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Projekttävling för utbyggnad av Skissernas museum i Lund
Juryutlåtande
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Syfte 

Tävlingens syfte var att finna en arki-
tektonisk lösning på utbyggnaden som 
uppfyller högt ställda krav vad gäller 
gestaltning och funktion inom ramarna 
för tillgänglig ekonomi.

Vinnande förslag kommer att leda till 
upphandling av förslagsställaren som 
generalkonsult med underkonsulter för 
det fortsatta arbetet med projektering 
av utbyggnaden.

Bakgrund

Skissernas museum grundades 1934 
med avsikten att skapa ett arkiv för 
konst i det offentliga rummet med 
fokus på den kreativa konstnärliga pro-
cessen. På museet visas konstens väg 
från första idéutkast till färdigt verk. 
Museet rymmer en unik samling av 
modern och samtida konst, med verk 
av många världskända konstnärer som 
Matisse, Delaunay, Léger och Dubuffet. 
Museet äger dessutom Europas främsta 
samling av skisser från det mexikanska 
muralmåleriets storhetstid med verk av 
Rivera, Orozco och Siqueiros.

Museet presenterar fortlöpande till-
fälliga utställningar med modern och 
samtida konst.

Museets grundidé kring den skapan-
de processen ligger rätt i tiden och 
museets dubbla fokus erbjuder stora 
möjligheter för museet att idag bidra 
till en diskussion om både det offentliga 
rummet och kreativa processer.

År 1941 öppnade museet för allmän-
heten när Lunds universitet upplät en 
gymnastiksal från 1882 för utställnings-
verksamhet. Sedan dess har både sam-
lingarna och museets lokaler expande-
rat i etapper. Den senaste tillbyggnaden 
stod klar 2005. De olika byggnaderna 
berättar om museets tillblivelse över 
tiden – den successiva framväxten  
illustrerar museets grundidé kring den 
skapande processen. Utbyggnaderna 
har gestaltats av olika arkitekter, ibland 
i direkt kreativt samarbete med konst-
närer. Att välja en ny arkitekt för ett nytt 
tävlingsuppdrag är i linje med denna 
byggnadshistoria.

Genom en donation finns nu möjlig-
heten att komplettera museet med en 
bättre entré och en restaurang. Därför 
har Statens fastighetsverk utlyst denna 
arkitekttävling för att ta fram förslag på 
hur en sådan utbyggnad kan gestaltas.

Tävlingsuppgift

Tävlingen var att ge förslag på utbygg-
nad av Skissernas museum och dess 
förhållande till omgivande stadsrum.

Tävlingens målsättning är att få fram 
ett förslag på utbyggnad av Skissernas 
museum som redovisar en stark ge-
staltningsidé. Förslaget skall vara funk-
tionellt, estetiskt genomarbetat och 
ekonomiskt genomförbart. Förslaget 
ska kunna ligga till grund för genom- 
förande.

Eftersom projektet i sin helhet finansie-
ras av en donation och budgeten inte 

kan utökas måste projektet rymmas 
inom angivet kostnadstak.

Utbyggnaden ska på ett dynamiskt vis 
bidra till museets anda och samspela 
med men också skapa en kontrast till 
museets befintliga byggnader. Den ska 
utgöra ett nyskapande och visuellt in-
tressant tillägg som motverkar museets 
nuvarande anonymitet i stadsbilden.

Kopplingen mellan museet och parken 
är viktig och utbyggnaden bör skapa 
relation mellan insida och utsida och 
på det viset göra parken till en del av 
museiupplevelsen även från insidan. 
Möjligheten till flexibel användning av 
de tillkommande ytorna är önskvärd.

Deltagande arkitektkontor

Tävlingen var öppen endast för följande 
inbjudna arkitektföretag/team, utvalda 
genom ett öppet kvalificeringsförfarande:

• Elding Oscarson

• Powerhouse Company

• White arkitekter

Inlämnade förslag

Samtliga förslag lämnades in inom 
utsatt tid och uppfyllde kraven för 
bedömning. De förslag som lämnades 
in var: 

• Skissernas trädgårdar

• Den öppna innergården

• Plattform

Statens fastighetsverk, i samarbete med Sveriges Arkitekter, 
bjöd i oktober 2013 in tre team till projekttävling om att utforma 
en utbyggnad av Skissernas museum vid Lunds universitet.
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Jury

Den jury som hade till uppgift att bedö-
ma förslagen bestod av:

•	 Maria Nordh, projektägare, Statens 
fastighetsverk

•	 Åsa Bergenudd, byggnadschef, Lunds 
universitet

•	 Patrick Amsellem, museichef,  
Skissernas museum

•	 Vanja Knocke, arkitekt, Statens  
fastighetsverk

•	 Malin Sjögren, stadsarkitekt, Lunds 
kommun

•	 Gunilla Svensson, arkitekt, Sveriges 
Arkitekter

•	 Caroline Sverdrup, Skissernas museum

Adjungerade till juryn var:

Lisbeth Söderhäll, projektledare, Sta-
tens fastighetverk

Göran Sandén, kalkylator, Statens  
fastighetsverk

Paul Sverdrup, Skissernas museum

Juryns sekreterare har varit Claes Lars-
son, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arki-
tekter.

Tävlingsfunktionär har varit Anna Lööv, 
projektassistent, Statens fastighetsverk

JURYNS SAMMANFATT-
NING ÖVER TÄVLINGEN

Juryn har studerat de inlämnade täv-
lingsförslagen och bedömt dem utifrån 
följande huvudkriterier utan inbördes 
rangordning eller viktning:

•	 Gestaltning av utbyggnaden samt 
arkitekturens relation till befintlig 
anläggning

•	 Funktion och logistik

•	 Stadsbildsfrågor och anpassning till 
omgivande miljö

•	 Relationen mellan ute och inne samt 
entréförhållandet i relation till res-
taurangdelen

•	 Projekt- och förvaltningsekonomi

•	 Genomförbarhet

•	 Miljöanpassning och resurshushåll-
ning

•	 Drift och underhåll

Generella kommentarer

De tre förslagen är sinsemellan mycket 
olika och förhåller sig på skilda sätt till 
befintlig byggnad, genom att antingen 
knyta an till formspråket hos de befint-
liga museibyggnaderna eller med olika 

medel kontrastera mot dessa och söka 
ett eget uttryck.  

Hur förslagen möter parkrummet och 
Finngatan varierar även det. Att den 
kommande tillbyggnaden vänder god- 
sidor både åt parken och mot Finngatan 
har varit viktigt för bedömningen.  
Svårigheten har varit att hantera plats 
för inlastning och samtidigt öppna gatu-
fasaden och bjuda in till museibesök. 

Juryn har här kommit fram till att det 
är viktigt att entrén är synlig och tydligt 
annonserar sig från både parken och 
Finngatan.

Tävlingsbidragen har två gånger under 
tävlingen kalkylerats för att säkerställa 
att de ryms inom uppsatt budget. Efter-
som förslagen inte skiljer sig så mycket 
åt kostnadsmässigt har projekt- och 
förvaltningsekonomi som kriterium inte 
varit utslagsgivande.

För stöd med bedömningsarbetet har 
juryn haft tillgång till en kökskonsult 
som bedömt funktionalitet och dimen-
sionering av köksfunktionerna.

Juryn har lagt särskild vikt vid den 
rumsliga organisationen, såväl exteriört 
som interiört.
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JURYNS OMDÖMEN:

JURYNS BESLUT – utbyggnad av Skissernas museum

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslaget SKISSERNAS TRÄDGÅRDAR till vinnare av tävlingen.

Lund 2014-03-20

Maria Nordh  Patrick Amsellem 

Åsa Bergenudd Vanja Knocke

Malin Sjögren  Gunilla Svensson

Caroline Sverdrup 

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd

Claes Larsson

Juryn vill rikta ett stort tack till tävlingsdeltagarna!
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Förslaget har en utmärkt rumsorgani-
sation med en bra uppdelning av funk-
tioner. Den höga och ljusa entréhallen 
ger extra flexibilitet i användningen 
och ger möjlighet till att samla grupper 
och arrangera evenemang. Placeringen 
av receptionsdisken är idealisk för god 
överblickbarhet och tydlighet. En rak 
axel från entré, genom foajé och Svenska 
salen in i resten av museet ger en vacker 
siktlinje. Förslagets rumsorganisation ger 
få konflikter i kommunikationsmönster 
och rörelsestråk.

Restaurangen är tydligt avskild från 
foajén och skillnaderna i takhöjd ger en 
dynamik och tydlighet i rummen.

Fasaden mot Finngatan belastas inte 
av inlastningsfunktioner, och en krökning 
av fasaden leder in mot parken. Entréns 
placering ger möjlighet att hantera önske-
målen om ingång från både park och gata 
vilket bör förstärkas ytterligare vid framti-
da bearbetning. Förslagets upplägg med 
adderande volymer gör att det är möjligt 
att bygga på i framtiden.

Markbehandlingen ter sig splittrad och 
osammanhängande vilket inte är förenligt 
med parkens befintliga karaktär och den 
samverkar inte heller med museets behov 
som behöver större sammanhängande 

ytor. Det skisserade stråket från parken 
ner mot Sölvegatan/Biskopsgatan åt syd-
ost är bra och förstärker museets rumsliga 
integration på platsen.

För att i sin färdiga gestaltning nå upp 
till intentionerna vad gäller funktion och 
gestaltning krävs bearbetning och utveck-
ling av delar av förslaget.

Exteriört ter sig tillbyggnaden något 
sluten och enhetlig i sitt uttryck. En diffe-
rentiering bör kunna skapas som speglar 
de olika funktionerna i byggnaden. Söder- 
och västerfasader bör kunna öppnas upp 
mer och ge möjlighet till ökad kontakt 
mellan ute och inne i restaurangen. Fasa-
dernas krökning är intressanta men bör 
studeras med avseende på riktningar och 
inbördes vinklar.

Fönstersättning och utblickar behöver 
även i entrédelen identifieras tydligt och 
skärpas för att hitta de rätta blickfången 
inifrån och för att bjuda in och skapa 
intresse.

Även om lösningen med entréns 
placering har hittat möjligheter att både 
öppna mot Finngatan och parken så 
bedöms entrépartiet lite för litet och 
gömt. Det bör kunna annonseras mer, 
och vindfånget behöver förstoras. 

Garderobslösningen i entrén är inte 

färdigstuderad och volym samt läge bör 
studeras om för att inte störa besöksflö-
den in mot Svenska salen.

I restaurangdelen behöver mått och 
dimensioner i kök och personalrum en 
översyn eftersom de bedöms som för små 
och saknar dagsljus i vissa utrymmen. 

Den föreslagna bardisken som även 
inrymmer kallskänk för köket tar stor plats 
i restaurangen på bekostnad av antalet 
sittplatser och rymlighet. 

Förslaget har inlastning mot söder, 
vilket har bedömts kunna fungera trots 
att det innebär viss trafikbelastning förbi 
bostadshusen vid Sölvegatan. Angöring-
en bör dock detaljstuderas för att kunna 
fungera tillfredsställande, bland annat är 
inlastningsrampen för brant.

Juryn ställer sig tveksam till vad sol- 
cellerna på taket egentligen tillför till pro-
jektet.

Förslagets främsta förtjänster ligger i 
den rumsliga organisationen, som tydlig-
gör ankomsten till ett museum och gör 
det möjligt att avskilja restaurangen men 
ändå ha kvar ett stort och välkomnande 
entrérum. Längs Finngatan ges möjlighet 
till inblick mot entrérummet, och restau-
rangens uteservering kan förläggas i soligt 
och vindskyddat läge.

SKISSERNAS TRÄDGÅRDAR
Förslagsställare: Elding Oscarson genom: Jonas Elding, Johan Oscarson, Tristan Zelic, Yuko Maki, Gustaf Karlsson.
Konstruktör: Laine Montelin, Tyréns. Installation: Hans Liljedahl, VVS-gruppen i Lund. Energi och hållbarhet: Li Lövehed, Tyréns.
Restaurang och kök: Thomas Drejing. Landskap: Nivå Arkitektur och Landskap: Åsa Drougge och Göran Lindberg.

Ett förslag med utmärkta rumssekvenser som fångar upp riktningar och flöden. Den nya tillbyggnaden 
visar en förståelse för hur museet växt fram över tid och visar lätta, abstrakta byggnadsvolymer utan 
läsbar skala med fönster likt tavlor på en utställning. Byggnadskropparna saknar egentliga baksidor och 
fasadernas corténstål knyter an till områdets tegelarkitektur samtidigt som det kontrasterar.



7

 

Svenska salen foajé entréplats skulpturpark skulpturparkcampusplanens
gång-/cykelväg

terrass restaurang foajé FinngatanInternationella salen

spången genom 
Svenska salen

studiemagasin
kryputrymme

magasin

eventuell framtida 
entré mot gård

avluft

+67,83

+64,98

utställning

reception/garderob

entré-
vestibul

ENTRÉPLATS

terrassentrén 

förråd

DISK

städ

kyl

torr

torr

torr

RESTAURANG
torr

leverans

fryskyl

kylugn

serverings-
lucka

KÖK

soprum

+57,45 +57,26

+57,48

+57,37

personal

dusch

wc

schakt

wcwc

RWC
SVENSKA SALEN

SKULPTURGÅRD

markfontäner SKULPTURTRÄDGÅRD

terrassen 

TERRASS

GALLERIET

Internationella 
salen

lastbrygga

skulpturgård

hiss

wc

FOAJÉ

SKULPTURPARKEN
+57,48+57,40 garderob / 

skåpförvaring

RECEPTION

INTERNATIO-korridor
NELLA SALENnedanför

el

lager

el
schakt

förråd

wc städwc

RWC

INFÄLLT:
KÄLLARPLAN

Sektion Fasad

Situationsplan

Interiör entréhall



8

Den långsträckta låga byggnaden spelar 
fint med de befintliga byggnaderna och 
kontrasten mellan det låga, nya tillägget 
och den befintliga byggnadens höjd är 
elegant gestaltad. Interiört föreslås ett 
öppet flytande rum med öppen kontakt 
mellan entrérum och restaurang.

Förslaget har en god koppling mellan 
ute och inne med en påtaglig känsla av 
Louisana-museet. Skulpturparken blir 
närvarande i entré-/restaurangrummet.

Den visuella kontakten med parkrum-
met utanför restaurangen är fin men 
placeringen av uteplatsen mot väster 
är tveksam eftersom platsen alltför ofta 
skuggas av parkens stora träd för att 
fungera väl som uteservering under 
kyligare kvällar. En närmare läsning av 
platsen med skuggförhållanden och för-
härskande vindriktningar skulle ha visat 
att uteplatsen helst bör ligga mot söder.

Entrén till museet inordnas i ett långt 
krökt glasparti vilket medför att entré-
dörren inte annonserar sig tillräckligt och 
skulle behöva markeras tydligare. Det 
vindfång som föreslås, avgränsat med 

draperier, är för litet och utgör en otill-
räcklig klimatgräns.

Förslagsställaren beskriver att den 
långa glasade fasaden skulle utföras 
med krökta glas, vilket försvårar under-
hållet. I praktiken skulle troligen plana 
glas väljas, vilket skulle vara fullt möjligt 
inom ramen för konceptet. De välfunna 
och intressanta taklanterninerna för ned 
ljus långt inne i tillbyggnaden. Trots det 
kvarstår en risk att den glasade fasaden 
inte upplevs transparent utifrån och in 
under dagtid. För att behålla den positi-
va transparensen inifrån och ut kvällstid 
krävs en väl genomtänkt utebelysning i 
skulpturparken.

Invändigt är idén att samla stödfunk-
tionerna bakom en svepande vägg, ut-
anför denna finns det publika rummet. 
Konceptet är enkelt och därmed också 
tåligt för bearbetning av enskilda funk-
tioner, dock kan restaurang och entré 
inte skiljas utan att konceptet går förlo-
rat. Ett funktionellt krav är här att man 
från receptionsdisken ska ha överblick 
över entrén till museisalarna. 

Vissa delar av tillbyggnaden upplevs 
som trånga och platsen framför Svenska 
salen bedöms som svår att utnyttja.

Juryns främsta invändning mot försla-
get är att funktionerna som museientré 
och restaurang inte rumsligt avgrän-
sas mot varandra. Dispositionen i ett 
enda rum väcker oro för att besökare 
tydligt upplever sig ha kommit in i en 
restaurang, medan det inte blir lika tyd-
ligt att man anlänt till ett museum. De 
många funktionerna i det öppna rummet 
gör att både entré och restaurang kan 
upplevas som röriga. 

Akustiskt riskerar restaurangen att 
dominera rummet till förfång för musei-
reception/butik och för museets mottag-
ning av besökande grupper.

Exteriört skapar förslagets koncep-
tuella disposition en olycklig baksida åt 
Finngatan med inlastning och personal- 
entré. Platsen söder om tillbyggnaden 
nyttjas inte, trots att den har goda möj-
ligheter att utgöra en viktig publik del av 
anläggningen.

DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN
Förslagsställare: Powerhouse Company genom: Charles Bessard, uppdragsansvarig, Lotte Bessard, Martin Frank Petersen, Senad 
Gvozden. Praktikanter: Vera Bannwart, Mike Dugenio Hansen. Tengbom genom: Peter Nilsson, Liv Stein. Tyréns genom: Björn 
Yttergren, Per Cedergren.

Ett förslag som har ett starkt och tydligt grepp med en elegant och anslående konkav fasad, som en  
öppen famn mot parken. Den svängda formen bjuder in och skapar en flytande känsla mellan ute och 
inne.
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Förslaget är säkert gestaltat med ge-
nomarbetad planlösning. Gestaltningen 
anknyter till den modernistiska tradition 
som påbörjats i Svenska salen och Cel-
sings tillbyggnad. 

Förslaget är till sin struktur additivt, 
och kan byggas på och adderas i 
framtiden vilket är positivt. Dock når 
tillbyggnaden redan i förslaget långt ut 
i parken och upptar större delen av de-
taljplanens byggyta. 

Närmandet till museet sker från par-
ken via en arkad förbi restaurangen och 
vidare in i museet. 

Juryn har diskuterat om själva ingång-
en till museet med detta grepp blir för 
undangömd. Besökare passerar längs 
restaurangen på väg till entrén och res-
taurangen får kanske en för framträdan-
de position. 

Planlösningens organisation gör att det 

enkelt går att avskilja entréfunktion och 
restaurangdel.

En separat ingång från Finngatan 
enligt programmet underlättar för buss-
grupper. Tyvärr är entrérummet i sig för 
smått för att kunna ta emot tillräckligt 
stora grupper och skulle behöva försto-
ras. 

Restaurangen är väl disponerad med 
uppdelning i bar och restaurangdel som 
ger potentiellt god flexibilitet i använd-
ningen. Köket bedöms ha god logistik 
men vara ganska litet och dagsljus sak-
nas i vissa utrymmen. Detta förslag har 
flest platser i restaurangen.

En bärande gestaltningsidé utgörs av 
det tredimensionellt uppbyggda innerta-
ket. Utformningen är identitetsskapan-
de, men det bygger en hel del på höjden 
vilket eventuellt gör rummen onödigt 
låga. En viss tveksamhet finns också i hur 

det kommer att åldras inomhus respekti-
ve utomhus. 

Förslaget tar i anspråk och engagerar 
en relativt stor del av parken, med skulp-
turplatåer och flera uteplatser som ligger 
spridda i olika lägen. Även om det är bra 
att erbjuda uteplatser av olika karaktär, 
gör det dem svårare att serva inifrån res-
taurangen. Vissa av dem, som det norra 
läget, kommer med hänsyn till skuggning 
och vind endast kunna användas under 
korta perioder.

Gestaltningen är väl genomförd, med 
undantag för teknikpåbyggnaden på 
taket och fasaden mot Finngatan som till 
stor del upptas av en inlastningsfunktion. 
Juryns samlade bedömning är dock att 
den anknyter för nära till det befintliga 
museet, och att en mer tydligt kontraste-
rande gestaltning är att föredra.

PLATTFORM
Förslagsställare: White Arkitekter AB genom Mattias Lind, Ulla Antonsson, Karin Jacobsson, Niels de Bruin, Fabian Sahlqvist. 
Medarbetare: Pär Andreasson, teknisk rådgivare, White, Daniel Hultman, visualisering, White, Agne Revellé, uppdragsledare, 
White, Lena From, konstnärlig ledare, Mikael Olsson, konstnär/konstnärlig rådgivare, Mai Almén, tillgänglighetskonsult, Hubert 
Johansson, kökskonsult.

Ett anspråkslöst men verkningsfullt grepp som bygger vidare på en modernistisk och tektonisk tradition. 
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