
   

PRESSMEDDELANDE                 Göteborg, den 19 mars 2021 

 
Fyra arkitektteam utvalda för att utveckla Cirkus 
Lorensberg 

 
Nu står det klart vilka fyra arkitektteam som valts ut för att få vara med och utveckla 
Cirkus Lorensberg, en attraktiv plats mitt i centrala Göteborg som ska skapa utrymme 
för nya bostäder och centrumlokaler.  
 
I december 2020 bjöd Serneke i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter in till 
prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg. Uppdraget innebär att 
inom ramen för en detaljplaneprocess och genom ett varsamt förhållningssätt till 
Lorensbergsparken skapa nya bostäder i ett centralt läge, stärka såväl parkens funktion utifrån 
dess kulturhistoriska betydelse som omgivande gator med nya funktioner i bottenvåningar och   
säkerställa trygga och tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret i en värdefull kulturhistorisk 
miljö. 
 
Serneke och Göteborgs stad har den 12 mars 2021 i samverkan och efter utvärdering beslutat att 
välja följande fyra team för genomförande av parallella uppdraget: 
 

• Belatchew Arkitekter – Nivå Landskapsarkitektur 
• Kanozi Arkitekter – Mareld Landskapsarkitekter – Antiquum 
• OKK+ – Sandellsandberg Arkitekter – GAJD Arkitekter 
• Reiulf Ramstad Arkitekter – Kaminsky Arkitektur 

 
De fyra utvalda teamen speglar olika förhållningsätt till arkitektur och till uppgiften. De bedöms 
kunna hantera frågeställningarna utifrån olika perspektiv så att en bred belysning av uppdraget 
kan åstadkommas. Urvalet bland inkomna intresseanmälningar bygger på en sammantagen 
bedömning av uppdragsorganisation, programförklaring och referensprojekt. 
 
Totalt inkom 21 intresseanmälningar, alla av mycket hög kvalitét, från en blandning av stora, 
mellanstora och mindre arkitektkontor. Samtliga intresseanmälningar har utvärderats. Det 
parallella uppdraget kommer att fortsätta under det kommande halvåret med en efterföljande 
utvärdering innan årsskiftet.  
 
 
  
För mer information, kontakta: 
 
Boldi Kisch, projektchef Serneke Sverige AB 
Tel: +46 72 855 63 56 
boldi.kisch@serneke.se    
 
Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB 
Tel: + 46 768 68 11 37 
johan.live@serneke.se  
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Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har 
idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, 
Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer 
innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, 
industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga 
och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, 
Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 
2016. 
 
Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se  

http://www.serneke.se/

