
Formgivningstävling för Lug-
net, Kristianstads kommun 
 
AB Kristianstadsbyggen (ABK) inbjuder till formgivningstävling 
/ arkitekttävling om utformning av bostadsbebyggelse inom 
Lugnet (del av kv. Lasarettet 5), Kristianstads kommun. 
 
Inbjudan 
 
Syfte: Stimulera till nytänkande för att få fram kreativa nyda-
nande förslag till hyreslägenheter som främst riktar sig till yng-
re och äldre bostadskonsumenter. 
 
Mål: Ett mänskligt och tryggt boende till rimlig hyresnivå. 
 
Tävlingsuppgiften 
Den stora utmaningen på bostadsmarknaden kommer under 
de närmaste decennierna vara att möta efterfrågan från unga 
och äldre bostadskonsumenter. Avsikten med tävlingen är att 
stimulera till nytänkande där attraktiva, ändamålsenliga och 
tillgängliga bostäder skapas, som främst riktar sig till dessa 
kundkategorier. 
  
Utifrån platsens förutsättningar  skall ett trivsamt bostadsom-
råde formas med höga kvaliteter i såväl gestaltning, den yttre 
miljön, byggnadernas konstruktion och den enskilde lägenhe-
tens utformning. Området bedöms rymma ca 150 lägenheter 
och skall kunna byggas ut etappvis. 
 

Beskrivning av kvarteret / tom-
ten / befintliga bebyggelse / 
planförutsättningar 
 
Kvarteret 
Kvarteret Lasarettet är beläget i stadsdelen Östermalm i cen-
trala Kristianstad och begränsas i norr av Lasarettsboulevar-
den, i öster av Kapellgatan, i söder av Södra Kaserngatan och 
i väster av Kanalgatan.   
 
ABK förvärvade 1992 hela det tidigare lasarettsområdet på 
Östermalm och har efter hand rustat upp de olika byggnader-
na för boende, undervisning, kontor och vård. Samtidigt har en 
parkkaraktär skapats inom området, ovanliga träd har bibehål-
lits och nya planteringar med grönskande gårdar har formats. 
Området benämns nu Östermalms Park.  
 
Den nordöstra delen av kvarteret, kv. Lasarettet 4, ägs av an-
nan än ABK och på denna del finns en modern stadsdelskyrka 
uppförd. 
  
Tävlingstomten 
Den sydöstra delen av kvarteret, som utgör själva tävlingstom-
ten, innehåller idag, förutom äldre sjukhusbyggnader, ett fler-
bostadshus, Peperska fastigheten, som utgör kulturreservat.  
Marken inom området är i princip helt plan på nivån, ca +2,7 
meter. 
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Befintlig bebyggelse 
Omgivande bebyggelse i norr utgörs, förutom av kyrkan, av 
bostadsbebyggelse i fyra plan uppförd i början av 1900-talet. 
Bostadsbebyggelsen öster om tävlingsområdet är uppförd un-
der 1970-talet. I söder ligger den Östra begravningsplatsen 
och i väster äldre vårdbyggnader i tre plan med putsade fasa-
der. 
 
Inom tävlingstomten utmed Österlånggatan ligger den Pe-
perska fastigheten, en jugendbyggnad i fyra våningar med 
många intressanta detaljer inte minst i fasaden. Byggnaden 
skall bevaras. 
 
Utmed Södra Kaserngatan sträcker sig en envånings vård-
byggnad med förhöjt källarplan. Denna byggnad avses rivas. 
Grundläggningen (pålningen) är enligt uppgift dimensionerad 
för en flervåningsbyggnad och kan troligtvis, åt minstonde del-
vis, utnyttjas vi en nybyggnad. 
 
En fyravånings vårdbyggnad är belägen utmed Kapellgatan i 
den östra delen av tomten. Hela eller delar av byggnaden skall 
byggas om till bostäder och integreras med nybyggnadsför-
slaget. Det ingår i tävlingsuppgiften att redovisa ett ombygg-
nadsförslag för denna byggnad. 
 
Planförutsättningar 
För området gäller detaljplan lagakraftvunnen 1997 med en 
genomförandetid som går ut 2006-12-31. Detaljplanen med 
tillhörande bestämmelser bifogas och gäller som förutsättning. 
 

Planen medger en byggrätt i fyra våningar för bostadsända-
mål.  Vindar skall inredas.  Byggrättens utbredning innebär att 
området kan slutas i sin helhet 
 
Planen innehåller även en byggrätt norr om Peperska fastig-
heten. Eftersom byggrättens utbredning, väderstrecksorienter-
ing m.m. eventuellt innebär komplicerade lösningar står det 
förslagsställare fritt att även föreslå andra åtgärder än ny-
byggnad för att dölja / försköna den befintliga brandgaveln på 
Peperska fastigheten. 
 

Önskemål med programmet. 
 
Sociala önskemål 
Miljön skall inbjuda till sociala kontakter och samtidigt kännas 
trygg.  
 
Gemensamhetsutrymmen och naturliga mötesplatser skall 
planeras som en del av den totala boendemiljön. Detta för att 
underlätta de boendes möjlighet att känna delaktighet och ta 
ansvar både för varandra och sin gemensamma boendemiljö.  
 
För att förstärka områdets sociala liv bör bostäderna gruppe-
ras kring naturlig kvartersbildning med närhet, överblickbarhet 
och naturliga träffpunkter, fritt från yttre störningar från närlig-
gande gaturum. 
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Funktionella önskemål 
Stor vikt  kommer att läggas vid lägenheters planlösning, inre 
miljö och yteffektivitet. Nytänkande värdesätts där lösningarna 
anpassas till både unga och äldres behov. Lägenheterna bör 
vara ljusa, ha rymlig takhöjd och god kontakt med utemiljön.  
 
Samtliga lägenheter skall vara tillgängliga för funktionshindra-
de och försedda med uteplats eller balkong. 

 
Särskild karakteristik 
ABK:s Miljö- & Kvalitetskrav bifogas och gäller för tävlingen i 
tillämpliga delar.  
 
Naturliga, miljövänliga material skall användas. Husen skall 
tillgodose människans behov av ett gott inomhusklimat och 
rika sinnesupplevelser. Bostäderna skall vara resurssnåla och 
beständiga så att en långsiktigt god driftsekonomi uppnås. 
Användning av förnyelsebar energi skall redovisas. 
 
Omsorg om husens yttre utformning värdesätts. Detta gäller 
såväl hänsyn till den befintliga stadsmiljön, volymbehandling, 
takutformning, fasader, materialval och detaljlösningar. 
 
Det yttre gårdsrummet skall utformas med stor kreativitet med 
livsrum för människor, växter och djur. Gårdar ska kunna fylla 
behovet av fägring, trygghet, avkoppling och aktivitet, ge upp-
levelser och skapa förväntningar. 
 
 
 

Ekonomi 
Ett av syftena med tävlingen är att få fram en god boendemiljö 
till rimlig kostnad. De framtida boendekostnaderna beror inte 
enbart på produktionskostnaden utan också på områdets 
drifts- och underhållskostnader. Det är angeläget att hyresni-
våerna även på längre sikt kan hållas låga. Val av standard, 
material etc får dock inte ske på bekostnad av områdets trivsel 
eller med avkall på hög kvalitet och goda miljöval. 
 
Parkering 
Bilplatsbehovet som uppstår p.g.a. nybyggnation kan inte lö-
sas på ett tillfredställande sätt inom området. En remsa på ca 
6 meter utefter Kapellgatan skall iordningställas för vinkelpar-
kering. Nettotillskottet blir ca 25 bilplatser.  
 
Av miljöskäl bör inte fler parkeringsplatser än dessa anordnas 
inom området utan behovet får lösas på annat sätt. Parker-
ingsgarage planeras inte att byggas. 
 
Framkomlighet för transportfordon (t.ex. räddningsfordon) 
skall beaktas. 
 
Teknisk försörjning  
…………………………………………………………….. 
 
Geoteknik 
Någon särskild geoteknisk undersökning har ej gjorts inför 
tävlingen. Tidigare erfarenheter visar att de geotekniska pro-
blemen vid grundläggning kan vara stora i Kristianstads cen-
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trala delar. Det är sannolikt att byggnaderna måste grundläg-
gas med pålning. 
 
 
 

Tävlingstekniska bestämmel-
ser 
 
Tävlingsarrangör 
AB Kristianstadsbyggen 
Norra Kaserngatan 4 
Box 90 
291 21 Kristianstad 
 
Tävlingsform 
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling i ett steg och 
genomförs i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling, 
LOU. 
 
Deltagarrätt 
Endast följande, efter kvalificering utvalda, arkitektföretag äger 
rätt att delta: 
 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
 

Startmöte 
Samtliga tävlanden inbjuds till ett gemensamt startmöte för 
visning av tävlingsområdet den ?? oktober 2002 kl.13:30, plats 
ABK:s huvudkontor, Norra Kaserngatan 4, Kristianstad. 
 
Jury 
Förslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 
- ABK:s VD Leif Persson 
- Byggnadschef, arkitekt SAR/MSA Per-Ola Pershaf 
- Förvaltningschef Magnus Lindahl 
- Arkitekt SAR/MSA XXXXXXX, utsedd av Sveriges Arkitek-

ter  
- Landskapsarkitekt LAR/MSA XXXXXXX, utsedd av Sveri-

ges Arkitekter 
- Stadsarkitekt Tomas Theander 
- Exploateringsingenjör Håkan Karlsson 
 
ABK:s VD kommer att vara juryns ordförande 
 
Arrangören kommer att ställa sekreterare till juryns förfogan-
de.  
. 
Juryn kommer vid behov att höra utomstående sakkunniga. 
 
Juryns beslut kan inte överklagas. 
 
Tävlingsfunktionär 
Tävlingsfunktionär är: 
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Pär-Ola Mårtensson, ABK 
Tel: 044-780 32 36 
Mobil: 0733-80 32 36 
e-post: par-ola.martensson@abk.se
Postadress: AB Kristianstadsbyggen, Box 90, 291 21 Kristian-
stad. 
 
Alla kontakter angående tävlingen skall alltid riktas till tävlings-
funktionären. Tävlande får inte ta direkt kontakt med juryleda-
mot för frågor som gäller tävlingen. 
 
Eventuella klarlägganden eller kompletterande uppgifter om 
programhandlingarna kan begäras genom att anonym skrivel-
se märkt ”tävlingsfråga Lugnet”, sänds till tävlingsfunktionären. 
Skrivelsen skall senast 2002-11-30 vara tävlingsfunktionären 
tillhanda. 
 
Tävlingsfrågor och juryns svar kommer att sändas till samtliga 
inbjudna tävlanden. 
 
Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslaget skall vara anonymt. Varje handling som in-
går i tävlingsförslaget skall förses med motto. Med tävlingsför-
slaget skall sändas ett slutet och med signatur försett, oge-
nomskinligt kuvert som märks med förslagets motto och inne-
håller namn, adress och telefonnummer på den som gjort för-
slaget. I förekommande fall skall man ange vilka medhjälparna 
är. Om deltagarna uppger sitt företags namn kommer företa-
gets namn att publiceras tillsammans med deltagarens namn. 
 

Tävlingsförslaget skall vara monterat på kartong eller liknande 
i liggande A1-format, och får omfatta högst 4 planscher. Där-
utöver skall en omgång av dessa planscher, förminskade till 
A3-format, lämnas. 
 
Handlingar utöver dessa kommer att tas undan för bedömning 
och utställning. 
 
Tävlingsförslag skall redovisa följande: 
• Situationsplan 1:400 
• Representativt våningsplan 1:100 med möblerade typlä-

genheter. 
• Representativa fasader och sektioner 1:200 
• Minst ett exteriörperspektiv 
• Beskrivning innehållande uppgifter om områdets totala 

bruttoarea, antal lägenheter, lägenhetsyta för respektive 
lägenhetstyp samt teknisk beskrivning. 

 
Inlämning 
Tävlingstidens slut är  2003-01-??. Tävlingsbidragen skall se-
nast kl. 15.00 samma dag ha inkommit till AB Kristianstads-
byggens huvudkontor på adressen:  
 
AB Kristianstadsbyggen 
Norra Kaserngatan 4 
Box 90 
291 21 Kristianstad  
 
eller bevisligen samma dag ha inlämnas till posten eller något 
annat transportföretag för transport till ovan nämnda adress. 
Tävlingsdeltagaren måste ovillkorligen se till att det på försän-
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delsen finns postens eller transportföretagets anteckning om 
inlämningstiden.  Försändelsen får inte ha uppgift om avsän-
dare. 
 
Försändelsen märks med "Lugnet". 
 
 
Bedömning 
Följande områden kommer att bedömas: 
- Gestaltning och utformning av byggnaderna 
- Lägenheternas yteffektivitet, möblerbarhet, tillgänglighet, 

användbarhet 
- Utformning och funktion av den yttre miljön 
- Materialval 
- Tekniska lösningar 
- Metoder, detaljlösningar mm som föreslås för att säkerstäl-

la hög kvalitet  och en långsiktig god driftsekonomi.  
 
Utställning och publicering 
Avsikten är att tävlingen skall avgöras under februari/mars 
2003. Tävlingens resultat meddelas omedelbart alla förslags-
ställare och massmedia då resultatet offentliggörs. 
 
När tävlingen avgjorts ställs samtliga förslag och juryns proto-
koll offentligt ut genom arrangörens försorg. Plats meddelas 
senare. All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling 
kommer att ske med angivande av förslagsställares namn.  
 
Juryns protokoll över avgörandet av tävlingen sänds till varje 
tävlingsdeltagare.  

 
Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelön-
ta förslag. Övriga tävlingsförslag kommer att återsändas till 
respektive förslagsställare efter avslutad utställning, om detta 
begärs. De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nytt-
janderätten till sina förslag. 
 
Priser – ersättningar 
Varje tävlanden som lämnat förslag som uppfyller de tävlings-
tekniska bestämmelserna kommer att arvoderas med 100.000 
SEK. 
 
Utöver arvoden disponerar juryn 100.000 SEK som kommer 
att utdelas till vinnande förslag. Juryn kan, om den enhälligt så 
beslutar, fördela den för priser reserverade summan även på 
annat sätt. 
 
Uppdrag efter tävling 
Arrangören avser bereda vinnaren möjlighet att på mark-
nadsmässiga villkor ingå i den konsultgrupp som skall färdig-
projektera en första etapp av projektet. 
 
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 
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verkningsfält”, 1998. Reglerna gäller om inte programmet an-
ger annat. 
 
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka 
svarar för tävlingens genomförande. Ur tävlingsteknisk syn-
punkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av 
Sveriges Arkitekter. 
 
Kristianstad i oktober 2002. 
 
 
 
Leif Persson 
VD 
 
 
Per-Ola Pershaf 
Byggnadschef, SAR/MSA 
 
 
Magnus Lindahl 
Förvaltningschef 
 
 
XXXXXXXXXXX 
SAR/MSA 
 
 
XXXXXXXXXXX 
LAR/MSA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas Theander 
Stadsarkitekt 
 
 
Håkan Karlsson 
Exploateringsingenjör 
 
 
Thomas Nordberg 
För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd 
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