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1. Tävlingen i korthet 

Statens fastighetsverk har efter en öppen prekvalificering inbjudit tre tävlande till 
arkitekttävling om att utforma en utbyggnad av Skissernas museum vid Lunds universitet. 
Tävlingen sker i enlighet med LOU och i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

Syfte 

Tävlingens syfte är att finna en arkitektonisk lösning på utbyggnaden som uppfyller högt 
ställda krav vad gäller gestaltning och funktion inom ramarna för tillgänglig ekonomi. 
Vinnande förslag är tänkt 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 processen. 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 tillfälliga utställningar med modern och samtida konst. 
Museets grundidé kring den skapande 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 allmänheten när Lunds universitet upplät en gymnastiksal från 
1882 för utställningsverksamhet. Sedan dess har både samlingarna och museets lokaler 
expanderat 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 konstnärer. Att välja en ny arkitekt för ett nytt 
tävlingsuppdrag är i linje med denna byggnadshistoria. 

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

Med utgångspunkt i museets unika karaktär och stora potential syftar utbyggnaden till att 
bidra till utvecklingen av museet till en välkänd institution av hög klass, en arena för 
gränsöverskridande diskussioner och en kreativ och naturlig mötesplats för hela Lund. 
Utbyggnaden skall ge museet en igenkännbar profil i stadsmiljön och motverka museets 
nuvarande anonymitet i stadsbilden. Huvudmålet är att ge museet en ny huvudentré mot 
skulpturparken utanför museet. Samtidigt skall utbyggnaden erbjuda en trivsam restaurang 
med möjlighet att sitta utomhus i gynnsamt läge. Utbyggnaden är en viktig del i etableringen 
av hela Skissernas museum som denna viktiga och inspirerande mötesplats. I samband med 
utbyggnaden planerar museet ett genomgripande och grundläggande förvandlingsarbete för 
att höja museets profil och bygga vidare på de goda förutsättningar som finns. En 
modernisering och uppfräschning av museet, med översyn av allt från hur samlingarna 
presenteras till hur hemsidan ser ut och fungerar, är tillsammans med utbyggnaden ett 
viktigt led i museets arbete för att uppfylla sin potential och bli en internationellt erkänd 
institution.  

Tävlingsuppgiften 

Tävlingen omfattar att redovisa ett förslag på utbyggnad av Skissernas museum samt dess 
förhållande till omgivande stadsrum. 

Målsättning 

Tävlingens målsättning är att få fram ett förslag på utbyggnad av Skissernas museum som 
redovisar en stark gestaltningsidé. Förslaget skall vara funktionellt, estetiskt genomarbetat 
och ekonomiskt genomförbart. Förslaget ska kunna ligga till grund för genomförande. 
Eftersom projektet i sin helhet finansieras 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 intressant 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. 

Nuläge 

Museibyggnaden idag 

Skissernas museum flyttade in i egna lokaler 1941. Sedan dess har lokalerna vuxit i etapper, 
med permanenta och provisoriska till- och ombyggnader. Redan 1949 sammanfogades nio 
gamla armébaracker med det befintliga huset och tio år senare byggdes museet ut med det 



 
Handläggare Dnr  
Lisbeth Söderhäll 223-627/13  
E-post Datum  
lisbeth.soderhall@sfv.se 2013-10-21  
   

 

Sid 4 
 

som idag heter Svenska salen. Arkitekt var Hans Westman. Från omkring 1970 tillhörde hela 
den gamla institutionsbyggnaden för matematik och statistik från 1920-talet museet. På 
1980-talet tillkom en byggnad i tre plan med skulptursal, bibliotek och fotoateljé, ritad av 
Karl Koistinen och Göran Hellborg i samarbete med Sivert Lindblom, som deltog i 
fasadgestaltningen. Den senaste tillbyggnaden, utformad av Johan Celsing, stod färdig 2005 
och gav ett välbehövligt tillskott av magasinsutrymmen och arbetslokaler i form av ateljé och 
verkstäder. De provisoriska barackerna ersattes med en stor sal för tillfälliga utställningar.  

Platsen 

Skissernas museum är centralt beläget i Lund i mitten av det som kallas för Kunskapsstråket, 
i korsvägen mellan staden och universitetet. Läget ger ideala förutsättningar för museets roll 
som kreativ mötesplats och plattform för tvärvetenskapliga samtal kring den skapande 
processen. För att ytterligare stödja museets närvaro i stadsmiljön är avsikten att förse 
museet med en ny huvudentré mot Helgonaparken och skulpturparken utanför museet och 
därmed aktivera museet mot såväl parken som Kunskapsstråket. Samtidigt ska utbyggnaden 
erbjuda en trivsam restaurang med möjlighet att sitta utomhus. 

Gällande detaljplan antogs 2001 och utgör förutsättning för utbyggnadens utformning. 
Tävlingsförslag får därför inte avvika från planbestämmelserna i gällande detaljplan. 

Utbyggnaden ska respektera fönstergalleriet ut mot skulpturparken i Celsings utbyggnad från 
2005. Den bassäng med fontäner som finns i parken söder om den nuvarande 
entrébyggnaden kan utgå. Om bassängen tas bort är det önskvärt att den ersätts med en 
bassäng med liknande eller ny utformning. 

Lokalprogram; förutsättningar och behov 

Allmänt 

Utbyggnaden ska ges en utformning som tydligt annonserar museet och stödja museets 
relation till omgivande stadsrum. Utbygganden ska utformas så att både den och museet i 
övrigt uppfattas och kan fungera som en kreativ mötesplats.  

Utbyggnaden ska ansluta till Hans Westmans nuvarande entrépaviljong som i sin tur ansluter 
direkt till det som idag är Hans Westmans svenska sal från 1959, det första rummet en 
besökare möter på museet.  

Utbyggnaden ska uppfylla högt ställda krav på funktionalitet för de verksamheter den 
inrymmer och i relation till det befintliga museet. Utbyggnaden ska erbjuda en god 
arbetsmiljö för museets och restaurangens personal. Projektet ska skapa förutsättningar för 
en effektiv, långsiktigt hållbar förvaltning med god energihushållning.  
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Lokalerna 

Av kostnadsskäl bör stommen till Westmans befintliga entrébyggnad behållas, men utan de 
befintliga entréfunktionerna. Det står förslagsställarna fritt att anpassa den nuvarande 
entrébyggnaden efter nya behov. (Noteras bör att den södra, glasade delen är ett senare 
tillägg.) 

Förrådsutrymmen i den befintliga källaren under entrébyggnaden kommer att behövas även 
fortsättningsvis och ska behållas, och en lyftanordning (typ ”plattformshiss”) ska sättas in. 
Källarens teknikutrymmen har plats för kompletterande teknik utom ventilation. 

Förslagsställarna ska lösa följande funktioner, samlat inom den befintliga entrébyggnaden 
och utbyggnaden: 

 Entréfunktion  
 Reception  
 Museibutik med bokshop  
 Restaurang med tillhörande uteservering 
 Teknikutrymmen 

Det står förslagsställarna fritt att inom ramen för den gällande detaljplanen och detta 
tävlingsprogram ge förslag på programstorlekar och inbördes relationer.  

Nedan följer en närmare beskrivning av funktionerna och de krav som ställs på 
utformningen.  

 Entréfunktionen ska ha garderob och toaletter för besökare både till 
museet och restaurangen. Det ska vara möjligt för ca 100-120 personer att 
passera genom entréutrymmena, på väg till eller från museet. En sidoentré 
ska finnas från Finngatan för större grupper och barngrupper. 
 

 Receptionen ska vara museets reception, men även ha arbetsutrymme för 2 
personer att arbeta (sittande) med andra sysslor, vid datorer. Museivärdar i 
receptionen ska kunna möta besökare med blicken mot huvudentrén mot 
parken och samtidigt ha uppsyn över ingången till den svenska salen och 
butiksdelen.  

 
 Museibutik och bokshop, som inte kommer att ha egen personal, behöver 

därför ligga i anslutning till receptionen.  
 

 
 Restaurang med kök och tillhörande utrymmen. 60 – 80 gäster ska kunna 

sitta inomhus. Man ska också kunna sitta utomhus och nå de platserna direkt 
från restaurangen. 
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Restaurangen och utbudet ska vara så attraktivt att det kan ge ett mervärde 
till museet som mötesplats. Samtidigt får inte restaurangen bli 
”huvudnumret”: ingången till museet från parken får inte upplevas som en 
promenad genom en restaurang. 
Restaurangen ska kunna ha öppet när museet är stängt eller vid evenemang 
inne på museet. En flexibel användning av utrymmet i anslutning till reception 
och museibutik är önskvärd, men det måste gå att stänga till eller på annat 
sätt säkra material i butik och reception.  

Regelkrav 

Den utformning av funktionerna som förslagsställaren presenterar ska kunna uppfylla de 
myndighetskrav som ställs på funktionerna. 

Skalskydd / säkerhet 

Gränsen för museets skalskydd, som ligger mellan nuvarande entrébyggnaden och Svenska 
salen, förutsätts ligga kvar i samma läge. 

Tekniska krav 

Klimatet behöver inte uppfylla museikrav, men ska uppfylla gällande normer.  

De befintliga systemen för värme, vatten, el och brand är dimensionerade för att även klara 
en tillbyggnad. Ventilationen har däremot inte kapacitet för en tillbyggnad, varför två 
separata fläktrum i tillbyggnaden behövs, en för restaurangen/köket och en för övriga 
utrymmen. 

Köket kräver sprinkler. 

Varutransporter 

Restaurangen ska ha egen varumottagning separat från övriga funktioner. Den befintliga 
varumottagningen till museet kan inte användas av restaurangen. 

Angöring och trafik 

Befintliga lösningar för trafikföring, angöring och parkering förutsätts behållas. 

Budget 

Kostnadstak för utbyggnaden är fastställt till 15 miljoner SEK exklusive moms i kostnadsnivå 
2013. Detta kostnadstak innefattar entreprenadkostnad, det vill säga kostnad för hus- och 
markbyggnad samt installationer. Kostnad för köksutrustning samt lösa möbler ingår inte i 
kostnadstaket. Tävlingsbidragen ska utformas med beaktande av detta kostnadstak. 
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Observera att kostnader för projektering, projektledning konjunkturläge mm ligger utanför 
det angivna kostnadstaket. 

För att de tävlande ska kunna säkra att deras förslag kommer att kunna uppfylla 
kostnadstaket för utbyggnaden, kommer Sfv:s kalkylator att finnas tillgänglig för de tävlande 
vid ett tillfälle under tävlingstiden. Tidpunkten för detta kommer att diskuteras vid 
startmötet. 

Tävlingstekniska bestämmelser 

Tävlingen administreras av Statens fastighetsverk. Tävlingen är endast öppen för de 
inbjudna arkitektföretag/team som utvalts genom ett öppet prekvalificeringsförfarande. 
Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsarrangör 

Tävlingsarrangör är Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm. 

Tävlingsområdet 

Byggnadsvolymen begränsas av en gällande detaljplan för del av kvarteret Bispen i Lund, 
Lunds kommun, antagen av BN 2000-08-24. Den vann laga kraft 2001-02-01. 

Tävlingens form 

Tävlingen är en inbjuden projekttävling och har föregåtts av en öppen prekvalificering där tre 
tävlande valts ut. Tävlingen genomförs i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling.  

Tävlingens språk 

Tävlingsförslag ska redovisas på svenska. 

Deltagarrätt 

Tävlingen är endast öppen för följande inbjudna arkitektföretag, utvalda genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande: 

 Elding Oscarson  
 Powerhouse Company Aps  
 White Arkitekter AB 
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Jury 

Juryn består av: 

Maria Nordh Projektägare, Statens fastighetsverk  
 

Åsa Bergenudd Byggnadschef, Lunds universitet 
 

Patrick Amsellem Museichef, Skissernas museum 
 

Vanja Knocke 
 
Malin Sjögren 
 

Arkitekt, Statens fastighetsverk 
 
Stadsarkitekt, Lunds kommun 
 

Gunilla Svensson Arkitekt, Sveriges Arkitekter 
 

Caroline Sverdrup 
 

Skissernas museum 

Lisbeth Söderhäll, adjungerad Projektledare, Statens fastighetverk 
 

Göran Sandén, adjungerad Kalkylator, Statens fastighetsverk 
 

Juryn sekreterare är arkitekt SAR/MSA Claes Larsson, Sveriges Arkitekter.  

Juryn kan komma att tillkalla ytterligare sakkunniga som rådgivare. 

Tävlingsfunktionär 

Anna Lööv, projektassistent Statens fastighetsverk 

anna.loov@sfv.se 

Tel 08 – 696 71 07 

Statens fastighetsverk 

Projektenheten 

Box 22 63 

103 16 Stockholm 

Programhandlingar 

Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor: 

Bilaga 1 Gällande detaljplan 

Bilaga 2 Relationsritningar, lämnas på separat CD 
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Bilaga 3 Utdrag ur baskarta 

Bilaga 4 Campuskartor  

Bilaga 5 Redovisning av timpriser vid fortsatt uppdrag 

Bilagorna överlämnas digitalt till de tävlande i samband med startmötet 2013-10-25 

Startmöte 

Samtliga tävlande inbjuds till gemensamt startmöte för visning av museet och 
tävlingsområdet den 25 oktober 2013 i Skissernas museum i Lund. 

Tävlingsfrågor 

Begäran om klarläggande eller kompletterande uppgifter om programhandlingar skall göras 
skriftligen, genom brev eller e-post till tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor skall vara 
tävlingsfunktionären tillhanda senast 2013-11-12. Tävlingsfrågor samt juryns svar kommer 
snarast att skickas till samtliga tävlande. 

Tävlingsförslaget 

Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade handlingar ska i nedre högra hörnet 
vara försedda med ett motto.  

Förslaget presenteras på 2 planscher i A1-format och monteras på kartong samt en kort 
beskrivande text. Dessutom lämnas förslaget in digitalt, som PDF-filer (max storlek totalt 20 
MB) på usb-minne, och utskrivet i 1 exemplar av planscherna i A3-format. Observera att allt 
inlämnat digitalt material skall vara raderat från spårbar information för att garantera 
anonymiteten. 

Följande ska redovisas: 

1. Situationsplan skala 1:400 
2. Planer skala 1:100 
3. Fasader skala 1:200 
4. Erforderliga sektioner för att tydliggöra förslaget och förhållandet till befintlig 

byggnad 
5. Två perspektiv, ett exteriört och ett interiört 
6. Kort beskrivande text med beskrivning av materialval, översiktlig 

byggnadskonstruktion och teknik som underlag för kostnadsbedömningen. 

De fem första punkterna redovisas på de 2 planscherna. Punkten 6 redovisas separat i 
A4-format.  
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Inlämning 

Tävlingsförslaget skall var lämnat till post- eller budbefordran senast 2013-12-13, adresserat 
till tävlingsarrangören: 

Statens fastighetsverk 

Box 2263, Järntorget 84 

103 16 Stockholm 

Tävlande skall på anmodan kunna styrka inlämningsdag. 

Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel” och 
förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och 
eventuella medarbetare. 

Tävlingsarvode 

Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta program erhåller ett 
arvode om 150 000 kronor exkl moms. Arvodet utbetalas mot faktura sedan juryn godkänt 
inkomna förslag. Fakturan ställs till Statens fastighetsverk, se adress ovan. 

Projekteringskostnad 

Arrangörens (SFV) avsikt är att efter att en vinnare utsetts inleda förhandlingar om 
projekteringsuppdraget med denne, se vidare under rubriken ”Uppdrag efter tävlingen”. 

De tävlande ska tillsammans med sitt förslag lämna timpriser för de kompetenser som 
behövs i arbetet. Detta görs genom att fylla i tillhandahållen mall, se bilaga 5. Denna ska 
ifylld läggas i ett anonymt kuvert som märks med tävlingsförslagets motto och läggs 
tillsammans med tävlingsförslaget i dess försändelse.  

Detta kuvert kommer att öppnas efter att juryn har tagit sitt beslut och underlaget kommer 
att användas som utgångspunkt vid förhandlingen om fortsatt uppdrag.  

Bedömning 

Ett vinnande förslag kommer att utses. Bedömningen av förslagen kommer att grundas i 
huvudsak på följande kriterier 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 restaurangdelen 
 Projekt- och förvaltningsekonomi 
 Genomförbarhet 
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 Miljöanpassning och resurshushållning 
 Drift och underhåll 

Redovisning av bidragen skall ha en sådan detaljeringsgrad att kostnaderna för 
genomförandet kan bedömas översiktligt. 

Beställaren kommer att göra kalkyler av samtliga förslag. Denna kalkyl kommer också att 
uppskatta eventuella element som fattas i redovisningen och som bedöms nödvändiga för att 
projektet ska nå den kvalitet och funktion som eftersträvas. Skulle tävlingsförslag vid 
arrangörens bedömning av kostnader inte befinnas rymmas inom den ekonomiska ramen 
eller inte uppfylla målsättningarna i tävlingsprogrammet förbehåller sig juryn rätten att 
bedöma huruvida det är möjligt att bearbeta förslaget med kvarhållande av de kvaliteter 
juryn ser i förslaget – vilket i förlängningen kan innebära att det vinnande förslaget måste 
omarbetas i riktlinje med juryns synpunkter. Juryn kan också välja att lägga förslaget åt 
sidan.  

Bedömningen beräknas vara avslutad under januari 2014 och offentliggörs snart därefter. 
Resultaten kommer att meddelas de tävlande personligen. 

 

 Utställning/publicering   

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingens resultat 
offentliggörs. 

All publicering av tävlingsförslagen efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn. Sveriges Arkitekter, Statens fastighetsverk och Lunds universitet 
äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på sin hemsida. 

Äganderätt, upphovsrätt och utnyttjanderätt 

Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. 

Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren. 

Tidplan 

 Överlämnande av tävlingsprogram 2013‐10‐25 

 Startmöte med de tre utvalda arkitektteamen 2013‐10‐25 

 Inlämning av tävlingsförslag 2013‐12‐16 

 Juryns beslut vecka 6, 2014 

 Upphandling av projektering beräknas ske vecka 7, 2014 
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Uppdrag efter tävlingen 

Upphandlingen avser generalkonsultuppdrag. Projekteringsarbetet ska resultera i sedvanliga 
handlingar avsedda för upphandling av generalentreprenad i Sverige och omfattar samtliga 
teknikområden som krävs för att upphandla det totala projektet fram till färdig byggnad. ABK 
09, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, 
kommer att gälla. Projekteringsarbetet kan starta snarast efter det att kontrakt tecknats, 
vilket beräknas ske under vecka 7, 2014. 

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. 

Tävlingsprogrammets godkännande 

Detta program är upprättat i enlighet med ”Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”. Programmet är godkänt av juryns 
ledamöter. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt av Sveriges 
Arkitekters tävlingsnämnd. 

 


