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Inbjudan och Välkommen 
Hufvudstaden inbjuder till parallella upp-
drag för utveckling av Kv Inom Vallgraven 
12. Samarbete sker med Göteborgs stad Stads-
byggnadskontoret och Sveriges Arkitekter.  
Göteborgs Stad byggnadsnämnd beslutade 2015-
08-25 om planavtal med Hufvudstaden med syfte att 
ange förutsättningarna för att upprätta detaljplan för 
det aktuella området och starta en planprocess. Som 
grund för detaljplanearbetet ligger planbesked be-
viljat 2012-11-27. Syftet är enligt planbeskedet att 
i en planprocess pröva möjligheterna att komplette-
ra kvarteret innehållsmässigt och med tillbyggnader. 

Kv Inom Vallgraven 12 är beläget inom ett område av 
riksintresse för kulturmiljövården; Göteborgs inner-
stad. Byggnadsnämnden har parallellt med detaljplane-
arbetet upprättat ett program för Sydöstra city, ett större 
område inom Vallgraven, där det aktuella planområdet 
för kvarteret ingår som en del. Programmet godkändes 
av Byggnadsnämnden 20170321. Översiktsplanens 
riktlinjer utgör ytterligare en grund för planarbetet. 

Fastighetsägaren Hufvudstaden äger samtliga 4 bygg-
nader inom området. Kvarteret är bebyggt med tre äld-
re byggnader uppförda 1802/1875, 1887 samt 1930. 

Större delen av kvarteret upptas av en byggnad uppförd 
1973- 75, fd Citypassagen. Mot Södra Hamngatan finns 

idag en obebyggd tomt där en ny byggnad får uppföras. 

Det finns en stor efterfrågan på centralt belägna och 
effektiva kontorslokaler. Kvarteret rymmer idag främst 
lokaler för handel, restauranger samt kontor med inslag 
av bostäder. Totalt omfattar kvarteret ca 23 200 kvm 
bruttoarea exklusive den obebyggda fastigheten vid 
Södra Hamngatan 47. 

Stadsbyggnadskontoret har bedömt att det är möjligt att 
tillföra kvarteret högre volymer. Det ingår i uppgiften 
att pröva hur stor tillkommande volym kvarteret kan 
tillföras med hänsyn till stadsbild och kulturmiljö. Som 
utgångspunkt för studierna har satts ett intervall om 
11 000- 15 000 kvm BTA tillkommande byggrätt in-
klusive den obebyggda tomten. I vilken utsträckning 
och på vad sätt ytterligare volymer kan tillföras hör 
dock intimt samman med hur volymerna hanteras och 
hur fasader och taklandskap gestaltas. Fastighetsäga-
ren har därför beslutat att belysa kvarterets utformning 
närmare genom parallella uppdrag till tre-fem arki-
tektkontor, samarbete sker med Stadsbyggnadskonto-
ret. Resultatet av det parallella uppdraget kommer att 
ligga till grund för fortsatt arbete med samrådsförslag.
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mersiella fastigheter i Stockholms och Göteborgs mest 
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InlednIng
kV Inom VallgraVen 12    

Göteborg står inför en kraftig expansion. Det finns 
ett behov att utveckla den historiska kärnan med 
dess unika kvaliteter som är av riksintresse till att 
bli en tillgång för hela staden och regionen när sta-
den växer. Kvarteret Inom Vallgraven 12 ingår som 
en del av sydöstra city inom stadsdelen Inom Vall-
graven. Byggnadsnämnden har beslutat att pröva 
möjligheten att utveckla kvarteret Inom Vallgraven 
12 genom att upprätta en ny detaljplan för kvarteret. 

Visionen är att bidra till att skapa ett attraktivt kom-
mersiellt kvarter med en tydlig och stark identitet 
som balanserar stadsbild och kulturvärden. Genom 
att utveckla ett unikt kvarter för kontors- och verk-
samhetslokaler och stärka handeln i byggnadernas 
bottenvåningar kan kvarteret bidra till den historis-
ka kärnans utveckling och ökade möjligheter och 
förutsättningar för levande och attraktiva stadsrum. 

Inom Vallgraven 12 är beläget i en del av Göteborgs 
historiska stadskärna och gränsar mot det stråk av all-
männa platser som finns utmed hamnkanalen.  Stadsbil-
den är känslig för förändringar och skalförskjutningar, 
varför olika förhållningssätt/tillvägagångssätt behöver 
studeras vid utformningen/utvecklingen av önskade 
förändringar. Stadsdelen Sydöstra city som helhet har 

höga kulturvärden och dess centrala läge har betydelse 
för upplevelsen av Göteborg.

Som underlag för den fortsatta planprocessen och 
den kommande detaljplanen inbjöd Hufvudsta-
den till prekvalificering inför parallella uppdrag 
för utveckling av kv Inom Vallgraven 12. Samar-
bete sker med Göteborgs stad Stadsbyggnadskon-
toret och Sveriges Arkitekter. Steg 1 är prekvalifi-
cering och steg 2 är genomförande av de paral-
lella uppdragen för de 3-5 arkitektkontor som ut-
valts. Totalt inkom 32 intresseanmälningar. Be-
dömningsgruppen har efter utvärdering utvalt fem 
arkitektkontor att arbeta vidare med de parallella 
uppdragen i steg 2. De utvalda arkitektkontoren är: 

• White arkitekter, Göteborg
• Semrén+Månsson, Göteborg
• Team Utopia, Stockholm
• Urban design och What arkitekter, Göteborg
• General arcihitecture, Stockholm

Resultatet av det parallella uppdraget kommer att ligga 
till grund för den fortsatta planprocessen och ett förslag 
till samrådshandling. En ”unik” förutsättning för det 
parallella uppdraget är det har arbetats fram ett koncept 
till planbeskrivning 170509 som är ett viktigt underlag. I 
konceptet till planbeskrivning framgår vilka frågor som 
detaljplanen ska beskriva och besvara. Det är viktigt att 
kontoren läser igenom beskrivningen för att få en bild av 
vilka frågor som skall hanteras framöver i planprocessen.

Kv Inom vallgraven 12

2



Stadsbyggnadskontoret har bedömt att det är möjligt att 
tillföra kvarteret högre volymer med hänsyn till befint-
liga värden. Uppgiften består i att ta ett helhetsgrepp om 
hela kvarteret och arbeta fram ett gestaltningsförslag som 
tillför kvarteret och staden värden som stärker/utveck-
lar attraktionskraften i staden.  Förslagen ska bidra med 
värden som bidrar till att utveckla stadsrum, stråk, plat-
ser och en utveckling av byggnadernas bottenvåningar 
som stärker upplevelsen i ögonhöjd och ökar tryggheten 
på kvarterets omgivande tvärgator. Påbyggnader som 
balanserar och sammanväger stadsbild och kulturmil-
jövärden mot önskemålet att utveckla innerstaden ge-
nom att tillföra funktionella, flexibla och moderna kon-
tors- och handelslokaler i attraktiva lägen i innerstaden. 
Problemställningen är komplex och ambitionsnivån på 
förändringarna i kvarteret är hög vad gäller arkitekto-
nisk kvalitet och gestaltning, för att nå ett genomförbart 
resultat. Hufvudstaden äger och förvaltar ett flertal äldre 
fastigheter med höga kulturvärden och värnar långsik-
tighet i utvecklingen av egna kommersiella fastigheter.

1.1  Syfte med parallella uppdrag
Parallella uppdragets syfte är att i den pågående plan-
processen belysa och få fram ett bredare gestaltningsun-
derlag för det fortsatta planarbetet. Att i en dialog mel-
lan arrangören och de utvalda arkitektkontoren få fram 
väl gestaltade förslag med hög arkitektonisk kvalitet 
och genomförbarhet, som kan användas helt eller delvis 
som underlag i det fortsatta planarbetet. Resultatet av 
de parallella uppdragen kan komma att innebära att ett 
eller flera kontor erbjuds fortsatt uppdrag för Hufvud-
stadens räkning i hela eller mindre delar av området.

1.2  Bakgrund
Göteborgs Stads byggnadsnämnd beslutade 2015-08-25 
om planavtal med Hufvudstaden med syfte att ange för-
utsättningarna för att upprätta detaljplan för det aktuella 
området och starta en planprocess. Detaljplanearbetet 
pågår. Byggnadsnämnden har parallellt med detaljpla-
nearbetet upprättat ett program för Sydöstra city inom 
Vallgraven för ett större område, där det aktuella planom-
rådet för kvarteret Inom Vallgraven 12 ingår som en del. 
Programmet godkändes av Byggnadsnämnden 170321.

Fastighetsägaren Hufvudstaden äger samtliga 4 bygg-
nader inom området. Totalt omfattar kvarteret ca 
23 200  kvm bruttoarea exklusive den obebyggda fast-
igheten vid Södra Hamngatan 47. Det pågående plan-
arbetet har ambitionen att inklusive den idag obebygg-
da tomten tillföra ytterligare byggrätt inom intervallet 
11 000 – 15 000 kvm  BTA. Stadsbyggnadskontoret har be-
dömt att det är möjligt att tillföra kvarteret högre volymer. 
I vilken utsträckning och på vad sätt ytterliga-
re volymer kan tillföras hör dock intimt sam-
man med hur volymerna hanteras och hur fasa-
der och taklandskap gestaltas. Hufvudstaden har 
därför beslutat att belysa kvarterets utformning när-
mare genom parallella uppdrag till fem arkitektkontor.  

1.3 Uppdragsförutsättning
Resultatet av det parallella uppdraget kommer 
att ligga till grund för fortsatt arbete med sam-
rådsförslaget. Målet är att fatta beslut i bygg-
nadsnämnden om samråd preliminärt Q1 2018.

1.4 Uppgiften 
Uppgiften för utvalda arkitektkontor består i att ta ett 
helhetsgrepp om hela kvarteret och utarbeta förslag 
där utvecklingen av kvarteret tillför värden som stär-
ker och utvecklar kärnan för både staden och regio-
nen utifrån stadens övergripande styr- och visionsdo-
kument. Förslag ska bidra till att utveckla stadsrum, 
stråk, platser och en utveckling av byggnadernas 
bottenvåningar som stärker upplevelsen i ögonhöjd, 
ökar tryggheten på omgivande tvärgator.  Förslag till 
påbyggnader ska balansera och sammanväga stads-
bild och kulturmiljövärden mot önskemålet att utveck-
la en attraktiv innerstad genom att tillföra lokaler för 
funktionella och moderna kontor. Problemställning-
en är komplex och ambitionsnivån på förändringar-
na i kvarteret är hög vad gäller arkitektonisk kvalitet 
och gestaltning, för att nå ett genomförbart resultat.
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2. målsättnIng
För parallella uppdrag
Det parallella uppdraget syftar till att belysa hur kv 
Inom Vallgraven 12 kan utvecklas och förtätas genom 
ny- och ombyggnation. Ett av målen är att resultatet av 
de parallella uppdragen skall uppnå en arkitektonisk 
verkshöjd och kvalite med hänsyn till omgivande stads-
landskap och kulturmiljövärden. 

Målsättningen är att genom resultatet av parallella upp-
draget färdigställa en samrådshandling. Grundläggande 
är att planförslaget skall illustrera och visa en gestalt-
ning och ett förhållningssätt till stadsbild och kulturvär-
den som stärker förutsättningarna att nå en detaljplan 
som kan vinna laga kraft 2019.   

- En kärnfråga är: Att analysera vilka volymer 
som bedöms kan tillföras kvarteret med hänsyn till vär-
debeskrivningen av riksintresset Göteborgs innerstad, 
stadsbilden och kulturmiljövärden, samt att beskriva 
motiv och förhållningssätt till vald gestaltning.

- Att utvecklingen av kvarteret som helhet skall till-
föra staden värden som stärker och utvecklar kärnan 
och attraktionskraften för både staden och regionen ut-
ifrån stadens övergripande styr- och visionsdokument.

- Att tillföra värden som bidrar till att utveckla stads-
rum, stråk, platser och en utveckling av byggnadernas 
bottenvåningar som stärker upplevelsen i ögonhöjd och 
ökar tryggheten på kvarterets omgivande tvärgator.

- Att möjliggöra påbyggnader av hög arkitektonisk 
kvalitet och en volymhantering som balanserar och 
sammanväger stadsbild och kulturmiljövärden med 
önskemålet att utveckla innerstaden genom att till-
föra moderna, flexibla och funktionella kontors- och 
verksamhetslokaler i attraktiva lägen i innerstaden.
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3. uppdragsområdet

3.1  kvarterets  roll  i staden och del i
regionens kärna
Stadskärnans betydelse som regioncentrum kom-
mer att öka, vilket gäller för såväl handel, of-
fentlig förvaltning som besöksnäringar och stora 
evenemang. Efterfrågan är stor på moderna och ef-
fektiva kontorslokaler i centrala lägen som kan bi-
dra till en hållbar stad och minskat bilberoende. 

I stadens arbete kring styrning av stadsutvecklingen 
har ett antal övergripande styr- och visionsdokument 
tagits fram som har varit styrande för framtagandet 
av planförslaget. De innehåller övergripande mål, po-
litiska mål och strategier som i planarbetet har bru-
tits ned på en detaljplanenivå. Sammantaget stödjer 
de att utveckla kärnan och staden inom Vallgraven 
för att bli en tillgängligare plats för hela regionen. 
Göteborgsregionen (GR) har som mål att regionen 
ska öka med 10000 personer per år och år 2030 ska 
den lokala arbetsmarknaden omfatta 1,75 miljoner 
invånare. Regionkärnan ska stärkas med 45 000 nya 
boende och 60 000 arbetsplatser fram till år 2030.  

3.2  kvarterets historik
Kvarteret Inom Vallgraven 12 ingår i Göteborgs ur-
sprungliga befästa stadsbildning med rutnätsplan. 
Kvarteret totalförstördes två gånger i omfattande 
bränder år 1669 och 1792. Efter den senare ritades 
stadsplanen om och Fredsgatan drogs genom kvarte-
ret som därmed fick sin nuvarande utsträckning. Från 
början av 1800-talet etableras hotell i kvarteret, med 
början i det nordvästra hörnet med Bloms hotell, se-
dermera det välkända Grand Hotell Haglund. Bygg-
naden revs 1972 för att ersättas av den s.k. Citypas-
sagen, utformad med små butiks- och kontorsenheter. 

4. FörutsättnIngar

4.1 inbjudan till prekvalificering till paral-
lella uppdrag
Innehållet i inbjudan och de nyckelfrågor som beskri-
vits utgör grunden för parallella uppdraget steg 2. De 
fem utvalda kontoren har valts utifrån en sammanvägd 
bedömning och kontorens svar på de kriterier som be-
skrivits i inbjudan.

- Programförklaringen. 
Angreppssätt på uppgiften, organisation, helhet
- Nyckelpersoner.
- Referensprojekt
- Samverkan, förmåga att arbeta i processer

Uppdragsområdet markerat i färg, Inom Vallgraven 12.

Illustration av pågående detaljplaner i citykärnan.
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4.2  koncept planbeskrivning 170509
Resultatet av det parallella uppdraget kommer att lig-
ga till grund för den fortsatta planprocessen och ut-
göra underlag för detaljplanens samrådshandlingar. 
En ”unik” förutsättning för det parallella uppdraget är 
det har arbetats fram ett koncept till planbeskrivning 
170509 som är ett viktigt underlag. I konceptet till 
planbeskrivning framgår vilka frågor som detaljplanen 
ska beskriva och besvara. Det är viktigt att kontoren 
läser igenom beskrivningen för att få en bild av vilka 
frågor som skall hanteras framöver i planprocessen.

4.3  övergripande styrdokument 
översiktsplan
I stadens arbete kring styrning av stadsutvecklingen 
har ett antal övergripande styr- och visionsdokument 
tagits fram som har varit styrande för framtagandet 
av planförslaget. De innehåller övergripande mål, po-
litiska mål och strategier som i planarbetet har brutits 
ned på en detaljplanenivå. Sammantaget stödjer de att 
utveckla kärnan och staden inom Vallgraven för att 
bli en tillgängligare plats för hela regionen. Efterfrå-
gan är stor på moderna och effektiva kontorslokaler i 
centrala lägen som kan bidra till en hållbar stad. Vi-
dare finns övriga handlingar och utredningar som ta-
gits fram specifikt för det pågående detaljplanearbetet.

4.4 vision Sydöstra city 
Till grund för utvecklingen av kv Inom Vallgraven är 
program för Sydöstra City framtaget och godkänt av 
Byggnadsnämnden 2017-03-21. Programmet redovisar 
strategier för hur bebyggelsen i stadsdelen kan utveck-
las samt hur områdets stadskvalitéer kan stärkas och 
utvecklas i förhållande till dess kulturvärden. Visionen 
för Sydöstra City beskrivs i programmet:

”2035 har Göteborg nästan 700 000 invånare, 150 000 
fler än idag och därutöver 80 000 nya arbetsplatser. Nya 
stadsdelar har växt upp på båda sidor om älven och bil-
dar tillsammans med äldre stadsdelar en välfungerande 
helhet där kontraster mellan nya och gamla strukturer 
skapar en spännande och varierande stadsmiljö. 

Den historiska stadskärnan har en central roll i det ut-
vidgade city med sin unika, attraktiva stadsmiljö som 
berättar stadens historia.

Sydöstra city är en levande stadsdel där människor 
bor, arbetar, handlar, tar del av kulturutbudet eller bara 
vistas. Med sina unika stadsrum, kvalitativa stråk och 
platser, bebyggelse av hög kvalitet i mänsklig skala, 
fungerar Sydöstra city som en välintegrerad, attraktiv 
och blandad stadsdel för alla.”
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4.5  riksintresset göteborgs innerstad
Göteborgs innerstad utgör riksintresse för kultur-
miljövården. Avgörande för att omdaningen av 
kvarteret skall kunna genomföras är att de föränd-
ringar som föreslås sammantaget inte medför en 
påtaglig skada på riksintresset. De riktlinjer för ut-
veckling av bebyggelsen som ges i programmet för 
Sydöstra city är med hänsyn till detta en utgångspunkt.
Riksintressebeskrivningen utgör en värdebeskrivning av 
den stadsutveckling och de särdrag i stadsbilden som ka-
raktäriserar Göteborg från 1600-talet till sena 1900-talet.

4.6  gällande detaljplan
För huvuddelen av kvarteret Inom Vallgraven 12 gäller 
en stadsplan som anger handelsändamål. Till detaljpla-
nen hör en ändring som upphäver bestämmelse om krav 
på arkad utmed Drottninggatan. Hörnbyggnaden söd-
ra Hamngatan/Fredsgatan är belagd med rivningsför-
bud och med en bevarandebestämmelse för exteriören.

4.7 Stadsliv - Stadsbyggnadskvalitéer 
i göteborg
Generella rekommendationer finns utformade för att 
stärka stadslivet i centrala Göteborg och kan ses som 
ett stöd till stadsbyggnadsprocessen. Inriktningsdo-
kumentet Stadsbyggnadskvalitéer i Göteborg formu-
lerar riktlinjer för stadens utformning utifrån ett antal 
teman. Parallella uppdragen skall bidra till att följande 
riktlinjer stärks:

- Göteborgs stadsmiljö och arkitektur ska ge goda för-
utsättningar för såväl privata som offentliga verksam-
heters utveckling.  

- Stadsplaneringen ska underlätta för närings- och 
föreningsliv att verka i alla stadsdelar.

- Ta vara på de historiska spåren från stadens olika epoker.

- Stadsplanera utifrån speciella karaktärer i Göteborgs 
olika stadsdelar

- Stadsplaneringen ska stärka den konstnärliga dimen-
sionen i rumsskapandet.

- Torg, platser, stråk och parker ska vara tillgängliga 
och välkomnande, öppna och tåliga.

Område markerat med lila är extra känsligt för förändring av be-
byggelsens utformning. Inom rosa markering kan eventuella för-
ändringar i form av om- och påbyggnad prövas i lämpliga delar 
med hänsyn till befintliga värden.
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5. parallella uppdragen

5.1 processen, uppdragens form
Det parallella uppdraget innebär att arrangören ger 
uppdrag avseende ett och samma projekt till flera arki-
tektföretag samtidigt. Det som i första hand skiljer pa-
rallella uppdrag från tävlingsformen är att det sker en 
dialog under hand mellan arkitektföretagen och bestäl-
laren, som på så sätt följer och kan påverka projektet 
under uppdragets gång. På så sätt kan olika alternativ i 
ett tidigt skede belysas och ett bredare beslutsunderlag 
för projektets och planens vidare utveckling erhållas.

5.2 arrangör
Det parallella uppdraget arrangeras av Hufvudstaden i 
samarbete med Göteborgs stad, Stadsbyggnadskonto-
ret och Sveriges Arkitekter.

5.3 tillhandahållande av underlag
Följande underlag tillhandhålls i samband med start-
möte 20 juni:

Underlagsmaterial 
• Program för utveckling av kv Inom Vallgraven
• Koncept planbeskrivning 170509 för utveckling av 
   kv Inom Vallgraven 1, Göteborg
• Planen, fasader, sektioner befintliga byggnader
• Utdrag ur grundkarta (dwg)
• Ortofoto och snedvyer (jpg) 
• Ledningskartor (dwg)

Utredningar
• Program Sydöstra city
• Antikvariskt underlag för programarbete Sydöstra city
• Antikvariskt planeringsunderlag Inom Vallgraven 12.

Stadens planer och program
• Vision Älvstaden
• Översiktsplan
• Utbyggnadsplanering Göteborg 2035

övrigt underlag
• Övriga underlag som gällande planer, strategidoku-
ment, finns i huvudsak att tillgå på nätet.

5.4    frågor rörande parallella uppdra-
gen
Arrangören tillämpar en öppen process under upp-
dragstiden. Det innebär att företagen/teamen kan ha en 
öppen dialog med arrangörerna under uppdragstiden. 
Frågor besvaras av: 

Ombud Hufvudstaden:
Dick.Hedman@telia.com
Ombud Stadsbyggnadskontoret:
Lena.Hasselgren@sbk.goteborg.se

Ange ”Fråga Parallella uppdrag Inom Vallgraven 12”.
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5.5 Bedömningsgrupp och arbets-
grupp
Bedömningen av de parallella uppdragen görs av en be-
dömningsgrupp som leds av Hufvudstaden i samarbete 
med representanter från Göteborgs stad, stadsbygg-
nadskontoret. Till bedömningsgruppen kommer en 
knytas en arbetsgrupp med sakkunniga inom arkitektur, 
kulturmiljö, genomförbarhet och ekonomi.

5.6  Medverkande kontor
Bedömningsgruppen har efter utvärdering utvalt fem 
arkitektkontor att arbeta vidare med de parallella upp-
dragen i Steg 2:
 
• White arkitekter, Göteborg
• Semrén+Månsson, Göteborg
• Team Utopia, Stockholm
• Urban design och What arkitekter, Göteborg
• General arcihitecture, Stockholm

5.7 tidplan
• Startmöte     20 juni 2017
• Uppdragsperiod   juni - nov 2017
• Delredovisning/halvtidsmöte  28 sept 2017
- Resonemangsredovisning där 
varje kontor presenterar sina 
övergripande idéer enskilt.

• Slutredovisning   9 nov 2017
• Bedömningsarbete/utvärdering   nov-dec 2017
• Utlåtande av bedömningsgrupp dec 2017

5.8  förutsättningar för deltagande 
samt arvode
De företag/team som har bjudits in att delta i de paralel-
la uppdragen ersätts med vardera 250 000 kronor exklu-
sive moms. All kopiering ingår i uppdraget. Ersättning 
betalas ut efter de parallella uppdragen är genomför-
da och förutsätter att medverkande företag accepterat 
villkoren, att efterfrågat material är korrekt inlämnat, i 
tid och enligt uppställda krav enligt redovisningskrav.

5.9  Uppdrag efter de parallella uppdra-
gen
De parallella uppdragen avslutas efter det att efterfrå-
gat material är redovisat och inlämnat och bedömnings-
gruppen utvärderat förslagen. Således utses ingen vin-
nare och arrangören förbehåller sig rätten att använda 
delar ur varje förslag för nyttjande i det fortsatta arbetet.

De parallella uppdragen kan komma att innebära att ett 
eller flera deltagande företag/team erbjuds fortsatt upp-
drag för arrangörens räkning i hela eller mindre delar 
av området.

5.10  Ägande-, nyttjande och upphovs-
rätt
Förslagsställare innehar upphovsrätt till sina för-
slag. Bedömningsgruppen har den materiella ägan-
derätte till inlämnade förslag och har rätt att an-
vända förslagen helt eller delvis som underlag i det 
fortsatta utredningsarbetet. De tävlande äger ej rätt 
att publicera eller på annat sätt offentliggöra sitt för-
slag utan godkännande av  bedömningsgruppen.

5.11  Återsändning av inlämnat material
Material som utgör intresseanmälan och senare paral-
lella uppdrag kommer inte att returneras.
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6. uppdraget

6.1  övergripande
Det finns ett behov att utveckla den historiska kärnan med 
dess unika kvaliteter som är av riksintresse, till att bli en 
tillgång för hela staden och regionen när staden växer. 

Visionen är att bidra till att skapa ett attraktivt kommer-
siellt kvarter med en tydlig och stark identitet som ba-
lanserar stadsbild och kulturvärden. Genom att utveck-
la ett unikt kvarter för kontors- och verksamhetslokaler 
och stärka handeln i byggnadernas bottenvåningar kan 
kvarteret bidra till den historiska kärnans utveckling och 
ökade möjligheter för levande och attraktiva stadsrum.

Uppgiften för utvalda arkitektkontor består i att ta ett 
helhetsgrepp om hela kvarteret och utarbeta förslag där 
utvecklingen av kvarteret tillför värden som stärker och 
utvecklar kärnan för både staden och regionen utifrån 
stadens övergripande styr- och visionsdokument. För-
slag ska bidra till att utveckla stadsrum, stråk, platser 
och en utveckling av byggnadernas bottenvåningar 
som stärker upplevelsen i ögonhöjd, ökar tryggheten 
på omgivande tvärgator.  Förslag på påbyggnader ska 
balansera och sammanväga stadsbild och kulturmil-
jövärden mot önskemålet att utveckla en attraktiv in-
nerstad genom att tillföra lokaler för funktionella och 
moderna kontor och handelslokaler. Problemställning-
en är komplex och ambitionsnivån på förändringar-
na i kvarteret är hög vad gäller arkitektonisk kvalitet 
och gestaltning, för att nå ett genomförbart resultat.

Stadsbyggnadskontoret har bedömt att det är möjligt att 
tillföra kvarteret högre volymer. I vilken utsträckning 
och på vad sätt ytterligare volymer kan tillföras hör 
dock intimt samman med hur volymer, fasader och tak-
landskap hanteras och gestaltas. Förhållningssättet till 
de kulturhistoriska värden som beskrivs i programmet 
för Sydöstra city samt förhållningssätt till beskrivning-
en av de värden som Riksintressebeskrivningen utgör, 
är en viktig grund att hantera i det parallella uppdraget. 

Det parallella uppdraget syftar till att belysa hur 
Kv Inom Vallgraven 12 kan utvecklas. Syftet är vida-
re att få idéer om hur fasader, byggnadsvolymer och 
tak, både vad gäller gestaltning och volymhantering 
kan utformas på ett sätt som tar hänsyn till platsens 
förutsättningar, stadsbilden och de kulturhistoriska vär-
dena. Förändringar i kvarteret skall hanteras med om-
sorg och gestaltningen kräver en arkitektonisk verks-

höjd/kvalitet som tillför kvarteret och staden värden. 

Uppgiften och de övergripande frågeställningarna som 
de parallella uppdragen ska hjälpa till att belysa och 
besvara vad gäller kvarterets utformning är mot denna 
bakgrund att:

• Ta fram förslag och beskriv motiven för ge-
staltning av fasader, volymer, taklandskap och ett för-
hållningssätt till de kulturhistoriska värden som be-
skrivs i program Sydöstra city

• Redovisa hur förslaget kan bidra till att attrak-
tiva, trivsamma stadsrum, mötesplatser och stadslivet.

• Föreslå principer och motivera för-
hållningssätt för hur volymhantering och ge-
staltning tar hänsyn, utmanar och förhåller 
sig till kulturhistoriska värden och stadsbild.

Förslagen ska redovisa en helhetslösning för kvarteret 
Inom Vallgraven 12 där förslagets bärande gestaltning-
sidé, huvuddrag och struktur och förhållningssätt fram-
går tydligt. Målsättningen är att genom de parallella 
uppdragen kunna bearbeta och utveckla ett planförslag 
inför samråd. Det är viktigt att planförslaget illustrerar 
och motiverar en gestaltning och ett förhållningssätt till 
stadsbild och kulturvärden som stärker förutsättningar-
na att nå en detaljplan som kan vinna laga kraft Q4 2019.
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6.2 frågeställningar att belysa och besvara 
De övergripande frågeställningar som de parallella 
uppdragen ska hjälpa till att belysa och besvara vad 
gäller utformning av kvarteret Inom Vallgraven 12 är:

• Hur kan ny- och ombyggnation inom kvarteret 
konkretiseras och omsättas till ett genomförbart 
förslag av hög stadsmässig och arkitektonisk 
kvalitè som anpassas till stadskärnans befintliga 
volymuppbyggnad, stadssiluetten, stadsfronten 
mot Stora Hamnkanalen och bebyggelsemiljön 
i Vallgravsstråket genom att utveckla ett för-
hållningssätt som utgår från kvarterets befintli-
ga byggnadshöjder och kulturhistoriska värden.

• Hur kan den höga ambitionsnivå för Kv City-
passagen inom kvarteret vad gäller anpassning 
till äldre bebyggelse avseende byggnadshöjd, 
fasadindelning, takfot och omsorg om detaljer 
även fortsättningsvis vara vägledande för nya 
tillägg och påbyggnader inom kvarteret? Hur 
kan idén från 70-talet vidareutvecklas genom 
ändrad fasadindelning och volymuppbyggnad?

• Hur kan det kulturhistoriska arvet och områdets 
identitet värnas och tillvaratas vid komplettering 
och förändring av bebyggelsen?

• Hur kan utformningen av den nya bebyggelsen 
utformas och förhålla sig till de värden som lig-
ger till grund för motiveringen och utpekandet av 
Riksintresseområdet Göteborgs innerstad inom 
Vallgraven?

• Hur kan områdets övergripande skala och variation 
vårdas/bevaras som en del av bebyggelsekaraktä-
ren inom Vallgraven, parallellt som planförslagets  
påbyggnadsmöjligheter  möjliggör en utveckling 
och förändring av kvarteret utifrån den histo-
riska skalan och områdets bebyggelseuttryck?

• Hur kan utvecklingen och gestaltningen av  
kvarteret som en del av regionens kärna bi-
dra till en attraktivare mötesplats som kommer 
både regionens invånare och besökare till godo?

• Hur förhåller sig tillbyggnaderna till taklandska-
pet, de befintliga byggnadsvolymerna och skalan 
inom kvarteret?

• Hur förhåller sig den nya bebyggelsen (på- och 
ombyggnad) till stadsbildskaraktären, gaturum-
met och den befintliga arkitekturstilen?

• Hur kan förslaget rumsligt kontextuellt lyfta 
fram områdets kvalitéer samt bibehålla kvarte-
rets identitet och mänskliga skala?

 
• Hur utformas gestaltningen av bebyggelsen i 

gatuplan för att skapa en attraktiv stadsmiljö i 
ögonhöjd?

•  Hur skapas en flexibel struktur i bottenvåning-
ar som även möjliggör för etablering av små-
skaliga verksamheter som bidrar till mångfald? 

•  Hur kan byggnadernas avläsbarhet och delvis 
småskaliga vertikalitet inom kvarteret utformas?
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6.3  föreslagna förändringar koncept 
planbeskrivning
I den pågående planprocessen har Hufvudstaden och 
Stadsbyggnadskortet bedömt att föreslagna förändring-
ar enligt nedanstående principfigur är möjliga.

Södra Hamngatan 45, Fredsgatan 2 Befintlig bygg-
nad har ett högt kulturhistoriskt värde och skall bevaras. 
Rivning av gårdsbebyggelsen medges. Denna får ersät-
tas med ny gårdsbebyggelse i två våningar samt källare.

Södra Hamngatan 47 Tomten är idag obebyggd. 

Drottninggatan 50 Byggnaden har ett kulturhistoriskt 
värde. Stadsbyggnadskontoret är dock berett att i de-
taljplanen pröva möjligheten att riva byggnaden och 
ersätta denna med en ny byggnad.

Drottninggatan 52 Byggnaden har ett högt kulturhis-
toriskt värde där fasaden ut mot Drottninggatan har sär-
skild betydelse för upplevelsen av gatumiljön och den 
historiska stadsbilden. Med hänsyn till detta ska fasa-
den bevaras och får inte rivas. I övrigt är stadsbygg-
nadskontoret beredd att i detaljplanen pröva möjlighe-
ten att riva den övriga delen av byggnaden och ersätta 
denna med en ny byggnad. 

Fd Citypassagen Byggnaden har ett kulturhistoriskt 
värde där fasaderna präglas av en småskalig indel-
ning med varierade takfotshöjder mm. Tillbyggnad 
med fler våningar medges indraget från gatufasaderna. 
Omfattning, placering och utformning prövas närma-
re i det parallella uppdragen. Rivning föreslås av del 
av byggnaden ovan mark i korsningen mellan Öst-
ra Larmgatan och Drottninggatan i syfte att skapa en 
platsbildning i korsningen. Befintliga fasader skall 
i övrigt i huvudsak bevaras. Om det med hänsyn till 
god gestaltning av de påbyggda våningsplanen vi-
sar sig lämpligt att ersätta delar av befintliga fasader 
med ny gestaltning är stadsbyggnadskontoret be-
redd att pröva denna möjlighet. Arkaderna bör byg-
gas igen och ersättas med fönster eller dörrpartier.
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6.4 genomförbarhet, ekonomi och 
hållbarhet
Hufvudstadens vision är att skapa ett av Göteborgs 
mest attraktiva kommersiella kvarter med en tydlig och 
stark identitet. Genom att utveckla ett unikt kvarter för 
funktionella, flexibla och moderna kontor, och stärka 
handeln i byggnadernas  bottenvåningar, kan utveck-
lingen av kvarteret Inom Vallgraven 12 bidra till den 
historiska kärnans utveckling och ökade förutsättningar 
för levande och attraktiva stadsrum.

Kvarterets gestaltning ska ta hänsyn till krav på hållbarhet 
och låg energianvändning. Hela kvarteret eller delar av
Kvarteret planeras att certifieras enligt ………………?   
Stor vikt skall läggas på att gestaltning och utformning 
som också beaktar ett långsiktigt förvaltningsperspek-
tiv vad gäller underhåll och förslag på materialval.

Det är viktigt att den ekonomiska genomförbarhe-
ten/bärigheten beaktas i förslagen. Byggkostnad, 
underhållskostnader, yteffektivitet, flexibilitet mm. 

6. 5 Byggnadslayout planer –  principer
Principutformningen av kvarteret skall medge stora 
effektiva sammanhängande kontorsytor med hög ef-
fektivitet och flexibilitet, där verksamheten kan för-
ändras över tid mellan cellkontor, öppna landskap och 
mötesytor – framtidens kontorsarbetsplats.  Vånings-
höjder för nyproducerade ytor skall vara generös, med 
i de fall där de möter befintliga ytor ska bjälklagshöj-
der  samordnas för att skapa högsta möjliga flexibilitet. 

I detta skede bör fokus läggas på kvarterets volymhan-
tering och påbyggnadsmöjligheter av kontor, medan  
utvecklingen av handel I byggnadernas bottenvåning-
ar är viktigt för att stärka upplevelsen i ögonhöjd och 
bidra till en attraktivare stadskärna stråk, platser och 
ökad trygghet på omgivande gator. En flexibel struk-
tur i bottenvåningar som även möjliggör för etablering 
av småskaliga verksamheter som bidrar till mångfald.

Ambitionen är att gatuplan och våning 1 tr prioriteras för 
handel, möten och publika verksamheter medan kontor
Placeras i våningarna över dessa. Plan 1 tr skall 
dock kunna fungera för såväl butiker som kontor. 
Butiker skall vara tillgängliga från gaturummen.

Ersättning av befintliga bostäder löses utanför 
Kvarter Inom Vallgraven 12 och inte i uppdraget.
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Aktuella ca  LOA ytor idag:
Kontor:   12 600 kvm LOA
Bostäder: 800 kvm BOA
Handel:    4 800 kvm LOA
Garage:    1 200 kvm LOA
Lager:                1 600 kvm LOA       
Totalt:      ca 21 000 kvm LOA  
ev. revidering av  siffror efter förnyad analys.

7. redoVIsnIng

7.1 delredovisning
Den 28 september halvtidsmöte där varje team pre-
senterar sina övergripande idéer enskilt. Det kom-
mer då att finnas möjlighet till diskussion, frågor och 
vägledning för det fortsatta arbetet. Arrangören ger 
feedback till kontoren/teamen efter delredovisningen.

Delredovisningen sker muntligen. Presentationen skall 
innehålla:

•  En sammanfattning av hur arbetet bedrivits så långt

•  En sammanfattning av kontorets/teamets analys av 
området, ex vis viktiga bebyggelse- och stadsbildska-
raktärer och strukturer som behöver/bedöms tas i beak-
tande/stärkas och tas hänsyn till.

•  Idéer för hur områdets karaktär och identitet kan stär-
kas och utvecklas.

•  Redovisning/skisser av idéer för anpassning/utveck-
ling av bebyggelse avseende volymuppbyggnad, fasad-
indelning, taklandskap och omsorg detaljer.

•  Redovisning av idéer för anpassning/utveckling hur 
markplan/bottenplan kan struktureras och gestaltas för 
att stödja samverkan, öppenhet, trygghet samt möjlig-
göra etablering av småskaliga verksamheter i kvarteret.

•  Tankar om utkast till planförslag

7.2 Slutredovisning
Den 9 november slutredovisning. Utvärdering 
sker efter företagen/teamen lämnat in det slutli-
ga resultatet. Bedömningsgruppen kommer att 
bestå av representanter från Hufvudstaden och 
Göteborgs stad, sakkunniga inom arkitektur, kul-
turmiljö, genomförande och ekonomi. Till bedöm-
ningsgruppen finns en arbetsgrupp/beredningsgrupp.
Ett utlåtande kommer att upprättas för varje förslag utifrån 
bedömningsgruppens genomgång. De parallella uppdra-
gen avslutas efter att bedömningsgruppen beslut är klara.

Förslagen lämnas in digitalt och ska presenteras på 
högst 6 st A1 planscher samt i presentation som läm-
par sig för redovisning på skärm. Kartor, illustra-
tioner och 3D-modell ska även levereras separat.

Vid slutinlämning ska följande material ingå:
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- Sammanfattning av förslaget, beskrivning av de bä-
rande idéerna och hur förslaget svarar upp mot de nyck-
elfrågor som presenteras i programmet.

- Beskrivning av de volymer och gestaltning som före-
slås med hänsyn till Riksintresset, stadsbilden och kul-
turmiljövärden och beskrivning av motiv och förhåll-
ningssätt till valda volymer och funktioner i markplan.

- Översiktlig karta som visar hantering av stråk, kvarte-
rets struktur övergripande skala och variation i förhål-
lande till omgivande områden.

- Tre delutsnitt i skala 1:500 samt beskrivningar av 
kvarterets karaktär och funktioner. Vilka nedslag som 
ska visas beslutas i samråd med varje kontor/team efter 
mittavstämning.

- Digital 3D-modell som visar stadssilhuett, områdets 
struktur, och hur det förhåller sig till närliggande om-
råden.

- Minst två sektioner som visar karaktären i bebyggels-
ens rum och stråk/stadsfronten mot Stora Hamnkanalen

- Principiella planlösningar för kontorsplan i kvarteret 
befintlig och påbyggnad. Representativa fasader och 
sektioner som visar förslagets bärande idéer och ge-
staltning. 

8. bedömnIng

8.1 Bedömningskriterier
Bedömningen av de parallella uppdragen görs av en 
bedömningsgrupp som leds av Hufvudstaden i samar-
bete med representanter från Göteborgs stad, Stads-
byggnadskontoret. Till bedömninggruppen kommer 
knytas en arbetsgrupp med sakkunniga inom arkitek-
tur, kulturmiljö, genomförbarhet och ekonomi. 

• Stadsbyggnadskvalité
• Arkitektonisk gestaltning och utformning/  
 utveckling av byggnaderna, förhållningssätt till 
omgivande bebyggelse, offentliga rum och hantering av 
riksintresset Göteborgs innerstad och kulturmiljövärden. 
• Genomförbarhet, ekonomi, och hållbarhet
• Hantering av frågor som skall hanteras i 
planen, med utgångspunkt från konceopt planbeskriv-
ningen 
• Funktion byggnadslayout
• Sammanvägning

8.2 avtal för deltagande i parallella upp-
drag
Avtal mellan arrangören och de team som valts börjar
gälla efter att utvalda team erhållit beställning för
deltagande i parallella uppdrag.
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