintertid. Götaplatsen  Bild: Mikael MiettinenGötaplatsen vid evenemang
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5 Mål
   Stärka platsens identitet som unik destinationStärka platsens identitet som unik destination som stärker Göteborgs varumärke  

 bland europeiska städer. Grundat på gatans historia ska Avenyn vara Göteborgs  
 gröna parad-, nöjes och mesta kulturgata.

   En tillgänglig plats för allaEn tillgänglig plats för alla där högtidlighet samsas med en vänlig och inkluderande 
atmosfär. Avenyn och Götaplatsen ska ha väl gestaltade och attraktiva stråk,  
mötes- och vistelseplatser, tillgängliga för alla både till vardag och fest/evenemang  
under årets alla månader och dygnets alla timmar.

   Platsen som kulturbärarePlatsen som kulturbärare, där konst och kultur ska utvecklas som identitetsskapande 
kärnvärden.

   Hållbara lösningar Hållbara lösningar där kommersiella värden ska samverka med det allmänna och 
samtidigt bidra till platsens identitet. Avenyn och Götaplatsen ska vara en tillåtande 
och inkluderande plats som bidrar med ekosystemtjänster och hanterar ett förändrat 
klimat.

   God genomförbarhetGod genomförbarhet ska skapas med genomförbara och robusta lösningar, inom 
ekonomiska ramar, som håller över tid och utformas med tanke på framkomlighet, 
drift och underhåll.  

West Pride på Avenyn. Bild: Göteborgs stad
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6 Tävlingsuppgiften
 

Tävlingsuppgiften är att få fram högkvalitativa förslag för gestaltning av Avenyn och 
Götaplatsen.  Här omfattas hela stadsrummet för Avenyns och Götaplatsens gestaltning, 
som innefattar bland annat gång- och cykelstråk, platsbildningar, vegetation, vatten 
och markbeläggning.

Förslaget för den övergripande gestaltningen ska innefatta hela området (se mörkblått 
i karta), men genomförandet av detta projekt kommer inte att omfatta trafikytor för bil, 
buss och spårväg (se gulmarkerad yta i karta), då detta i dagsläget inte bedöms kunna 
inrymmas i anslagen budget. Därför blir det viktigt att förslaget också fungerar gestalt-
ningsmässigt i det kortare perspektivet, dvs även när trafikområdet inte är omvandlat.  
För genomförandet finns en budget om ca 395 miljoner kr där 285 miljoner utgör 
samverkansprojektet för trottoarytorna och 110 miljoner avser Götaplatsen och trafikala 
delar längs Avenyn, till exempel vid korsningar med tvärgatorna.

 

7 Tävlingsområdet 
 
Tävlingsområdet omfattar Avenyn och Götaplatsen med tillhörande korsningar inklusive 
anslutningar till tvärgator. Området indelas dels i det som är gångytor och möblerings-
bara ytor, dels de fordonstrafikala delarna (gata och spårväg, gulmarkerat på kartan). 
Delarna ses i ett sammanhang utifrån helhetsidén men har olika förutsättningar gällande 
genomförande och finansiering

I anslutning till uppdragsområdet finns influensområden (ljusblå linje i kartan), som 
inte berörs av planerade förändringsarbeten men som behöver beaktas i förslags- och 
genomförandearbetet.
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Tävlingsområdet markerat i 
mörkblått samt influensområ-

det i ljusblått streckat.  
 

Trafikområdet i mitten, marke-
rat i gult, ingår gestaltnings-

mässigt men planeras inte 
genomföras inom ramen  

för detta projekt.  
 

Bild: Tengbom arkitekter
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8 Prekvalificering
Intresseanmälan arkitekt-/konsultteam
Intresseanmälan ska lämnas på svenska eller engelska. 

Komplett intresseanmälan ska senast fredag 2022-02-18 vara arrangören tillhanda i 
Tendsign.

Tendsign är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören använder för denna 
projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten att använda systemet och att lämna 
intresseanmälan. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning. Se www.tendsign.
com. 

Intresseanmälningar som lämnas på annat sätt, t.ex. via e-post eller brev, kommer inte 
att beaktas.

Frågor rörande projekttävlingen ställs på svenska eller engelska via TendSigns funktion 
för frågor och svar. Frågor och svar liksom eventuella förtydliganden och komplette-
ringar utgör en del av inbjudan. Intressenten ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad 
på frågor och svar.

Handlingar att lämna in
Intresseanmälan ska innehålla samtliga handlingar enligt nedan:

1. Ifyllt formulär, bilaga 1, kallat ”Intresseanmälan för projekttävling om 
 Avenyn och Götaplatsen med egenförsäkran”. Om flera företag samverkar  
 ska var och en lämna dessa uppgifter.  
2. Programförklaring. En redogörelse omfattande max en A4-sida som  
 beskriver uppgiftens utmaningar och möjligheter och en generell  
 beskrivning av teamets arbetsmetodik. 
3. Redovisning av uppdragsorganisation för tävling samt för fortsatt uppdrag  
 inklusive  CV:n för nyckelpersoner som kommer att engageras. 

 
 I uppdragsorganisationen efterfrågas kompetens inom:

 • Gestaltning av offentliga stadsrum 
 • Stadsgrönska och ekosystemtjänster 
 • Stadsrums förhållande till kommersiella förutsättningar 
 • Belysning av offentliga rum 
 • Mark- och trafikplanering med erfarenhet av komplexa  
  stadsutvecklingsprojekt, gärna innefattande spårväg. 
 • Förståelse och insikter om besöks- och eventnäring liksom  
  planering av kommersiella lokaler i stadsmiljö 
 • Trygghet, säkerhet, drift och underhåll 
 • Genomförandeekonomi 
 • Tillgänglighet

4.     Minst 3 och max 5 referensprojekt där minst 2 är byggnationsmässigt  
 färdigställda. Referensprojekten får vara högst 8 år gamla. Bland annat är  
 följande typer av referensprojekt relevanta för tävlingen: 

 • Offentliga stadsrum i innerstadsmiljöer med trafik 
 • Stadsrum med kommersiella funktioner 
 • Omdaning av allmän plats i kulturhistoriskt värdefull miljö

 Varje referensprojekt ska presenteras på max två A4-sidor. För referens- 
 projekten ska följande anges:

 • Objekts- och projektbeskrivning (för byggda projekt anges  
  entreprenadform och ekonomi) 
 • Beskrivning av intressentens uppdrag och varför projektet är  
  relevant som referens 
 • Vilken roll personerna i lämnad uppdragsorganisation (punkt 4)  
  har haft i  referensprojektet
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Enligt 15 kap i lagen om offentlig upphandling (LOU) får beskrivning av tjänster (i detta 
fall referensprojekt) som är högst tre år begäras in. För att säkerställa en effektiv kon-
kurrens får beställaren dock begära in tidigare exempel på utförda tjänster. Det är i 
denna prekvalificering inte sannolikt att intressenterna har genomfört tillräckligt många 
relevanta projekt inom en treårig tidsrymd. Därför får referenser som är max 8 år gamla 
lämnas i denna intresseanmälan.

Uteslutningsgrunder
Stadsbyggnadskontoret kommer att utesluta anbudssökanden som gjort sig skyldig 
till brott eller inte fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller 
socialförsäkringsavgifter enligt 13 kap. 1 - 2 §§ LOU. 

Stadsbyggnadskontoret kan komma att utesluta anbudssökanden om det i övrigt 
förekommer missförhållanden inom anbudssökandens verksamhet, enligt 13 kap. 3 § 
LOU. Enligt 13 kap. 3 § LOU får bland annat uteslutning ske med anledning av jäv eller 
om anbudssökanden har deltagit i förberedelserna.

Grund för uteslutning gäller även eventuella underleverantörer.

Avenyn och Götaplatsen som mötesplats.  Bild: Göteborgs stad

Kvalificeringskrav
Intressenten måste uppfylla följande kvalificeringskrav:

a. Intressenten ska vara registrerade hos bolagsverket eller motsvarande register 
  i den stat där verksamheten är etablerad. 

b. Intressenten ska ha en sådan ekonomisk- och finansiell ställning att det inte  
 föreligger risk för störningar på grund av ekonomiska problem. Den upphand- 
 lande myndigheten inhämtar och bedömer leverantörens kreditvärdighet  
 med hjälp av affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. För att  
 anbudssökanden ska anses ha en god kreditvärdighet och därmed uppfylla  
 kvalificeringskravet om ekonomisk- och finansiell ställning ska anbuds- 
 sökanden erhålla en rating på minst 40. I de fall anbudssökanden har en  
 lägre rating kan denne ändå anses uppfylla kvalificeringkravet genom att  
 redovisa sin ekonomiska ställning på annat sätt och på så vis styrka att de har  
 tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget. Den upphandlande  
 myndigheten avgör huruvida en sådan alternativ redovisning anses mot- 
                   svarande.

c. Intressenten ska ha ett kvalitets- och miljöledningssystem. 

Åberopar intressenten ett annat företags kapacitet ska även dessa uppfylla kraven a. 
och b. När det gäller c. ska något av företagen uppfylla dessa krav. 

Intressenten redovisar att kraven uppfylls på blankett för Intresseanmälan-/egenför-
säkransblankett.

Åberopande av annan leverantörs kapacitet 
Vid åberopande av annan leverantörs kapacitet ska intressenten inkomma med ett 
skriftligt åtagande från underleverantören, eller på annat vis styrka att underleveran-
tören kommer att ställa sina resurser till förfogande under hela projekttävlingen och 
vidare kontrakt.
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Kvalificerings- och urvalsprocess

Urvalet kommer att göras i tre steg. Om något av kraven i Steg 1 inte uppfylls går  
intressenten inte vidare till steg 2. 

 

 Steg 1

 Intresseanmälan ska ha inkommit i tid.

 Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan ska ha inkommit. Om   
 det saknas handlingar eller uppgifter kan intresseanmälan förkastas

 Det ska inte finnas någon grund för uteslutning (se Uteslutningsgrunder).

 Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda (se Kvalificeringskraven)

  

 Steg 2

 Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att  
 bygga på en sammantagen bedömning av projektorganisation, program-  
 förklaring och referensprojekt. Projektorganisation, programförklaring och   
 referensprojekt värderas utifrån urvalskriterierna (se nedan).

  
 Steg 3

 Intervjuer kommer att genomföras med minst 4 intressenter. Hur många beror  
 av urvalsprocessen i steg 2. De team som bäst uppfyller uppställda kriterier   
 kommer att bjudas in till intervjuer i syfte att säkerställa deras lämplighet för 
 uppdraget. Teamen kommer att få besvara frågor om sitt anbud. Av de 
 intervjuade teamen väljs 4 ut att tävla.

Meddelande m beslut efter prövning av intresseanmälningarMeddelande m beslut efter prövning av intresseanmälningar

Samtliga intressenter kommer att erhålla skriftligt meddelande via e-post om resultatet  
av prövningen, så snart arrangören valt deltagare till projekttävlingen.

Avenyn kvällstid. 
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Urvalskriterier
  
Verkshöjd Verkshöjd 
Förmåga att gestalta offentliga stadsrum med hög arkitektonisk kvalitet och god 
helhetsverkan.

Funktion, genomförbarhet och hållbarhetFunktion, genomförbarhet och hållbarhet 
Förmåga att gestalta funktionella, attraktiva, inkluderande, tillgängliga, kostnads-
effektiva och genomförbara offentliga stadsrum med bland annat kommersiella 
verksamheter. Förmåga att integrera grönska och ekosystemtjänster i stadsmiljö. 
Förmåga att projektera trafik- och markförslag inklusive genomförandefrågor som 
ekonomi och utbyggnadsordning. 

Inlevelse och förståelse för uppdraget Inlevelse och förståelse för uppdraget 
Inlevelse i Avenyns och Götaplatsens utmaningar och möjligheter samt förståelse för 
uppgiften.

Organisation och samverkanOrganisation och samverkan 
Förmåga att leda och samverka i multidisciplinära team samt organisera och driva 
arbetsprocesser tillsammans med Göteborgs stad och berörda fastighetsägare.

Intervju
Det kommer att genomföras intervjuer med de intressenter som kan vara aktuella 
för fortsatt deltagande i tävlingen. Intervjun hålls i Göteborg, alternativt via Teams. 
Huvudansvarig samt ytterligare minst 2 av personerna i den offererade konstellationen 
ska närvara. Mötet uppskattas vara under ca 1 timme. Någon särskild ersättning för 
inställelsen, eller för resa, utgår inte. 

Urvalsgrupp 
Urvalsgruppen kommer att bestå av:

   Björn Siesjö, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret

  Gunilla Gombrii, landskapsarkitekt, trafikkontoret/park o naturförvaltningen

  Camilla Graad, trafikplanerare, trafikkontoret

  Mattias von Geijer, arkitekt bygglovavdelningen stadsbyggnadskontoret

  Robert Pemaj, regionansvarig fastighetsutveckling, Balder

Tävlingsfunktionär: Linnéa Fhager Karlsson, upphandlare, stadsbyggnadskontoret 

Avenyn i klassiskt  Göteborgsväder.



Vy över Avenyn. Från Kristinelundsgatan mot Valand. 
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9 Om tävlingen
Tävlingens form
Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 18 kap i lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling.

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

Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess vid 
arkitekttävlingar. Sekretess gäller för upphandlingen.

För att garantera juryns opartiskhet och oberoende får inte uppgifter om deltagande 
röjas. Röjs sådana uppgifter kan tävlanden diskvalificeras. 

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att inte röja sitt deltagande i 
arkitekttävlingen. Den tävlande får enbart lämna uppgifter gällande sitt deltagande 
till den upphandlande myndigheten genom tävlingsfunktionären fram till dess att den 
absoluta sekretessen har upphört, enligt med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
19 kap 3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess. Sekretessen gäller fram till dess att 
beslut om tävlingsvinnare har meddelats. 

Tävlings- och projektspråk
Tävlings- och projektspråk är svenska. Tävlingsprogrammet kommer att ges på svens-
ka. Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.  Juryns utlåtande kommer att ges på 
svenska. 

Tävlingsprogram
Ett tävlingsprogram är under framtagande och kommer att publiceras vid tävlingens 
start. 

Tävlingsarvode
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med ett arvode om 225.000 SEK exklusive 
moms efter korrekt inlämnat, bedömningsbart och av juryn godkänt tävlingsförslag i 
enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura. 

Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att, utan föregående annonsering, förhandla med tävlingens vinnare om 
uppdraget för arkitekt- och tekniktjänster gällande det fortsatta uppdraget att gestalta 
utformningen och utföra arbetet med en förprojektering i en genomförandestudie(GFS). 

Upphandlingen omfattar också en option för det fortsatta arbetet med framtagande av 
förfrågningsunderlag och bygghandlingar för utförandeentreprenad, liksom en option 
för biträde under byggskedet samt en option för upprättande av relationshandlingar.

Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till projekteringsuppdrag för eller inledda 
förhandlingar med vinnaren, trots att erforderliga beslut fattats, får vinnaren ytterligare 
en ersättning motsvarande tävlingsarvodet.

Uppdrag i fortsatt arbete efter tävlingen utförs enligt ABK 09, med ändringar och tillägg 
enligt bilaga 2. Teknisk Handbok ska användas vid upprättande av GFS, bygghandlingar, 
och relationshandlingar.

 

   Tidplan

  Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2022 02 02

  Sista dag för svar i samband med intresseanmälan: 2022 02 04 

  Sista dag för inlämning av intresseanmälan:  2022 02 18

Preliminära tider

  Intervjuer av intressenter: 2022 03 07 – 2022 03 11

  Meddelande till utvalda intressenter att de bjuds in att tävla och inbjudan 
till startmöte: 2022 03 14 - 2022 03 25

   Startmöten: 2022 03 14 - 2022 03 25

  Inlämning av tävlingsförslag: 2022 06 10

  Tillkännagivande av juryns beslut: 2022 08 26
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10  Bedömning av tävling
Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av 9 personer, samman-
satt av dels representanter från Göteborgs stad och berörda fastighetsägare samt två 
ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Juryn ska vara opartisk och oberoende i 
förhållande till deltagarna i tävlingen. Jäv får således inte föreligga.

   Birgitta Lööf, ordförande, projektledare, arkitekt, stadsbyggnadskontoret

  Mats Herner, Senior Advisor, Wallenstam 

  Jessika Wassberg, VD, Avenyföreningen 

  Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare, park och naturförvaltningen, Göteborg

  Mattias Junemo, enhetschef trafikplanering, trafikkontoret

  Nina Due, chef Röhsska museet, kulturförvaltningen

  David Fridén, regionchef kommersiellt, Balder

  2 Jurymedlemmar utsedda av Sveriges Arkitekter

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare sakkunnig expertis 
avseende frågor som t ex: 

• Stadsmiljö/Gestaltning avseende kultur, grönt och blått, ljus, trygghet mm 
• Stadsmiljö/ Funktioner avseende trafik, tillgänglighet, säkerhet mm 
• Kommersiella värden 
• Stadsmiljö/Genomförbarhet avseende kostnader, drift/underhåll mm

Tävlingssekreterare: Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA Sveriges Arkitekter 
  Johan Henrikson, arkitekt, stadsbyggnadskontoret/Tengbom

Tävlingsfunktionär: Linnéa Fhager Karlsson, upphandlare, stadsbyggnadskontoret 

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som kommer att ställas i programmet och dess bilagor:

Gestaltning Gestaltning 

Funktion och organisation av ytornaFunktion och organisation av ytorna

Hållbarhet Hållbarhet 

Utvecklingsbarhet  Utvecklingsbarhet  

Genomförbarhet, ekonomi och förvaltningGenomförbarhet, ekonomi och förvaltning

Avenyn i Julstaden Göteborg.
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11 Rättigheter
Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. Förslagsställarna 
innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nyttjande 
av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan förslagsställarna 
och arrangören/byggherren. Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det 
samlade tävlingsresultatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt att det inte 
strider mot svensk lag om upphovsrätt. Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att 
publicera förslagen i tryckt form och digitalt samt för utställning utan särskild ersättning 
till förslagsställarna. All publicering efter anonymitetens brytande kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn, innan dess med förslagets motto.

Lek framför Stadsteatern på Götaplatsen. Bild: Göteborgs stad12 Bilagor
Bilaga 1    Intresseanmälan för projekttävling om Avenyn och Götaplatsen med  
     egenförsäkran

Bilaga 2        Ändringar och tillägg till ABK 09

Bilaga 3        Avenyn och Götaplatsen Inriktning 20211103 

Cyklister på Avenyn. Bild: Göteborgs stad



Götaplatsen. Bild: Anders Wester. Göteborgs bildbyrå
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