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Inbjudan
Lunds Kommun bjuder härmed in till en inbjuden tävling för en ny gymnasieskola för 2160 elever.
Skolbyggnaden/erna kommer vara på ca 23 500 BRA. Tävlingen innefattar även en volymstudie för
hela tävlingsområdet som ska innehålla en gymnasieskola, flerbostadsbebyggelse och tillhörande
stadsrum. Tävlingen arrangeras i enlighet med LOU, lagen om offentlig upphandling, i samarbete
med Sveriges arkitekter

Syfte
Syftet med tävlingen är att få fram
•
•
•

Bästa placering och gestaltning av en ny gymnasieskola utifrån stadsbyggnadsperspektiv
Bästa utformning av skolan ur pedagogiskt perspektiv
Förslag på yta inom tävlingsområdet som lämpar sig för flerbostadsbebyggelse

Det ska vara en spännande gymnasieskola som med sin pedagogiska profil och resurssmarta
arkitektur är ett signum för kunskapsstaden Lund. Skolan, stadsrummen och de nya bostäderna ska
vara del av Lunds positiva stadsutveckling och bidra till att öka stadens attraktivitet, täthet och
sociala hållbarhet.
Det vinnande tävlingsbidraget ska utgöra underlag för den nya detaljplanen för området och
förprojekteringen av gymnasieskolan. Förslaget ska ha ett tydligt och kommunicerbart arkitektoniskt
koncept som kan vägleda projektet genom alla dess faser.
Tävlingen syftar även till att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget

Bakgrund
Lund är växande stad med attraktiva gymnasieskolor. Elever från hela Skåne söker sig till Lunds
gymnasieskolor idag och trenden ser ut att hålla i sig. År 2025 beräknas det finnas behov av minst
1400 nya gymnasieplatser i Lund.

Tidigare ställningstaganden
Tidigare ställningstagande som ligger till grund för inriktningen av den nya gymnasieskolan samt
detta tävlingsprogram.
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Beslut för gymnasieskolan
2016-05-25 beslutade Lunds Kommunstyrelsen att påbörja arbetet med en ny gymnasieskola och att
den nya gymnasieskolan ska uppföras på tomten för Svaneskolan tillsammans med Svanskolans
verksamhet. Tomten valdes för att den är centralt belägen, vilket skapar goda förutsättningar för
synergieffekter, samutnyttjande mellan stadens olika verksamheter och hållbart resande för
gymnasieskolans elever, personal och besökare.
2017-05-23 beslutade Lunds Kommunstyrelse att Svaneskolans verksamhet ska flytta till Parkskolan
och att pröva att kombinera den nya gymnasieskolan med bostäder på Svaneskolans nuvarande
tomt. Fokus inom tomten är dock att lösa behovet av en funktionell och attraktiv skola med adekvata
utemiljöer.

Lunds Vision
Lunds kommunfullmäktige antog i april 2017 Lunds vision

”Lund skapar framtiden – m ed kunskap, innovation och öppenhet”

Ur dokumentet ”I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och
problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa
framtiden.
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Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns
en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom
öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och
morgondagens utmaningar.
Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra
visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i
framtiden. Här och i världen.”
https://www.lund.se/kommun--politik/politik-och-demokrati/visioner-och-framtidsideer/

Projektvision
Utbildningsnämnden antog 2015-06-17 en projektvision för den nya gymnasieskolan En ny
gymnasieskola i Lund – Projektvision. Handling 11
Projektvisionen sammanfattas enligt följande:
Den nya gymnasieskolan skall med sin pedagogiska profil och resurssmarta arkitektur vara ett
signum för kunskapsstaden Lund
Med följande riktlinjer
•
•
•
•
•

Den pedagogiska profilen, som präglas av flexibilitet med lärande i centrum ska styra
lokalernas utformning
Lunds nya gymnasieskola ska vara en öppen och välkomnande arbetsplats och
mötesplats för alla
Byggnaden ska vara resurssmart med inbyggd flexibilitet, låg energiförbrukning och lång
livslängd
Den nya gymnasieskolan ska vara en centralt placerad profilbyggnad som pulserar av
kunskap, öppenhet och transparens

Ur En ny gymnasieskola i Lund – Projektvision:
”Gymnasieskolan skall vara en levande mötesplats för ungdomar, pedagoger, personal och lundabor.
Innanför den välkomnande och inbjudande entrén skall det finnas möjlighet att slå sig ner för en fika,
ta en kopp kaffe, träffa kompisar och kollegor. På kvällstid kan någon eller några av Lunds ideella
föreningar använda skolans lokaler för olika aktiviteter. Den nya gymnasieskolan skall vara en god
arbetsplats för både vuxna och ungdomar där mångfald och samarbete bejakas. Fokus skall vara att
skapa en social, kreativ och trygg arbetsmiljö.
Den pedagogiska profilen skall styra lokalernas utformning. Byggnaden skall kunna erbjuda en palett
av olika lärmiljöer anpassade efter elevernas behov.
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Att bygga en ny gymnasieskola är en stor investering. Det gäller därför att hitta flexibla lösningar som
tillåter att flera verksamheter kan samutnyttja lokalerna och ta höjd för eventuella framtida
utbyggnadsbehov. Vi skall bygga resurssmart. Det innebär att byggnaden skall ha en låg
energiförbrukning, kanske till och med vara självförsörjande på energi och vara byggd av hållbara
material som ger en lång livslängd.”

Rapport lärmiljö
Utbildningsförvaltningen har tagit fram en rapport om lärmiljön för den nya gymnasieskolan –
Rapport Lärmiljöer Hedda Anderssongymnasiet. Handling 6
Delar av rapporten redovisas nedan samt under rubrik Riktlinjer gymnasieskola.
Utformningen av den nya gymnasieskolan ska ge bästa möjliga stöd för den pedagogiska
verksamheten. Huvudmålet är att lokalerna ska vara utformande så att de ger goda förutsättningar
för lärande och tar sin utgångspunkt i skollagen.
Den nya skolan ska ha fokus på kunskap, socialt samspel, hållbart lärande och personlig utveckling.
Skolan ska i första hand vara en plats för möten, en plats att under pedagogisk ledning lära
tillsammans, bearbeta kunskaper, utmanas och få nya insikter. Den ska vara en pulserande arbetsoch mötesplats som stimulerar eleverna att ta sig ut i världen och bjuder in omvärlden i skolans
värld. Skolan ska ha en samhällsprofil med fokus på dagens samhällsutmaningar (t.ex. digitalisering
och integration) och gränsöverskridande samarbete. I samarbeten, både mellan skolans
gymnasieprogram men också med andra samhällsaktörer, ska verksamheten eftersöka framtidens
lösningar och frågor. Skolan ska ge inspiration, framtidstro och stå för trygghet och mångfald.
Det ska vara en socialt hållbar skola vilket skapas genom mångfald och öppenhet. Skolan ska utan
undantag välkomna alla elever, och erbjuda stöd och utmaningar i förhållande till elevens individuella
förutsättningar och behov.
Lärprocesserna på skolan kommer att utgöras av en kedja av läraktiviteter som varieras inom ett
brett spektrum av aktiviteter med olika krav på lärmiljön och lokalerna på skolan.
Skolans rumsliga organisation ska präglas av:
•
•
•

Transparens, men med möjlighet att stänga dörren omkring aktiviteter för att få arbetsro.
Variation av rumstyper för att skapa utrymme för skiftande lärsituationer.
Välutrustade, specialiserade rum för vardaglig koppling mellan teori och praktik .

Lokalerna ska bidra till att manifestera de olika verksamhetsdelarnas specifika karaktär och innehåll,
men också utgöra en stimulerande arena för samhällsutmaningsdrivna projekt.
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Stadsbyggnad
2017-06-08 antog Lunds Byggnadsnämnd ett inriktningsbeslut för stadsbyggnadsfrågorna kring den
nya gymnasieskolan PM – Stadsbyggnadsinriktning för den nya gymnasieskolan. Handling 7
Inriktningsbeslutet i punktform:
Gymnasieskolan, flerbostadsbebyggelsen och stadsrummen inom tävlingsområdet ska i sin struktur
och utformning stärka den stadsutveckling som i övrigt präglar Lunds tätort. Det är en
stadsutveckling som gör staden tätare, mer attraktiv och levande. Inom tävlingsområdet är
stadsbyggnadsfokuset:

Utveckla och läka stadens nätverk av offentliga platser och stråk
•
•
•
•
•
•

Gymnasieskolan ska ha entré och välkomnande entréplats mot Stadsparken och det gröna
stråket.
Gymnasieskolan ska synas från och ha entré mot Trollebergsvägen.
Det ska finnas ett finmaskigt nätverk för gång och cykel inom tävlingsområdet.
Sänkt parkeringsnorm för bil till 2,25 bpl/1000 kvm BTA (25 % reduktion) för gymnasieskolan
i tävlingsskedet.
Högst 10 % av parkeringsplatserna får utgöras av markparkering (i första hand för HKP och
servicefordon).
Bilparkeringen ska i första hand lösas i allmänna parkeringsanläggningar utanför tomten.

God gestaltning
•
•
•
•
•

Skolan ska ha minst en profilbyggnad.
Skolan ska ha ett arkitektoniskt uttryck som speglar värdeorden; kunskap, öppenhet och
transparens.
Ny bebyggelse ska komplettera den befintliga bebyggelsen på ett arkitektoniskt genomtänkt
sätt.
De nya byggnaderna ska ha vertikalitet i fasader, med en maximal obruten fasadlängd på
60 m.
Den befintliga skolbebyggelsens kulturhistoriska värde ska beaktas i fortsatt planarbetet

Stärka stadens sociala hållbarhet
•
•
•

Gymnasieskolan och övriga delar av området ska stärka Lunds sociala hållbarhet genom sin
struktur och gestaltning.
Skolan ska ha inbjudande och varierande friytor i adekvat storlek.
Gymnasieskolans friytor och stråk ska kunna användas av allmänheten.
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Byggnader, stråk och platser ska i sin utformning bjuda in till möten.
Bebyggelsen ska placeras så att buller reduceras och att del av skolans friyta får max 50 dB
Skolans publika funktioner ska vara samlade mot huvudstråken Trollebergsvägen och
Stadsparken.
Skolans byggnadshöjd och antal våningsplan ska baseras på gott uppnående av övriga
kriterier i programmet, med särskilt beaktande av behovet att skapa tillräckliga och adekvata
utemiljöer, med bevarande av värdefull grönska.

Balanseringsbedömning
Enligt KS beslut 2015-02-04 ska all kommunal mark (ej jordbruksmark) som detaljplaneläggs
balanseras enligt balanseringsprincipen. 2017-06-28 beslutade Lunds Stadsbyggnadskontor och
Tekniska förvaltning en balanseringsbedömning Balanseringsbedömning av fastigheten Pastor
Svane 1 och del av Väster 7:1. Handling 16
Beslutspunkterna är:
•
•
•
•

Den gröna inramningen som ger skolgården en grön karaktär ska kompenseras inom
tomten.
Att bevara utpekade träd, solitärer och grupper så långt som möjligt.
Ifall något av de utpekade träden tas ner ska detta ersättas med ett nytt inom
planområdet.
Att en naturvärdesinventering enligt svensk standard, med fokus på äldre träd,
genomförs.

Hedda Anderssongymnasiet
2017-09-19 beslutade utbildningsnämnden att Lunds nya gymnasieskola får namnet Hedda
Anderssongymnasiet. Hedda Andersson var den första kvinna som tog studentexamen i Skåne och
Sveriges andra kvinnliga läkare. Hedda Andersson står för klokskap, mod och framtidstro. Hon knyter
även samman Lunds historia med en framtid som präglas av allas lika rättigheter, något vi vill att den
nya gymnasieskolan ska kännetecknas av.
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Målbild
Utifrån de ovannämnda ställingstaganden har en målbild arbetats fram.

Skolan i staden
Den nya gymnasieskolan är en stolthet för staden med sin höga arkitektoniska kvalitet. Skolan
speglar Lunds utbildningstradition och är väl synlig och har tydliga entréer mot Trollebergsvägen och
Stadsparken. Skolan är en mötesplats och resurs för hela Lund. Bottenvåningen innehåller de delar
som kan användas av externa besökare.
Skolan och de nya bostäderna låter innerstadskaraktären utvecklas i västra Lund och har gröna
stadsrum och stråk som Lundaborna gärna vistas i.

Staden i skolan
Den nya gymnasieskolan lockar sökande från hela Skåne tack vare sin spännande pedagogik,
inkluderande kultur och sina inbjudande lokaler. Elever och lärare känner att de är en del av och
bidrar till en positiv samhällsutveckling. Byggnaden/erna utmärks av god arkitektur och hållbara
lösningar vad avser teknik, miljö, ekonomi och social hållbarhet.

Verksamheten
Lokalerna främjar möten och samarbeten och har en kreativ atmosfär med smarta stödfunktioner
och trivsamma utrymmen. Variation av rumstyper för att skapa utrymme för skiftande lärsituationer
och möjlighet att stänga dörren omkring aktiviteter för att få arbetsro. Lokalutformningen och
rumssambanden är generella vilket främjar en successiv utveckling av pedagogiken utan egentlig
ombyggnad.
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Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften är att gestalta en ny gymnasieskola med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften
ingår även volymstudie av hela tävlingsområdet.

Gymnasieskola
Tävlingsuppgiften är att gestalta en ny gymnasieskola med tillhörande utemiljö för 2160 elever på
egen fastighet. Behovet av idrottshallar och uteidrott löses på annan fastighet.
•

Gymnasieskolan ska uppfattas och fungera som en skola men kan bestå av en eller flera
byggnader

Minst en del, eller byggnad, av gymnasieskolan ska vara vara en så kallad ”profilbyggnad”. Med det
avses en byggnad med utmärkande drag och hög arkitektonisk kvalitet.
•
•
•

•

Skolan ska utgöra ett signum för kunskapsstaden Lund och vara en lätt identifierbar
destination i staden
Utformningen ska främja samutnyttjande, samarbete och möten. Skolan ska vara en
mötesplats och resurs för hela staden
Utformningen ska främja en utveckling av pedagogik från traditionell pedagogik till
aktivitetsbaserad inlärning. Skolan ska i tävlingsskedet utformas med traditionell
rumsindelning men ska ha en inbyggd generalitet och rumsorganisation som möjliggör en
successiv utveckling till en mer dynamisk och aktivitetsbaserad struktur. Syftet är att få fram
en volym för skolbyggnaden/erna där de slutgiltiga planlösningarna definieras längre fram i
processen.
Skolan ska bestå av en funktionella, yteffektiva och ha hållbara byggander.
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Bebyggelsestruktur
I uppgiften ingår att ta fram en volymstudie av hela tävlingsområdet. Den nya gymnasieskolan ska
ligga på en egen fastighet och kompletteras med en välavvägd mängd bostäder i flerbostadshus.
•

•
•

Primärt fokus för volymstudien ska vara att skapa goda förutsättningar för gymnasieskolan
och dess utemiljö. I uppgiften ingår också att infoga en välavvägd mängd bostäder i
flerbostadshus. De föreslagna volymerna ska förhålla sig respektfullt till kulturmiljön och den
omgivande bebyggelsen.
Gymnasieskolan, bostadsbebyggelsen och stadsrummen ska vara placerade och utformade
så att det gagnar Lunds stadsutveckling med fokus på social hållbarhet.
Volymstudien ska ha ett tydligt och kommunicerbart arkitektoniskt koncept som kan vägleda
projektet genom alla dess faser.

Sammanfattningsvis är målet att få fram förslag till volymstudie som kan bidra till en tätare,
attraktivare och mer socialt hållbar stad där även de gröna rummen beaktas.
Förslagen ska:
•
•

Kunna byggas ut i angivna etapper
Rymmas inom angivet kostnadstak

Tävlingsområdet
Tävlingsområdet ligger centralt i Lund, ca 350 m från centralstationen och angränsar till riksintresset
”Lunds medeltida stad” och Lunds centrala delar med gågator och torg. Inom gångavstånd finns tre
av Lunds kommunala gymnasieskolor; Polhemsskolan, Katedralskolan och Spyken.
Tävlingsområdet ligger längs en av Lunds äldsta infartsvägar, Trollebergsvägen. I öster angränsar det
till ett av Lunds viktigaste gröna stråk, i detta sammanhang benämnt som det gröna stråket, som
skapar en direkt koppling till Stadsparken på andra sidan järnvägen.
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Tävlingsområdet med omgivning
Området angränsar primärt till bostadsbebyggelse från många olika tidsperioder med varierande
skala (mestadels småskalig) och struktur. Söder om tävlingsområdet finns det ett koloniområde.
Tävlingsområdet tillika planområdet omfattar fastigheterna Pastor Svane 1 samt del av Väster 7:1,
som består av angränsande parkmark längs Svanevägen. Sammanlagt är området cirka 2,4 hektar
stort. Marken ägs av Lunds kommun. Inom tävlingsområdet finns idag fem skolbyggnader med en
skolverksamhet för ca 400 elever. Denna verksamhet ska flytta till Parkskolan som ligger cirka 200
meter österut, norr om Stadsparken. Skolbyggnaderna inom planområdet ska rivas etappvis och
ersättas med den nya gymnasieskolan, läs mer under Etapper. Det finns en del uppvuxen grönska
inom planområdet som ska behållas i den mån det är rimligt, läs mer under Befintlig grönska.
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Ortofoto med tävlingsområdet markerat

Tävlingsområdet i Lund
Lund har en lång historia med en medeltida stadskärna och är en attraktiv bostads-, verksamhetsoch studieort med en stark tillväxt. Staden har ett levande stadsliv och korta avstånd, allt nås med
cykel och det finns goda förbindelser med resten av Öresundsregionen. Kommunen har länge varit
ett föredöme inom hållbara transporter och det finns ett stort fokus på att skapa bra miljöer för
fotgängare och cyklister.
Lund har en tydlig utbildnings- och kunskapsprofil, med bland annat ett högkvalitativt universitet och
universitetssjukhus och ett framgångsrikt, kunskapsintensivt näringsliv. Lund växer och utvecklas
med bla infillprojekt, nya institutioner, förtätning av verksamhetsområdena och nya bostadskvarter
samt nya områden i stadens utkanter. Hela Lund utvecklas till en attraktivare stad med mer
13

Serviceförvaltningen
Lundafastigheter

14(49)

stadsmässighet och grönska. Speciellt den västra delen av Lund utvecklas nu till att få mer
innerstadskaraktär och knyts närmare den medeltida stadskärnan. Genom medveten planering kan
dessa projekt stärka varandra och där är den nya gymnasieskolan en viktig pusselbit. Många av de
pågående stadsutvecklingsprojekten ligger som ett pärlband längs det gröna stråket som binder ihop
Västerbro, områdena runt Bjeredsparken, Lund C, den planerade kongressen, den nya
gymnasieskolan, Stadsparken, Arenan och Lund Södra.

Visionsbild för Lund C. Illustrationen hämtad från ”Ramprogram Lund C”
Det gröna stråket är kopplat till de regionala cykelstråken mot Malmö och Lomma/Bjärred samt
Hardebergaspåret mot Hardeberga.
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Stadsutvecklingsprojekt längs det gröna stråket mellan Västerbro och Lund Södra samt kopplingen till
Hardebergaspåret.
Det är möjligt att läsa om en del av dessa projekt på www.lund.se.
Direktlänkar;
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/byggprojekt/oresundsvagens-utvecklingsomrade/
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/byggprojekt/lund-c/
https://www.lund.se/uppleva--gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/parker-ochgronomraden/stadsparken/
https://www.lund.se/globalassets/regelsamling/bygg_och_mark/utbyggnads--och-boendestrategi2025-bilaga-1-prioriterade-omraden.pdf
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/upp_gora/idrott-motion-ochfriluftsliv/spontanidrott/hardebergasparet-info-160404_webb.pdf
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Riktlinjer
Riktlinjerna för bebyggelsestrukturen och riktlinjer för gymnasieskolan sammanfattar de
ovannämnda ställingstaganden.

Riktlinjer bebyggelsestruktur
Viktiga stråk och entréer
Utformningen och placeringen av gymnasieskolan ska stärka det gröna stråket. Gymnasieskolan ha
entré och välkomnade entréplats mot Stadsparken och det gröna stråket.

Entré och entréplats mot Stadsparken och det gröna stråket.
Tävlingsområdet ligger längs Trollebergsvägen som är en av Lunds äldsta infartsvägar in till
stadskärnan. Längs denna väg kommer den planerade nya kongressen att placeras. Den nya
gymnasieskolan ska utformas och placeras så att det skapas god orienterbarhet och visuell koppling
16
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mellan skolan, den nya kongressen och stadskärnan. Gymnasieskolan ska synas från, och ha entré
mot, Trollebergsvägen.

Entré mot Trollebergsvägen

Skala och höjder
Tävlingsområdet ligger nära gränsen för riksintresset för Lunds medeltida stad och i ett område med
bebyggelse från många olika tidsperioder med varierande skala (primärt småskalig) och struktur.
Förtätningen inom tävlingsområdet ska komplettera den befintliga bebyggelsen på ett arkitektoniskt
genomtänkt sätt och skapa en bebyggelse som kommer kännas attraktiv i generationer framåt.
Byggnadshöjder ska föreslås utifrån programmets uppställda kriterier om en god stadsmiljö med
särskilt beaktande av behovet att skapa tillräckliga och adekvata utemiljöer, med bevarande av
värdefull grönska.
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Flerbostadsbebyggelse
Det ska föreslås en välavvägd mängd flerbostadsbebyggelsen inom tävlingsområdet men fokus ska
vara att hitta en bra placering och struktur för gymnasieskolan. Flerbostadsbebyggelsen som föreslås
ska med fördel utformas på rektangulär yta med minsta mått 50m x 40m så att idrottshall kan
placeras på den ytan om det i ett senare skede visar sig nödvändigt.

Social hållbarhet och skolans utemiljö
Lund har traditionellt sett ett öppet socialt klimat men det är ett arv som behöver förvaltas. I arbetet
med den nya gymnasieskolan, flerbostadshusen och stadsrummen inom tävlingsområdet ska det
finnas extra fokus på att projektet ska stärka Lunds sociala hållbarhet. I detta sammanhang syftar
social hållbarhet på barnperspektiv, jämställdhet, trygghet, folkhälsa, inkluderande/öppet
samhällsklimat samt tillit, ibland benämnt som socialt kapital. De två sistnämnda är extra viktiga.
Den nya gymnasieskolan och stadsrummen runt omkring ska vara en resurs för hela staden och det
ska det vara möjligt att röra sig till fots och cykel igenom området. Stråken ska knyta an till de stråk
som redan finns.

Det ska finnas ett finmaskigt nätverk för gång och cykel igenom tävlingsområdet (pilarna)
18
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Entréerna ska vara upplysta och placeras välsynligt från Trollebergsvägen, Svanevägen och/eller det
gröna stråket så att det är lätt att orientera och tryggt att besöka det även kvällstid.
Den nya gymnasieskolan ska vara en dynamisk, välkomnande och inkluderande mötesplats för alla.
På stadsbyggnadsnivå ska det ske genom att skolans stråk och platser (i form av friyta) blir en del av
stadens gröna aktivitetsrum och publika stadsrum. Dessa ska vara soliga och ha goda
vindförhållanden.
Gymnasieskolans utemiljöer med t.ex bollplaner ska vara öppna för allmänheten (kvällstid och
helger). Utemiljöerna ska erbjuda ett spektrum av olika funktioner och karaktärer. Det ska finnas
välkomnande entréplatser med generösa ytor för en attraktiv och robust hantering av
cykelparkeringar. Det ska finnas gröna platser som även bidrar till stadens gröna nätverk. Den
befintliga grönskan inom området ska bevaras i den mån det är rimligt, läs närmare under rubrik
Befintlig grönska. Skolans utemiljö ska kunna rymma en viss dagvattenhantering. Det ska finnas
platser som bjuder in till social samvaro men också platser att dra sig tillbaka på. Skolans utemiljöer
och byggnader ska bjuda in till fysisk aktivitet. Någon yta för spontan sport för eleverna och
allmänheten ska finnas inom området.
Funktionskrav på gymnasieskolans utemiljö:
•
•
•
•
•
•
•

Främja fysisk aktivitet - Aktivitetsytor, volleyboll
Bjuda in till social samvaro
Soliga platser
Gröna platser
Sociala platser
Officiella platser – ”ta studenten” plats
Undangömda viloplatser

Befintlig grönska
Det finns en hel del uppväxta träd, primärt på den del av tävlingsområdet som idag är parkmark.
Området har en strategisk placering utifrån närheten till Stadsparken och del av det gröna stråket.
Att framförallt bevara växtligheten i den nordöstra hörnan av planområdet är viktigt eftersom det
påverkar det övergripande gröna stråket. Möjligheten att koppla ihop den nya gymnasieskolan med
Stadsparken bör undersökas.
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Nordöstra delen av skolområdet har extra stor vikt för stadens gröna stråk p.g.a. närheten till ett
huvudstråk Bjeredsparken-Stadsparken, vilket framgår av fotografiet.
Den västra kanten av tävlingsområdet har en uppvuxen trädridå intill ett befintligt gång- och
cykelstråk. Det går även ett skyfallsstråk här, där träden gör ett viktigt arbete. Trädridån skapar också
en mjuk övergång till trädgårdarna i kvarteren Jutahusen och Foten.
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Den västra trädridån och gatuträden längs Svanevägen och Trollebergsvägen ska behållas

Utpekade träd, solitärer och grupper ska bevaras så långt som möjligt. Ifall något av de utpekade
träden tas ner ska detta ersättas med ett nytt inom tävlingsområdet.
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Riktlinjer gymnasieskola
Gestaltning ur stadsbyggnadsperspektivet
Den nya gymnasieskolan ska vara en viktig destination/institution i kunskapsstaden Lund och den ska
vara en stolt byggnad som är lätt att identifiera. Gymnasieskolan ska ha öppna bottenvåningsfasader
som bjuder in och visar upp den verksamhet som finns i byggnaden/byggnaderna. Fasaderna ska
utgöra attraktiva väggar till stadens rum.

Samutnyttjande
Skolan ska kunna samutnyttjas för att:
•
•

Skolan ska vara en resurs för hela staden, användas av många och vara en integrerande del i
samhället vilket ger god samhällsekonomi
Skolbyggnaden/byggnaderna ska vara yt- och driftseffektiva ur ett samhällsperspektivt

Alla möjligheter till verksamhetsmässig och rumslig samverkan ska prövas i syfte att optimera
rumsanvändningen. De största möjligheterna till samutnyttjande finns inom skolans egen
verksamhet men tävlingsområdets centrala placering i staden skapar även goda förutsättningar för
samutnyttjande med andra verksamheter. Det finns idag inget beslut om externt samutnyttjande
förutom att den nya skolans idrottsbehov och skolans primära parkeringsbehov ska lösas i andra
anläggningar.
De funktioner som kan nyttjas av externa besökare ska samlas och vändas mot de viktiga stråken.
Med en genomtänkt rumslig organisation ska de uthyrningsbara delarna vara lätt tillgängliga även
under kvällstid.
Lund har ett stort och varierat spektrum av utbildning och kunskapsindustri och ett levande
förenings- och kulturliv. Inom gångavstånd finns tre av Lunds kommunala gymnasieskolor;
Polhemsskolan, Katedralskolan och Spyken. Andra relevanta institutioner är Bollhuset, Centrala
Idrottsplatsen, Arenan, Högevallsbadet, Stadsparken, Parkskolan, Universitet, Kristallen
(kommunhuset), Stadshallen, Stadsteatern, Kulturskola och den planerade kongressen. Det finns stor
samverkanspotential mellan dessa institutioner.
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Flygfoto med planområdet markerat i orange, viktiga destinationer i blått, Lunds centrala stråk i rött
och parker i grönt. Möjligheten att koppla den nya gymnasieskolan mot stadsparken bör undersökas.

Lärmiljö
Tävlingsförslaget ska uppfylla de pedagogiska behoven, inkludering, kommunikation, generalitet,
samnyttjande, estetik, miljö, trygghet och säkerhet.

Organisation och arbetssätt
De pedagogiska behoven ska styra utformningen av lokalerna och arbetet i vardagen. Lokalerna
måste ge möjlighet till stor variation i arbetssätt.
”Inkluderande lärmiljöer måste kunna erbjuda rum för paus och vila och möjligheten att kunna
variera storleken på undervisningsgruppen” skriver Adelinde Schmidhuber som är grundskolechef i
Stockholms stad i rapporten Att forma skola efter eleverna (Ifous rapportserie 2015:1).
En grundförutsättning för goda relationer och god arbetsmiljö är att varje elev blir sedd. Den nya
gymnasieskolans storlek kräver en organisation i mindre enheter med närhet mellan personal och
elever för att fungera. Både elever och personal kommer att organiseras i mindre lärandeteam, med
egna hemvister och identiteter. Men det ska även finnas en gemensam identitet för hela skolan och
vissa gemensamma lokaler.
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Rumslig organisation av gymnasieskolan
Skolan ska vara indelad i fyra programenheter för ca 540 elever vardera. I tävlingsförslagen ska varje
programenhet inrymma elever och lärare från ett gymnasieprogram, dvs en enhet för Natur(NA), en
för Teknik(TE), en för Samhälle(SA) och Ekonomi(EK). Varje programenhet ska ha en programspecifik
del samt tre elevfokuserade arbetslagsarenor (hemvister) om ca 180 elever vardera. Utformningen
av den programspecifika delen ska spegla programmets arbetssätt och profil. Ledarskapet på skolan
ska vara decentraliserat och programenheternas ledning ska placeras vid programenheten.
De fyra programenheterna binds samman med varandra genom en skolgemensam del med
gemensamma lärmiljöer och centrala stödfunktioner. Skolans centrala ledning ska placeras i den
skolgemensamma delen.

Illustrationen är hämtad ur Rapport lärmiljöer Hedda Anderssongymnasiet, efter att illustrationen
gjordes har en programenhet utgått, se illustration nedan. Illustrationen visar på sambanden som
önskas mellan de olika delarna av skolan men speglar inte de olika delarnas ytbehov.
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Lärmiljön är indelad i fyra programenheter, i tävlingsskedet är det en för NA, en för TE, en för SA och
en för EK samt en skolgemensam arena. De fyra programenheterna är uppdelade i en
programspecifik arena och 3 arbetslagsarenor. Den programspecifika arenan ska spegla
programmets profil tex kan EK ha plats för EU-rollspel och/eller förtagsfrukostar.

Schematisk skiss på hur på hur de 4 programenheterna delas upp i en programspecifik arena samt 3
arbetslagsarenor och sedan binds samman med den skolgemensamma arenan. Illustrationen
motsvarar en grov uppdelning av ytorna inom skolan
Skolan kan byggas i flera plan och kan bestå av flera separata byggnader, men den ska kännas och
fungera som en skola. Skolan ska ha tydligt avgränsade delar i sekvenser från de mest ”privata”
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arbetslagsarenorna (hemvisterna) till de mer publika platserna som den skolgemensamma arenan
och utemiljön.
•
•
•

arbetslagets egna rum (arbetslagsarenor/hemvister)
den gemensamma delen av programenheten (programspecifika arenor)
den gemensamma delen för hela skolan (skolgemensamarena)

Delar i de programspecifika arenorna och i den skolgemensamma arenan ska vara bokningsbar för
alla programmen samt för externa brukare.
Arbetslagsarenorna ska i sin grund vara programneutrala, men ge möjlighet för de olika arbetslagen
att genom inredning och användningssätt sätta sin egen prägel på lokalerna. Den programspecifika
arenan ska ha en egen identitet och anpassas till programmets specifika behov.

Den skolgemensamma arenan
Skolan ska ha en tydlig och välkommande huvudentré. Innanför den ska det finnas en skolgemensam
foajé som ska vara en inbjudande mötesplats för elever, personal och besökare. Foajén och
angränsande lokaler ska vara utformade så att de inbjuder till olika aktiviteter, man ska kunna träffas,
sitta och hänga, plugga, eller snacka och det ska finnas möjlighet att ställa ut, samla större grupper
eller uppträda.
De gemensamma lokalerna ska kännas spännande, inspirerande, säkra och trygga. Det skall också
vara en flexibel miljö som kan anpassas efter behov, utformad i hållbara material med hög kvalitet.
Det ska vara lätt att hitta till och i skolan, som elev, besökare eller vikarie. Från foajén ska
programenheterna, bibliotek, studietorg, samlingssalar och matsalarna nås och det ska finnas en
reception som är kopplad till skolledningen.
Studietorget ska integreras i biblioteket och ha plats för grupparbete. I nära anslutning till biblioteket
bör skolans IT-support finnas.
Gemensamt för hela skolan bör finnas olika typer av samlingssalar. Önskvärt är en aula för 550
personer samt ett ”forum” för ca 180 personer. Möjligheter att kombinera lokaler för att ge plats åt
alla önskade funktioner kommer behövas för att hålla nere drifts- och byggkostnaderna. Aulan bör
tex kunna användas för flera olika ändamål genom rumslig avdelning. Den kan eventuellt även
kombineras med andra ytor men bör kunna avgränsas rumsligt och akustiskt.
I samband med nationella prov ska det finnas möjlighet att anordna salsskrivning för 700 elever
samtidigt, men de behöver inte vara i samma lokal. Lämpliga lokaler att använda kan vara tex aula
och bibliotek, men inte matsalar då skrivningarna går över lunchtiden.
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Det ska finnas ett tillagningskök med direkt anslutning till flera separata matmiljöer med olika
karaktär. Det ska finnas sammantaget 650 sittplatser och dimensioneras med 1,4 kvm/elev. En eller
flera av matmiljöerna ska också ha ett café. Matmiljöerna ska även kunna attrahera skolans personal.
I en av matsalarna kan med fördel en scen placeras.
I enheten för skolledningen ska det finnas arbetsplats för totalt ca 20 personer (rektor,
administration, schemaläggare, skolpsykolog, vaktmästare och lokalvårdare).
Centralt på skolan ska finnas rum för elevkår och ett antal elevklubbar, samt pausmiljöer med till
exempel biljardbord och/eller pingisbord.
Utöver den vardagliga användningen ska den skolgemensamma arenan tillsammans med de
programspecifika arenorna utgöra en arena för programöverskridande samarbete.
Skolbyggnaden/erna och skolans utemiljö ska inspirera till spontan fysisk aktivitet och det ska vara
naturligt att ta trappan istället för hiss. Eventuellt kan det finnas någon typ av lätt tillgänglig miljö för
rörelse, typ dans, klättring, parkour osv, för att underlätta fysisk rörelse i vardagen.
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Skolgemensam del för 2160 elever och personal
Ska innehålla yta för:
• 20 arbetsrum för administration
• Café
• Aula/samlingssalar
• Matsalar för 650 elever
• Tillagningskök
• Bibliotek, studietorg och plats för grupparbete
• IT support – kopplat till biblioteket
• Wc/förråd/städ

Programenheterna
Programenheterna utgör den primära lärmiljön och ska rymma enheternas samtliga elever i
samtidigt arbete. Varje programenhet ska vara indelad i tre arbetslagsarenor och en programspecifik
arena. Programenheterna ska vara väl definierade och ha ett uttryck som signalerar den specifika
profilen utifrån det gymnasieprogram som finns i enheten.

Programspecifika arenor
Den programspecifika arenan ska ha en samlande lounge, en lärmiljö med speciallokaler för
gemensam användning av enhetens tre arbetslag samt enhetens ledning och administration.
Loungen ska nås via entrédörrar både utifrån och från den skolgemensamma arenan. De
programspecifika arenorna ska kunna signalera programmens olika profiler och identiteter, till
exempel genom att rum och funktioner med verksamhets- eller programspecifik karaktär placeras i
anslutning till loungen.
De programspecifika arenorna med speciallokaler och lounge ska dimensioneras för samtidig
användning av ca 180 elever. En eller flera av lokalerna kan vara ”spetslokaler” som tydligt signalerar
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enhetens specifika karaktär och vara bokningsbara för grupper från de andra programmen.
Spetslokalerna ska även kunna bokas och användas av externa efter skoltiden.
De så kallade Spetslokalerna placeras med fördel i anslutning till det den skolgemensamma arenan
där de exponerar enhetens specifika kärnverksamhet och är lätt tillgängliga för externa användare.
De programspecifika arenorna kan komma att ha helt olika innehåll beroende på enhetens inriktning.

Exempel på möjlig organisation av funktioner, illustration från Rapport Lärmiljöer Hedda
Anderssongymnasiet
I den programspecifika arenan ska det i anslutning till loungen finnas arbetsrum för biträdande
rektor, mottagningsrum för elevhälsoteam (sköterska, kurator, SYV (Studie- och yrkesvägsledning),
specialpedagog), personalpausrum för 40 personer och samtalsrum.
Naturvetenskapsprogrammets (NA) programspecifika arena ska utgöras av olika typer av
naturvetenskapslokaler där det är möjligt att arbeta laborativt, med tillhörande preparationsrum. En
del av dessa lokaler kan vara bokningsbara och kunna schemaläggas för andra program.
Teknikprogrammets (TE) programspecifika arena ska utgöras av laboratorier och verkstäder med
tillhörande preparationsrum. En mer avancerad IT-miljö, till exempel ett simulatorrum, kan
eventuellt vara bokningsbart för andra program.
De programspecifika arenorna för samhällsvetenskaps- (SA) respektive ekonomiprogrammen (EK) kan
utföras med inspiration från exempelvis redaktionsmiljö respektive företagsmiljö i syfte att stödja
lärprocesser med hög grad av elevaktivitet, ämnesintegration och verklighetsanknytning. Delar av
den programspecifika arenan ska kunna delas upp och användas som en utvidgning av programmets
arbetslagsarenor. För de sistnämnda programmen skulle bokningsbara spetslokaler kunna utgöras av
exempelvis debattforum/inspelningsstudio och en större ateljé med köksfunktion som kan användas
för EU-rollspel, mässor eller företagsfrukostar.
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Den programspecifika arenan ska rymma 180 elever i ”profil”-arbete. Nedan listas hur ytor kan delas
inom ramen för respektive programspecfik arena.
För SA- och EK-program ska varje enhet innehålla:
• Sex Programspecifika salar för 30 elever för SA och EK-program
varav minst en bokningsbar ”spetslokal” för internt eller extern bruk.
• Studietorg/lounge/samlingslokal/plats för grupparbete i varierande storlek
För NA- och TK-program ska varje enhet innehålla:
• Programspecifika salar för 21 elever för laborativt arbete i bi, ke, fy
varav minst en bokningsbar ”spetslokal” för internt eller extern bruk. Önskvärt om de
programspecifika salarna kan bli 6 salar för 30 elever vardera eller tre salar för 60 elever vardera.
• Studietorg/lounge/samlingslokal/plats för grupparbete i varierande storlek
I varje programenhet ska det också finnas plats för:
• En administrativ enhet bestående av:
o arbetsrum för biträdande rektor
o mottagningsrum för elevhälsoteam; sköterska, kurator, SYV, specialpedagog
o personalpausrum för 40 personer
o samtalsrum
• Förråd/wc/städ

Arbetslagsarenor
Arbetslagsarenorna bör i sin grund vara programneutrala, men med utrymme för de olika
arbetslagen att genom inredning och användningssätt sätta sin egen prägel på lokalerna.
Arbetslagsarenorna ska utgöra hemvist för ett elevfokuserat arbetslag för ca 180 gymnasieelever.
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Arbetslagets lärare ska ha sitt primära arbetsrum i arbetslagsarenan. Här ska finnas personliga
arbetsplatser för 12 lärare fördelade på två rum, samt ett samtalsrum.
Eleverna ska i, eller i nära anslutning till, arenan ha tillgång till låsbara skåp för datorer, personligt
arbetsmaterial, ytterkläder och idrottskläder.
Arbetslagsarenorna ska vardera dimensioneras för ca 120 elever och 4-6 lärare i samtidigt arbete.
I arbetslagsarenan ska det finnas utrymme för varierande arbetssätt. Det ska vara möjligt att snabbt
skifta mellan förmedlingspedagogiska och elevaktiva arbetspass, mellan större och mindre grupper
och mellan enskilt arbete och gruppaktiviteter.

Arbetslagsarenan ska rymma 120 elever och 4-6 lärare i arbete. Ytan kan delas in i:
•
•
•
•
•

Yta för 4 klasser i arbetet (egen studier, gruppundervisning och grupparbete i olika storlekar)
Förråd/wc/städ
Hemvist för 180 elever och 12 lärare
Skåp för 180 elever
Arbetsplats för 12 lärare

Hållbarhet och teknik
Av ekonomiska och miljömässiga skäl ska planeringen av skolan präglas av ambitionen att inte
använda mer yta än nödvändigt. Skolans byggnader ska vara yteffektiva och planeras för hög
nyttjandegrad under såväl skoldagen som utanför ordinarie skoltid. Det är centralt att skolan har låga
driftkostnader, de ska brukas och förvaltas i många år framöver.
Skolans byggnader ska präglas av hållbarhetstänkande i allt från samhällsbyggnadsperspektivet till val
av material och tekniska system. Skolan ska vara byggd av hållbara material som ger en lång livslängd
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och byggnaderna med dess installationer ska kunna anpassas till ändrade funktionskrav i framtiden.
Uppvärmningssystem för fastigheten är fjärrvärme.
För att uppfylla hållbarhetsmålen inom projektets ekonomiska ramar ska hållbarhetsmålen beaktas
och inarbetas från start och vara en naturlig komponent i projektet. Skolan ska uppföras för att klara
klassning enligt Miljöbyggnad Silver i enlighet med LKs prioritering, Handling 13

Kostnader och BRA
Kostnadstaket för skolan är fastställt till ett totalt belopp på 700 MSEK. Programskriven area i
huvudbyggnaden är cirka 23 500 kvadratmeter BRA. Kostnadstaket innefattar kostnad för hus- och
markbyggnad, installationer och samtliga byggherrekostnader. Tävlingsbidragen ska utformas med
beaktande av detta kostnadstak.

Etapputbyggnad för gymnasieskolan
Inflyttning ska ske i fyra omgångar. Etapp 0-3 se nedan. Den första 2019 i befintliga lokaler och sedan
2021, 2022 och 2023 i nya lokaler.

Befintlig skola. Huvudbyggnad (H), Paviljong (P), Matsal och Aula (M), Slöjd (S) och Idrott (I)
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Etapp 0
Gymnasieelever flyttar in i Huvudbygganden (H), Paviljongen (P), samt matsal och aula (M).
Byggnaderna för slöjd (S) och idrott (I) rivs inför etapp 1.

Etapp 1,
En programenhet byggs samt en del av de skolgemensamma delarna, minst tillagningsköket och
delar av matmiljöerna. Befintlig byggnad med matsal (M) rivs inför etapp 2

Etapp 2
2 programenheter + resten av de skolgemensamma delarna byggs.
Den befintliga skolans huvudbyggnad (H) rivs inför etapp 3 och Paviljongen forslas bort.
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Etapp 3
Den sista programenheten byggs.

Specifika förutsättningar
Trafik
Lund är en populär studieort och många av gymnasieeleverna kommer från andra kommuner samt
från övriga tätorter inom Lunds Kommun. Ca 3/4 av alla dagens gymnasieelever pendlar dagligen in
med regionbuss eller tåg. Det innebär att majoriteten av alla som ska till gymnasieskolan kommer att
komma till fots, från hem eller kollektivtrafik, alternativt på cykel.
Det är inte möjligt att skapa fler infarter, eller ordna angöring, från Trollebergsvägen. Möjlighet att
stanna för av- och påstigning finns längs Svanevägen. Dock är det inte aktuellt att anlägga ordnad
parkering längs gatan. För att inte belasta Möllegatan med för mycket trafik är det önskvärt att
infarten till gymnasieskolans och bostädernas parkering sker från Svanevägen.

Sträcka längs Svanevägen som det är möjligt att angöra och skapa ny infart längs
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Bilparkering
Tävlingsområdets centrala placering gör att marken är för värdefull för markparkering. Därför har det
tagits ett inriktningsbeslut i byggnadsnämnden att högst 10 % av parkeringsplatserna får utgöras av
markparkering (i första hand för HKP och servicefordon) samt att parkeringsnormen för
gymnasieskolan i detta läge är 2,25 bpl/1000 kvm BTA i tävlingsskedet, vilket är en cirka 25-procentig
reduktion jämfört med den kommunövergripande parkeringsnormen. Under detaljplanearbetet
kommer slutligt normtal att fastställas för gymnasieskolans parkering. Övrig bilparkering för
gymnasieskolan löses genom parkeringsköp i närliggande parkeringshus kallat Gasverket.
Bostädernas parkeringsnorm är 8 bpl/1000 kvm BTA och kan lösas antingen genom parkeringsköp
eller i eget garage på fastigheten.

Cykelparkering
Innovativa cykellösningar efterfrågas, det kan betyda t ex yteffektiva, mångfunktionella, estetiska,
organiserade och lättillgängliga. Cykelparkeringsnorm för grundskola, gymnasium är 30-45 cpl/1000
kvm BTA samt 30 cpl/1000 kvm BTA för flerbostadshus.
Majoriteten av cykelparkeringen ska vara entrénära. För gymnasieskolan kan ca hälften av platserna
accepteras vara ”något mindre tillgängliga” och exempelvis placeras i garage eller som ovandel i
cykellösningar med flera plan. Detta för att på ett bättre sätt möjliggöra ytor för exempelvis grönska
och vistelse. C/C mellan cyklar ska eftersträvas vara 50-60 cm

Leveranser
Leveranser till gymnasieskolan kan lösas på samma sätt som idag dvs via Möllegatan. Andra tänkbara
lösningar är att etablera infart från Svanevägen med antingen enkelriktad genomfart till Möllegatan
eller vändplats på fastigheten. Det är inte möjligt att med större fordon köra österut längs
Svanevägen då tunneln under järnvägen har begränsad frihöjd.
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Leveranser till Svaneskolans kök sker idag via Möllegatan och vändplats i slutet av Möllegatan

Sophantering och varumottagning
Sophantering och varumottagning för gymnasieskolan ska lösas i tävlingsförslaget. Avfallshantering
för hela skolfastigheten ska förläggas i ett separat miljöhus i närheten av inlastning till
tillagningsköket.

Räddningstjänsten
Räddningsvägar ska lösas i tävlingsförslaget.
Anlagda bränder är tyvärr vanligt förekommande vid skolor/förskolor och därför rekommenderas att
räddningstjänsten har fri tillgång till samtliga fasader på skolan för att möjliggöra en effektiv
släckinsats. Räddningstjänstens höjdfordon används ofta vid bränder i skolor och därför
rekommenderas att möjlighet att köra in fordon på skolgården ges och att uppställningsplats för
dessa anordnas längs fasader. Planteringar samt utformning av skolgården rekommenderas utföras
på ett sätt som tar hänsyn till räddningstjänstens tillgänglighet.
36

Serviceförvaltningen
Lundafastigheter

37(49)

Buller
Tävlingsområdet är utsatt för buller både från kringliggande gator och från järnvägen.
Tävlingsförslaget ska utformas så att en god ljudnivå uppnås för både bostäder och gymnasieskolan.

Se Bullerutredning för tåg- och vägtrafik SkolaTVÅTUSEN400, Handling 8

Befintliga byggnader
Svaneskolan är kulturhistoriskt värdefull och och det är positivt om delar av den befintliga
bebyggelsen integreras i det nya förslaget, under förutsättningen att det går att kombinera med
övriga förutsättningar i tävlingsprogrammet och inom angivet kostnadstak.
Svaneskolan är en tidstypisk skola från 1960-talet med ett platsspecifikt konstverk i aulan som
utvecklats i samarbete mellan arkitekt och konstnär. Den befintliga skolan beskrivs i
bevaringsprogrammet, 1968-70 byggnadsår. Svaneskolan representerar framförallt ett
samhällshistoriskt värde, 1960-talets samhällsidé - det jämlika samhället, vilket speglas i de nya
skolbyggnadernas fysiska gestaltning. Den är även intressant ur arkitekturhistoriskt perspektiv, ritad
av en av dåtidens mest välrenommerade arkitektkontor, Hans Westman arkitektateljé. Unikt för
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Svaneskolan och med ett betydande konstnärligt värde är konstinstallationen Spectacolore av John
Wipp. Tanken att integrera skolan med övriga samhället efter skoltid genomfördes här till fullo, och
är fortfarande aktuellt. Grönstrukturen innehåller växtlighet från tiden innan skolan byggs samt från
anläggningen 1970. Det finns en antikvarisk förundersökning. Antikvarisk förundersökning
Svaneskolan, handling 14

Befintlig bebyggelsestruktur
Tävlingsområdet ligger längs en av Lunds äldsta infartsvägar, Trollebergsvägen. Traditionellt har man
bebyggt fastigheterna ut till gatuliv längs Trollebergsvägen. Delar av denna bebyggelse har nu rivits
och ersatts av annan bebyggelsestruktur. I öster angränsar tävlingsområdet till ett av Lunds viktigaste
stråk, i detta sammanhang benämnt det gröna stråket. Det skapar en direkt koppling till Stadsparken
på andra sidan järnvägen. Den planerade breddningen av järnvägsområdet till 4:a spår igenom Lund
kan komma att möjliggöra en ombyggnad av tunneln så att en tydligare koppling till Stadsparken kan
skapas.
Området angränsar till bostadsbebyggelse från många olika tidsperioder med varierande skala
(primärt småskalig) och struktur. Söder om tävlingsområdet finns det ett koloniområde. Dominerade
fasadmaterial i området är rött tegel vilket har en kulturhistorisk anknytning. Tomten angränsar till
riksintresset Lunds medeltida stad och den gamla stadsvallen.
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Variarad bebyggelse runt tävlingsområdet

Riksintresset Lunds Medeltida stad
Lund [M87]
Motivering:
Stiftsstad och universitetsstad, en av landets äldsta och mest betydande medeltidsstäder, som
speglar utvecklingen från kyrklig metropol till universitetsstad med expansiv utveckling under det
sena 1800-talet och 1900-talet. (Skolstad).
Uttryck för riksintresset:
Det oregelbundna medeltida stadsplanemönstret med tillskott från senare tider, tomtstruktur,
platsbildningar. Domkyrkan, medeltida hus, stadsvallen och andra lämningar från medeltiden. Olika
byggnader för universitetet och det intellektuella livet. Stadssiluetten, siktlinjer ut från staden och in
mot Lund från det omgivande slättlandskapet. Bebyggelsens skala, volym och placering. Den
sydskandinaviska bebyggelsetraditionen med sina småskaliga hus i tegel och korsvirke från den
förindustriella perioden, och den mer storstadsmässiga bebyggelsen från 1800-talets slut och 1900talets början. Gaturummets karaktär, platsbildningarna och gårdsrummen. Stadens offentliga
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byggnader. Järnvägsmiljön som en viktig faktor bakom 1800-talets expansion. Handels- och
hantverksgårdar, och bostäder och bebyggelseområden som visar levnadsförhållandena för skilda
sociala skikt och vid olika tidpunkter. Parker och planteringar, både inne i det medeltida
stadsområdet och i zonen runtomkring, vilken dessutom präglas av många institutioner och av
villabebyggelse. Spår av gamla infartsvägar, gränser och andra markförhållanden i det som tidigare
var obebyggda marker runt staden.
https://www.raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/

Landskap
Markhöjder
Hela planområdet lutar söderut mot Möllegatan. Det finns en slänt längs Svanevägen på befintlig
parkmark som behöver beaktas i tävlingsförslaget. Markhöjderna finns i Grundkarta, handling 2.

Dagvatten
Viss dagvattenfördröjning ska ske inom tävlingsområdet.

Översvämningsrisk
I tävlingsområdets västra kant går det ett skyfallsstråk som ej bör blockeras.

Skyfallstråk längs tävlingsområdets västra kant
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Befintliga ledningar i mark
Det går en fjärrvärmeledning tvärs över tomten. Kostnaden att flytta den är ca 1Mnkr. Det går ett
fiberstråk i g/c-banan i planområdets östra kant. Det kommer behövas en transformatorstation inom
planområdet. Defintliga ledningar finns i Grundkarta, handling 2

En fjärrvärmeledning korsar tävlingsområdet
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Gällande lagstiftning och normer
De tävlande ska förhålla sig till gällande svenska lagar, förordningar, föreskrifter och normer.
Tävlingsområdet är detaljplanelagt men ny detaljplan kommer att upprättas. Gällande detaljplan,
handling 15

Tävlingstekniska bestämmelser
Arrangör
Tävlingen arrangeras av Lunds Kommun, Serviceförvaltningen och genomförs i samarbete med
Sveriges Arkitekter.

Beslut
2017-08-23 beslutade Servicenämnden att en arkitektävling skulle genomföras för den nya
gymnasieskolan.

Form
Tävlingen är en inbjuden arkitekttävling som föregåtts av en prekvalificering. Enbart de
prekvalificerade äger rätt att delta.
Detta program är upprättat i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och ”Byggsektorns
gemensamma tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och
konstnärernas verksamhetsfält ”2016. Reglerna gäller om inte programmet anger annat.

Sekretess
Sekretesslagen gäller. Sekretess och anonymitet gäller fram till avslutad tävling, dvs efter tilldelningsbeslut. Deltagarna får inte går ut med information om att man är utvald som tävlande.
Deltagarna får inte publicera sina fö rslag innan tävlingen är avgjord och kontrakt slutet med
vinnaren. O� verträdelse medfö r diskvalificering.
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Deltagarrätt
Lunds kommun genom Lunds kommun Lundafastigheter AB har genom ett öppet
kvalificeringsförfarande bjudit in fyra arkitektkontor/team att delta i tävlingen.
Tävlingen är öppen endast för de 4 st inbjudna arkitektkontoren/teamen.

Tävlingsspråk
Tävlingsspråk och projektspråk är svenska. Allt inlämningsmaterial ska vara på svenska.

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas och vinnare kommer att utses av en jury bestående av:
•
•
•
•
•
•

Johanna Wittenmark – Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
Malin Sjögren – Stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
Malin Dahlgren – Rektor Verksamheten (ansv. Lärmiljöutredning), Lunds kommun
Eva Lindholm – Projektledare, Lundafastigheter, Lunds kommun
Entreprenör – Ingenjör
2 Representanter från Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare kommer från Sveriges Arkitekters tävlingsservice. Juryn äger rätt att tillkalla
ytterligare sakkunnig expertis för rådgivning.

Tävlingsfunktionär
Johan Rygge Zellbi på Lundafastigheter är tävlingsfunktionär.
All kommunikation sker via Tendsign
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Programhandlingar
Programhandling utgörs av följande handlingar:
1.
Detta program
2.
Grundkarta
3.
Dwg med inmätta träd
4.
Ortofoto
5.
2 fotografier som underlag till perspektiv, ett gatuperspektiv och ett flygfotografi
6.
Rapport Lärmiljöer Hedda Anderssongymnasiet
7.
PM – Stadsbyggnadsinriktning för den nya gymnasieskolan
8.
Bullerutredning för tåg- och vägtrafik SkolaTVÅTUSEN400
9.
Parkringsnorm för Lunds Kommun
10.
Sketch-up modell
11.
En ny gymnasieskola i Lund – Projektvision
12.
Foton över tävlingsområdet samt omgivande bebyggelse
13.
Miljöbyggnad silver i enlighet LKs prioritering
14.
Antikvarisk förundersökning Svaneskolan
15.
Gällande stadsplan
16.
Balanseringsbedömning av fastigheten Pastor Svane 1 och del av Väster 7:1
För mer information om Lund se även www.lund.se

Utlämning av programhandlingar
Programhandlingarna finns på www.tendsign.com

Tävlingsfrågor
Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid via den elektroniska anbudstjänsten.
Leverantören svarar själv för att hålla sig uppdaterad. Frågor eller begäran om förtydliganden ska
ställas så tidigt som möjligt och senast 2018-01-26 genom den elektroniska anbudstjänsten. Sista dag
som arrangören meddelar svar på inkomna frågor är 2018-02-02. Frågor och svar, liksom eventuella
förtydliganden och kompletteringar, utgör en del av tävlingsprogrammet. Frågor kan inte ställas
utanför den elektroniska anbudstjänsten och endast skriftliga svar i den elektroniska anbudstjänsten
är bindande.

Anonymitet
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar ska i nedre
högra hörnet vara försedda med ett motto.
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Inlämning
Redovisning av tävlingsförslaget
Planscher där tävlingsförslaget redovisas i bild och text på om högst 8000 ord på max 5 A1:or:
1. Volymstudie i skala för hela planområdet med gymnasieskolan och dess utemiljö samt
flerbostadsbebyggelse med angivna höjder.
2. Gymnasieskolans gestaltning i sektion, fasad och planlösningar i skala 1:400 samt diagram
över inre organisation.
3. Minst en sektion genom centralarenan i skala 1:200
4. Planlösning centralarenan i skala 1:200
5. Förslagen ska även redovisa två olika planlösningar i skala 1:200 för en programenhet. Den
ena ska utgöras av en mer traditionell rumsindelning med basrum. Den andra ska utgöras av
en alternativ planlösning på hela eller delar skolan som visar på en mer aktivitetsbaserad
struktur.
6. Perspektiv som illustrerar gestaltningen, minst ett från angivna yver, ett från Svanevägen
samt ett interiörperspektiv.
7. Beskrivning och illustration av etapputbyggnaden av gymnasieskolan
8. Beskrivning av hur stadsbyggnadskonceptet och skolans gestaltning bidrar till Lunds
attraktivitet och sociala hållbarhet samt av konceptets robusthet och uppfyllande av
programönskemål.
9. Redovisning av BRA
10. Beskrivning av hur Miljöbyggnad silver i enlighet Lunds kommuns prioritering uppfylls

Tryckt format
Tävlingsförslaget ska vara monterat på kartong eller liknande, förutom textbilagorna. Formatet ska
vara A1 (59,4x84,1 cm) och får omfatta högst 5 planscher. Därutöver ska även en omgång av
planscherna förminskas och lämnas in i A3-format. All text på planscherna ska vara läsbar i A3formatet.

Digitalt format
Samtliga planscher (A3- och A1-format) samt textbilagor ska också lämnas digitalt i pdf-format.
Planscherna skall lämnas i sammanhängande filer i A3-och A1-format och vara namngivna med
förslagets motto. Filen ska lämnas i högupplöst version som är lämplig för tryck i A1-format samt i
lågupplöst version lämplig för webbpublicering det vill säga max 8 MB.
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Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. Fysisk modell tas ej
emot.

Inlämning
Tävlingsförslag som ska innehållande tryckt och digitalt format, ska vara Serviceförvaltningen
tillhanda senast 2018-02-23. För sent inkommet förslag kommer inte att tas upp till prövning.
Tävlingsbidrag ska märkas med ”Inbjuden tävling – Hedda Andersson-gymnasiet”
•

Senast 2018-02-23 kl 23.59 ska tävlingsförslag insändas elektroniskt via Visma Tendsign

•

Senast 2018-02-23 kl 16.30 ska tävlingsförslag inlämnas i pappersform till:
Lunds Kommun, Lundafastigheter , Brotorget 1, 221 00 Lund

Detta material ska vara identiskt med det elektroniskt inlämnade materialet.
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
samarbetspartners samt kontaktuppgifter.

Inlämning av tryckt format
Inlämning av tävlingsförslag i tryckt format sker:
vid post till:
Postadress: Lunds Kommun, Serviceförvaltningen Lundafastigheter
att: Johan Zellbi
Box 41
221 00 Lund
vid personligt besök:
Besöksadress: Lunds Kommun, Serviceförvaltningen Lundafastigheter
att: Johan Zellbi
Brotorget 1, 221 00 Lund

Inlämning av digitalt format
Det digitala tävlingsförslaget ska lämnas elektroniskt via den elektroniska anbudstjänsten.
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För att kunna lämna in förslaget krävs att behörig person för Leverantören registrerar ett
användarkonto hos den elektroniska anbudstjänsten www.tendsign.com. Den e-postadress som
Leverantören använt för inloggning i systemet, är den som gäller för all kommunikation gällande
upphandlingen. Leverantörens kontaktperson anges i den elektroniska anbudstjänsten.
Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kan den elektroniska anbudstjänstens support
kontaktas på tendsignsupport@visma.com.
Upphandlingsfrågor besvaras endast av upphandlingsansvarig.
Tävlingsförslag får ej lämnas med e-post eller fax eller annan elektronisk överföring.

Tävlingsarvode
Varje förslagsställare som lämnar in ett tävlingsförslag och som godkänns för bedömning av juryn
kommer att erhålla ett tävlingsarvode om 250 000 SEK exklusive moms.

Bedömningskriterier
Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av förslagen utifrån följande kriterier, utan inbördes
ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:
•

•

•

•
•

Arkitektonisk kvalitet och gestaltning – Förslagets förmåga att skapa en gymnasieskola som
är en profilbyggnad samt utveckla Lunds stadslandskap och sociala hållbarhet med
inbjudande, inkluderande och befolkade stråk och platser
Lärmiljöer – Förslagets förmåga att skapa inkluderande mötesplatser för samhällets
utveckling samt inbjudande och funktionella lärmiljöer för olika läraktiviteter och pedagogisk
utveckling
Resurshushållning - Möjligheter till samutnyttjande (lokaler, infrastruktur,
samhällsfunktioner), yteffektivitet, samt lång livslängd med genomtänkt rumsorganisation
och hållbara material som tål att slitas och som kan skötas hållbart och rationellt
Genomförbarhet - Att förslaget, med bibehållet koncept, är möjligt att projektera och bygga
inom den budget och med det innehåll som anges i tävlingsprogrammet.
Utvecklingsbarhet - Förslagets potential att möta framtida förändringar samt konceptets
förmåga att vägleda projektet genom alla dess faser

Som del av bedömningen av genomförbarheten kommer det eventuellt att göras
kostnadsbedömningar. Som grundmaterial kommer då att användas plan-, sektions-, utsnitts- och
fasadritningar, hållbarhetskonceptet och BRA samt underlag för kostnadsbedömning i form, dvs
inlämningshandlingarna nr 2, 3, 4, 5, 9 och 10.
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1. Volymstudie i skala för hela planområdet med gymnasieskolan och dess utemiljö samt
flerbostadsbebyggelse med angivna höjder.
2. Gymnasieskolans gestaltning i sektion, fasad och planlösningar i skala 1:400 samt diagram
över inre organisation.
3. Minst en sektion genom centralarenan i skala 1:200
4. Planlösning centralarenan i skala 1:200
5. Förslagen ska även redovisa två olika planlösningar i skala 1:200 för en programenhet. Den
ena ska utgöras av en mer traditionell rumsindelning med basrum. Den andra ska utgöras av
en alternativ planlösning på hela eller delar skolan som visar på en mer aktivitetsbaserad
struktur.
6. Perspektiv som illustrerar gestaltningen, minst ett från angivna yver samt ett
interiörperspektiv.
7. Beskrivning och illustration av etapputbyggnaden av gymnasieskolan
8. Beskrivning av hur stadsbyggnadskonceptet och skolans gestaltning bidrar till Lunds
attraktivitet och sociala hållbarhet samt av konceptets robusthet och uppfyllande av
programönskemål.
9. Redovisning av BRA samt underlag för kostnadsbedömning i form ….
10. Beskrivning av hur Miljöbyggnad silver i enlighet Lunds kommuns prioritering uppfylls

Bedömning
Bedömningen beräknas vara klar 2018-04-06.

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kommer under juryns bedömning att ställas ut offentligt av arrangören. Plats
meddelas senare. Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingsresultatet
offentliggörs. Resultatet av tävlingen offentliggörs på Sveriges arkitekters hemsida, på www.lund.se
samt på www.tendsign.com.
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på sina hemsidor
samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur.
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av
förslagsställarens namn.
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Returnering av tävlingsförslagen
Förslagen kommer inte att returneras.

Äganderätt, nyttjanderätt och upphovsrätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sitt förslag. Direkt
utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren.

Fortsatt uppdrag
Arrangören avser att efter tävlingen, och i enlighet med juryns utslag, förhandla utan föregående
annonsering med den vinnande förslagsställaren om uppdraget att göra eventuella bearbetningar av
förslaget för att ta fram detaljplanen.
Arkitektens uppdragsgivare blir Beställaren fram till och med systemhandling, det är dock
beställarens intention att arkitekten fortsätter uppdraget fram till bygghandling.
För fortsatt projektering fram till bygghandling kommer arkitektens uppdragsgivare att vara
entreprenören, detta förutsätter att avtal mellan entreprenör och arkitekt upprättas.
I det fall fortsatt uppdrag ej kommer till stånd med entreprenören kommer arkitekt att vara
rådgivande åt Beställaren.

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna
gäller om inte programmet anger annat.
Programmet och tillhörande bilagor är godkända av juryns ledarmöter, vilka svarar för tävlingens
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet granskat och godkänt för de
tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.

49

