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Prototyp Göteborg staden som utställning
Sommaren 2023, när Göteborg firar 400 år, blir stadens
offentliga rum till en utställningsarena under namnet
Prototyp Göteborg.
Utställningen riktar blicken mot möjligheter,
lösningar och utmaningar i stadens utveckling och
lyfter initiativ som arbetar aktivt för att accelerera en
hållbar omställning. Huvudområdet är ett gångstråk
som sträcker sig från Frihamnen Hisingsbron
till Centralenområdet och Kronhuskvarteret,
där besökarna guidas genom ett stadslandskap i
förändring
Prototyp Göteborg är en öppen inbjudan att delta och
bidra till att staden utvecklas till en framtidsduglig
stad mot sitt 500-årsjubileum.

Bilaga 1. Checklista

SIDA 2

SIDA 3

Göteborg är mitt i en omfattande stadsomvandling. Bevarade,
historiska byggnader och miljöer samexisterar med de
samtida och med den framtida staden som planeras och
successivt växer fram. En mångfald av byggda strukturer,
lager, berättelser och perspektiv bildar tillsammans den
växande staden.

Södra Frihamnspiren
Under våren 2023 byggs ett gång- och cykelstråk
genom Frihamnen. Det är en första del av ett framtida
sammanhängade, kulturellt och rekreativt älvstråk mellan
Ringön och Lindholmen. Stråket knyter samman flera av
områdets framväxande platser, så som Jubileumsparken och
Hisingsbron.

SIDA 4

SIDA 5

Uppdrag och tema

Urval steg 1

Utlysningens första steg gäller att lämna en
intresseanmälan för att ta fram förslag på gestaltning
av en plats/prototyp/konstverk längs med gångoch cykelstråket*, som kan bidra till att utveckla
Frihamnens identitet och förstärka upplevelsen av
platsen. Team med bred kompetens är önskvärt.

Urvalet sker för att gå vidare till steg två,
skissuppdrag. Intresseanmälan ska lämnas digitalt
och omfatta maximalt 3 A4-sidor. Ingen ersättning
utgår för intresseanmälan. Anmälningar som inte
innehåller följande kommer inte beaktas i urvalet.

Gestaltningen, som tas fram i nästa steg, ska fokusera
på att utveckla platsens identitet och berättelse, gärna
på ett överraskande och tankeväckande sätt.
Förslagen ska även väga in klimatomställning
och fokusera på återbruk med syfte att göra
klimatavtrycket nära noll.
Projektet ska samverka med en ideell organisation
eller grupp. Målgruppen för samverkan ska vara
en grupp som idag inte självklart tillbringar tid på
platsen. Identifiering av målgrupp görs i samverkan
med stadens projektgrupp.

*Lilamarkerat område på karta,
sida 4.

SIDA 6

Ansökan utlyses
internationellt
och svar kan
lämnas på
svenska
och engelska.

Följande rubriker ska ingå:
» Presentation av team och kompetenser
(inkl information om F-skattsedel, se sida 9)
» Teamets arbetsmetod, fokus och/eller artist 		
statement
» Relevanta referensprojekt (även idéprojekt kan
presenteras, det behöver ej vara realiserade
projekt)
Utifrån inlämnat material väljer en urvalsgrupp ut fyra
team som får i uppdrag att ta fram varsitt skissförslag.
Inlämnat underlag bedöms sedan utifrån hur väl de
svarar mot uppdraget och temat.
Team som går vidare får ett
skissarvode om 40 000 SEK
för steg två.

Intresseanmälan mailas till
opencall@sbk.goteborg.se
eller skickas via Tendsign
senast den
11 december 2022
SIDA 7

Skissuppdrag steg 2

OBS!
Endast för de
team som gått
vidare från
steg 1.

Kart- och bildunderlag skickas till utvalda team.
Skissförslaget ska beskriva:
> Förslag på gestaltning av fysisk plats/prototyp/
konstverk
> Minst en aktivering/involvering av målgrupp eller
allmänheten, helst både i designfas och under
sommaren 2023 (exempelvis genom workshops,
byggnation, event, matlagning, föreställning etc.)
> En tanke om hur målgruppsarbete ska bedrivas med
den gemensamt identifierade målgruppen.
> Budget

Formalia
Sökanden/a måste uppfylla Göteborg Stads krav för
leverantörer enligt 13 kap. 1-3 §§ Lagen om offentlig
upphandling. Under det första steget kommer de
sökande att kontrolleras kring formaliakraven. Det
innebär att utvalda sökande måste kunna fakturera
enligt relevanta skatteregler, exempelvis genom att
vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag).
Sökanden/a får inte sprida information om att de
lämnat intresseanmälan eller att de eventuellt fått ett
skissuppdrag utanför teamet. Detta kan bli skäl för
uteslutning. Anonymiteten måste bibehållas under
juryprocessen.

Juryn bedömer skisserna utifrån dessa prioriterade
kriterier:
- Gestaltning
- Koppling till temat
- Genomförbarhet
- Involvering av målgrupp

Intresseanmälan mottas antingen via Tendsign eller
via mail opencall@sbk.goteborg.se

Vinnarna informeras den 11 februari 2023. Två projekt
kommer att väljas ut och kan erhålla en totalbudget
om maximalt 350 000 SEK per projekt. Summan avses
finansiera hela projektet. Upphandling* görs därefter.

*Upphandling
Stadsbyggnadskontoret avser att genomföra
upphandling genom förhandlat förfarande utan
föregående annonsering med de vinnande teamen.
Under denna skrivs avtal och arbete kan påbörjas.

I bilaga 1 Checklista står det listat vilken information
som intresseanmälan måste innehålla.

Därefter påbörjas projektering- och byggnationsfasen.
SIDA 8

SIDA 9

Tidplan

för Open call
2022

2023
11 november 2022
Anmälningsperiod startar!
Möjlighet att ställa frågor via mail eller
Tendsign. Frågor och svar publiceras på
Tendsign och hemsida:
www.goteborg2023.com/prototypgoteborg
Sista dag att ställa frågor är 9 december
klockan 12:00.

11 december 2022
Deadline för intresseanmälan.
Urvalsprocess sker.

21 december 2022
Utvalda team får skissuppdrag
och beslut meddelas till samtliga
intresseanmälningar.

SIDA 10

27 januari 2023
Deadline för inlämning skissförslag.
Juryprocess.

11 februari 2023
Vinnare utses!
Samtliga team meddelas om beslut.

Feb - maj 2023
Design, projektering och produktion.

2 juni - 3 september 2023
Genomförande och aktivering under
Göteborgs jubileumsfirande.

SIDA 11

Prototyp Göteborg och Open call Södra
Frihamnspiren är en del av Göteborgs
400-årsjubileum och projektleds av
stadsbyggnadskontoret och Göteborg & Co i
samverkan med Älvstranden Utveckling AB,
Park och naturförvaltningen, andra
förvaltningar och bolag i Göteborg,
stadsutvecklingsbranschen, akademin, ideella
föreningar och allmänheten.
www.goteborg2023.com/prototypgoteborg

