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Arkitekttävling 
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Välkomna att tävla! 
Lunds kommun planerar att renovera och utveckla den unika Stadshallen, 
en byggnad med arkitektonisk ikonstatus mitt i staden Lund som utvecklas 
starkt utifrån ledorden kunskap, öppenhet och innovation.  
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Inbjudan 

Lunds kommun inbjuder till en allmän internationell arkitekttävling för 
utveckling och renovering av Stadshallen. 

Tävlingen arrangeras av Lunds kommun. Tävlingen anordnas i enlighet med 
Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) i samarbete med Sveriges 
Arkitekter, projekttävling enligt 18 kapitlet LOU. 

Syfte 
Stadshallen inklusive kontorsbyggnaden är i stort behov av renovering. 
En rad åtgärder är nödvändiga för att anpassa byggnaderna till gällande 
lagstiftning. 

Tävlingen syftar till att få fram en bärande arkitektonisk idé för hur 
Stadshallen kan renoveras och samtidigt utvecklas för befintliga och 
tillkommande verksamheter. Ombyggnaden ska bidra till att byggnaderna 
öppnas upp mot omgivande stad, samtidigt som de kulturhistoriska och 
arkitektoniska värdena tydligt respekteras. 

Syftet är även att handla upp arkitekt för att utveckla projektet vidare i 
kommande samverkansentreprenad. 

Byggnaderna kan komma att utvecklas över tid. Den bärande arkitektoniska 
idén är därför tänkt att, efter avslutad tävling, utvecklas och fördjupas 
i ett designkoncept som kan leva vidare efter den närmast kommande 
entreprenaden. 
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Målbild för det framtida Stadshallen
Sedan hösten 2016 har ett visionsarbete om Stadshallens framtida 
användning pågått. Det finns en tydlig vilja hos Lunds kommun att utveckla 
Stadshallens användning och samtidigt behålla de arkitektoniska värdena. 

Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv 
stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt! 

Lunds kommun har tagit fram ett koncept benämnt Från finrum till 
vardagsrum för att utveckla Stadshallen som en del av ett större centrumlyft. 
I utvecklingen av Stadshallen ingår också att hitta en organisationsform som 
gör det möjligt att långsiktigt skapa en mer levande mötesplats. Konceptet 
Från finrum till vardagsrum innebär en viss utveckling av byggnaderna, 
tillägg av restaurang/café, möjlighet till en flexibel användning av 
sessionssalen och uppgradering av tekniska system såsom ventilation för att 
kunna öka antalet personer i de större salarna. Stadshallens verksamheter 
och lokaler ska samverka för att uppfylla målbilden. Huset ska bli öppnare 
än det varit tidigare för att uppfattas som en välkomnande och levande 
byggnad med verksamhet och aktiviteter under nästan alla dygnets timmar. 

Stadshallen ska vara fylld med musik, teater, humor, dans, utställningar, 
konferenser, möten, arrangemang och festivaler. Lokalerna ska stödja 
innehållet. Konsertsalen ska vara ett musikrum utrustat med modern teknik 
för en mångfald av musikupplevelser och framträdanden. 

Kultur och fritidsförvaltningens nuvarande evenemang, konserter och 
arrangemang för unga och amatörer ska vara en självklar del i husets 
händelser även med det nya konceptet. Sessionssalen ska göras flexibel för 
att, förutom att fortsatt husera politiska möten och liknande aktiviteter, 
också kunna användas för olika framträdanden.

Stadshallen ska fungera som en naturlig mötesplats för Lundaborna med 
bland annat restaurang/café, plats för kulturevenemang och en ”social 
motor” såsom ett minibibliotek. Huset ska kunna användas för alla typer av 
möten och konferenser med kulturella förtecken. 
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Lund

Visionen för Lunds kommun
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet.
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.

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. 

Lund har en lång historia med en medeltida stadskärna och är en attraktiv 
bostads-, verksamhets- och 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. 

Lund ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Med etablering av 
internationellt unika forskningsanläggningar som MAX IV och ESS i Lund 
genomgår den medeltida staden just nu en intensiv utveckling. Mitt i 
stadens hjärta och utveckling står Stadshallen.

Lunds kommun har högt satta mål inom hållbarhet, innovation och lärande 
samt för att stötta och uppmuntra lundabornas engagemang och inflytande. 

 

Läs mer på https://www.lund.se/kommun--politik/poli-
tik-och-demokrati/visioner-och-framtidsideer/
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1. Stortorget 
2. Rådhuset 
3. Stadshallen
4. Vårfrugatan 
5. kontorsbyggnaden 

1

2

3
4

5

Stora Södergatan 

Botulfsgatan

Skomakargatan
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Tävlingsområdet
Stadshallen - bakgrund 
Med mottot ”Lunda torg” vann Klas Anshelm idétävlingen 1961. Under 
en period av modernistiska stadsbyggnadsideal och rivning av många 
äldre stadsdelar runtom i Sverige, föreslog Anshelm en byggnad som var 
modernistisk men med historiskt anslag i sin anpassning till, och utveckling 
av, den medeltida stadskärnans speciella karaktär. Lunds stadshall och den 
tillhörande kontorsbyggnaden uppfördes 1964–68. 

1961 nämns för första gången ordet stadshall i ett officiellt dokument. Hur 
den fick sitt namn är dock oklart, men troligt är att inspirationen hämtades 
från engelskans City Hall eller tyskans Stadthalle. Än i dag är Lund ensam i 
Sverige om att ha en stadshall, vilket också gör byggnaden unik. 

Stadshallen i sitt sammanhang
Gestaltningen med en triangulär plan har stor betydelse för byggnadens 
särdrag. Med planformen möjliggörs bra dagsljus för både entrén och 
övre foajén. Formen gör även att byggnaden både är väl inpassad bakom 
Rådhuset och samtidigt erbjuder en fond mot Stortorget. Den låga skalan är 
anpassad till gaturummet. För att samspela med omgivningen är den tredje 
våningen indragen och salarna sticker upp från det platta taket. 

Stadshallen
Byggnaderna har en konsekvent materialanvändning med säckskurat tegel, 
platta tak och grön fönsterfärg, kopparplåt, rundstål, betong, stensocklar, 
glasdörrar i ek med krysstag i smide och plywood. Det finns en stor omsorg 
om detaljer i allt från egenproducerade armaturer till noggrant utvalt 
möblemang. Inredningen är enkel och konsekvent utförd. Det är planformen 
som ger variation i byggnadens rumsligheter. 

Det har skett en del förändringar och förvanskningar av byggnaden 
under åren. Markiser har satts upp, vissa fönster och dörrar har bytts ut, 
huvudentréns tak är ombyggt, en del av de stora glaspartierna är utbytta 
och vissa har tillkommit. Ny belysning har satts upp interiört och exteriört, 
gardiner har monterats, vestibulen med biljettkassa har byggts om och nya 
innerväggar har tillkommit. 

Nedre foajén (entréplanet) ligger i samma nivå som Stortorget och är belagt 
med klinker. Innanför skärmtaket, huvudentré och vindfång finns foajé 
och yta för tillfälligt uppehåll, informationsdisk, trappor upp till övre foajé, 
garderob och toaletter. 
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Övre foajén; här finns de fem samlingssalarna, konsertsalen, sessionssalen 
och tre mötesrum. Mellan salarnas böjda former och de glasade 
ytterväggarna bildas ett oregelbundet rum, och utblickar över staden, som 
förändras när man rör sig genom byggnaden. 

Den så kallade attikavåningen med rum utmed ytterväggarna innehåller 
kontorsrum, dansrum, förråd, fläktrum med mera. Härifrån nås tak samt 
konsertsalens teknikhylla och balkong. 

Kontorsbyggnaden öster om Vårfrugatan ska ses som en del av Stadshallen 
och har butikslokaler i bottenplan samt relativt välbevarade kontorslokaler 
och mötesrum. På plan fyra fanns ursprungligen en lägenhet som nu är 
ombyggd till kontor. 

Det finns två parkeringsplan under mark med infart på nordvästra sidan 
av huset, samt källarutrymmen som kopplar samman Stadshallen och 
kontorsbyggnaden. 

Rådhuset 
Rådhuset ingår ej i tävlingsområdet. Lunds kommun använder Rådhuset 
för möten och representation med mera för sin besöksverksamhet såväl 
internationellt som nationellt.

Stortorget 
Stortorget är Lunds äldsta torg som på medeltiden var en utvidgning 
av Stora Södergatan i en trekantig form som framträder än idag. Under 
lång tid var det stadens viktigaste handelsplats och idag är Stortorget det 
naturliga hjärtat bland stadens torg och den självklara samlingsplats där t ex 
manifestationer hålls och valbodar ställs upp. Det är det folkliga torget som 
passar lika bra till vardagshäng som till konserter och evenemang. Soliga 
dagar är bänkarna på torgets norra del fullsatta och skulpturen Rymdfält 
av fred av Eduardo Chillida, i folkmun kallad Klumpen, är en självklar 
mötesplats för många. 

Stortorget ligger längs med Lunds huvudstråk och är ett av Lunds fyra 
mest tongivande torg. Det finns en stark koppling mellan Stortorget och 
Bantorget via Lilla Fiskaregatan. Däremot är kopplingen vidare mot 
Mårtenstorget inte lika tydlig i nuläget då det finns två alternativa vägar att 
röra sig. Antingen längs med Skomakaregatans lilla skala med ett varierande 
gaturum eller över torget ned till Botulfsgatan i en mer storskalig miljö. Här 
passerar man platser som Botulfstorget och Saluhallen. 
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Rådhusgränden
Rådhusgränden är en gång med ett litet torg mellan Rådhuset och 
Stadshallen. Här finns sittplatser under ett träd, entré till hiss/trapphus 
samt infart för trafikanter till parkeringsgaragen i Stadshallens källare. 

Skomakaregatan 
Skomakaregatan är en gågata med mindre butiker och kaféer och upplevs 
som en naturlig förlängning av Lilla Fiskaregatan. Det är en gata som 
successivt växer i sin Lundaidentitet. Här skapar fasadernas vinklar ett 
varierande gaturum med potential för ett stråk med mindre, informella 
mötesplatser. Idag är det tillåtet med trafik på Skomakaregatan kl.07–11 för 
angöring och transport till butiker och restauranger samt för renhållning. 
Övrig tid är Skomakaregatan en gång- och cykelgata. 

Vårfrugatan 
Vårfrugatan är den gång som binder samman Skomakaregatan med 
Botulfsgatan och som löper mellan Stadshallen och kontorsbyggnaden. I 
Anshelms tävlingsförslag återskapades denna då delvis igenbyggda gränd. 
Idag vetter handelslokaler ut mot gången, varav några med butiker som har 
funnits här i årtionden. Vårfrugatan är en gågata. 

Botulfsgatan
Botulfsgatan används för daglig trafik för i huvudsak buss och taxi. Bussar 
kör till och från Botulfsplatsen som är ett busstorg. Inom ramen för ett 
pågående utvecklingsprojekt undersöks om bussar i framtiden ska flyttas 
till annan plats i Lund. 

Stora Södergatan
Stora Södergatan har begränsningar för vanlig biltrafik och används 
mestadels för buss och taxi. 

 

Läs mer på www.lund.se/stadshallen
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Förutsättningar 
Stadshallen inklusive kontorsbyggnaden ägs av Lunds kommun och 
förvaltas av Lundafastigheter på Serviceförvaltningen. Stadshallen används 
i huvudsak idag för konserter, uppträdanden, föredrag och mässor. 
Kulturskolan har en danslokal och kommunfullmäktige har sina möten i 
sessionssalen en gång i månaden. 

Detaljplan
Gällande detaljplan för del av kvarteret Sankt Botulf nummer 14 är från 
1964. Utvecklingen av Stadshallen ska rymmas inom gällande plan. 

Skydd av bebyggelse
Sedan 2006 är Stadshallen inklusive kontorsbyggnaden rödmarkerad i 
Lunds kommuns Bevaringsprogram. Bevaringsprogrammet är publicerad 
på Lunds kommuns hemsida. Rödmarkeringen kan likställas med ett 
Q i en detaljplan vilket i praktiken motsvaras av 8 kap § 13 i plan- och 
bygglagen som lyder: en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

Byggnaden ligger även inom område för riksintresse för kulturmiljövården. 
Lund är en av landets äldsta och mest betydande medeltidsstäder, som 
speglar det oregelbundna medeltida stadsplanemönstret med tillskott från 
senare tider. 

Biytor och teknik
De båda husen har två gemensamma plan i källare med garage, soprum och 
lager. Garagets -1 plan ska utnyttjas för byggnadens service och teknik och 
eventuellt kunna utvecklas för att hantera en del av Stadshallens lokalbehov. 
Ytor i kontorshuset kan användas för t ex förråd, konferenslokaler, 
omklädningsrum samt även fortsättningsvis som kontorslokaler. Både 
konsertsalen och sessionssalen kommer att få nya golv innehållande teknik 
och ventilation. 

Framtida drift och organisation
Lunds kommun planerar att fortsatt äga fastigheten där verksamheten drivs 
av en huvudansvarig extern operatör. Lunds kommun ska vara styrande 
för verksamhetens inriktning, för vilka som hyr lokalerna och för att 
samverkansmodellen ska vara långsiktigt hållbar utifrån konceptet Från 
finrum till vardagsrum. 

Tidplan
Förslaget är planerat att genomföras i en entreprenad under 2019-2020. 

Ekonomi
Sammantaget uppskattas investeringskostnaden i denna entreprenad uppgå 
till 155 MSEK ex moms, räknat i 2018 års prisläge. 
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Marknadsdialog
För att känna av marknaden med syfte att finna lösningar för den framtida 
driften av Stadshallen genomförde Lunds kommun en marknadsdialog, en s.k. 
Request for information (RFI) under januari 2018. Med dialogen ville Lunds 
kommun konkret få mer kunskap om marknadsläget samt få kontakt med 
aktörer som har ett långsiktigt intresse att vara operatör för Stadshallens 
verksamheter och drift. 

Några synpunkter som framkommit i marknadsdialogen 
Verksamheten bör delas in i särskilda block/inriktningar/driftsdelar.
Alla verksamhetsdelar ska bidra till och stödja konceptet.
Större flexibilitet ska möjliggöras i befintlig utrymmen i byggnaden.
Ökad nyttjandegrad är nödvändig för att öka hyresintäkterna.
Många aktiviteter ska kunna pågå samtidigt och i princip dygnet runt.
Byggnadens gestaltning är en stor tillgång och behöver en förnyad helhetsidé.
Projektet är komplext och ska utvecklas över tid i dialog med inblandade. 
Reception för byggnaden är viktigt.
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Tävlingsuppgiften 

Uppgiften är att föreslå en gestaltning som kan bevara och stärka befintliga 
kvalitéer, utveckla byggnaden i enlighet med konceptet Från finrum till 
vardagsrum, och göra Stadshallen mer öppen och tillgänglig mot omgivande 
stad. Den befintliga arkitekturens ikonstatus bör genom förslaget stärkas 
och dess befintliga kvaliteter samtidigt ödmjukt respekteras genom varsam 
renovering. 

Tävlingen omfattar Stadshallen och kontorsbyggnaden (se illustration 
sid 7). Förbindelse mellan byggnaderna bör underlättas. Stadshallen 
kommer att behöva restaureras och ett antal nödvändiga åtgärder 
som avser tillgänglighet, utrymning och moderna faciliteter måste ske. 
Tävlingsuppgiften består i att lösa dessa funktioner och samtidigt, med nya 
små men högkvalitativa inslag, lyfta byggnadens arkitektur. 

Tävlingsuppgiften/program
• Gestaltning huvudentré samt förslag sekundära entréer 
• Koncept och detaljer för interiört uttryck 
• Förslag på interiör logistik
• Placering av ”social motor” 
• Koncept och stolsinredning, Konsertsalen
• Koncept och stolsinredning, Sessionssalen
• Föreslå ytor för backstage  
• Placera restaurang med kök 
• Gestalta och placera infodesk/reception
• Ytor och scenario för foajéfunktion och pop-up event
• Förbindelse/-r över Vårfrugatan kan föreslås
• Utökade ytor för faciliteter
• Koncept och detaljer för exteriört uttryck
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Program 
Entréer. I tävlingsuppgiften 
ingår gestaltningskoncept/
förhållningssätt för huvudentré och 
dess relation mot Stortorget samt 
förslag på minst två sekundära 
entréer till Stadshallen.

Interiört uttryck. Uppgiften består 
i att ta fram övergripande koncept 
för den interiöra gestaltningen samt 
eventuella viktiga detaljer/åtgärder 
för dess genomförande: exempelvis 
belysning, möblering, akustik och 
faciliteter. Det ingår även att föreslå 
användning och placering av cirka 
100 bevarade Hans J Wegner stolar.

Interiör logistik. För att förbättra 
den interiöra logistiken ingår i 
uppgiften att föreslå placering av 
personhiss och varutransporthiss, 
brandutrymningstrappa, samt 
koppling mellan foajén och lokaler 
mot Botulfsgatan.

”Social motor”. I tävlingsuppgiften 
ingår att föreslå lämplig placering 
och lokal för en framtida ”social 
motor”, en verksamhet vilken 
är tänkt att locka besökare och 
generera flöden i huset dagtid.

Konsertsalen. Uppgiften består 
av att föreslå stolsinredning med 
möjlighet till fler sittplatser och 
varierade sittningar samt koncept 
för rummets framtida karaktär, 
ljussättning och akustik.

Sessionssalen. Uppgiften består 
av att föreslå ny lös/flexibel 
stolsinredning, samt koncept för 
akustik, ljussättning och rummets 
framtida karaktär. Befintliga 
bonader och kommunemblem ska 
bevaras.

Backstage. I tävlingsuppgiften 
ingår att föreslå ytor för 
loger, omklädning, servering, 
uppackningsutrymme för orkestrar. 
Även utrymmen för scenarbetare 
med flera samt förråd ska föreslås.

Restaurang med kök. Uppgiften 
består i att placera restaurang med 
kök i Stadshallen på ett sådant sätt 
att den bidrar både till byggnadens 
och omgivande stads liv och 
utveckling. Förslaget kan inkludera 
uteservering, samt eventuellt 
ytterligare café/serveringsplatser.

Infodesk/reception. Det ingår i 
tävlingsuppgiften att gestalta och 
placera in en infodesk/reception, 
vilken kan fungera för olika 
evenemang samt för byggnadens 
administration. Vaktmästare och 
övrig personal hos operatören 
kommer behöva arbetsplatser, gärna 
med närhet till receptionen.

Ytor/scenario. Uppgiften består av 
att föreslå ytor för foajéfunktioner 
och pop-up evenemang samt 
att hitta lösningar för hur olika 
arrangemang kan pågå samtidigt, 
inklusive buffertytor (för tillfällig 
förvaring).

Förbindelse/-r  mellan Stadshallen 
och kontorsbyggnaden över 
Vårfrugatan kan föreslås. 

Utökade faciliteter. I 
tävlingsuppgiften ingår att föreslå 
utökade ytor  för WC, förråd, lager, 
miljörum samt garderob.

Exteriört uttryck. Uppgiften består 
i att ta fram övergripande koncept 
för den exteriöra gestaltningen samt 
eventuella viktiga detaljer/åtgärder 
för dess genomförande: exempelvis 
belysning, solavskärmningar, skyltar, 
och entrédörrar.



18

Öppen visning av Stadshallen 
Kl. 13-15 
28 november 2018 
29 november 2018 
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Tävlingstekniska bestämmelser 
Arrangör 
Tävlingen arrangeras av Lunds kommun i samråd med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingens form 
Tävlingen genomförs som en allmän internationell arkitekttävling/öppen 
projekttävling enligt LOU. 

Tävlingsspråk 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska/skandinaviska/engelska. 
Tävlingsprogram kommer att tillhandahållas enkom på svenska. Juryns 
utlåtande kommer att ges på svenska. Kontrakts- och projektspråk är 
svenska. 

Gällande lagstiftningar och normer 
De tävlande ska förhålla sig till gällande svenska lagar, förordningar, 
föreskrifter och normer. 

Anonymitet 
Anonymitet ska beaktas fram till avslutad tävling, dvs efter 
tilldelningsbeslut. Deltagarna får inte publicera sina förslag innan tävlingen 
är avgjord. Överträdelse kan medföra diskvalificering. 

Prissumma 
För priser disponerar juryn totalt 700 000 SEK. Första pris kommer att 
uppgå till minst 350 000 SEK. 

Tävlingsjury 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

Malin Sjögren, stadsarkitekt, Lund stadsbyggnadskontor. 
Annika Eklund, kulturchef Lunds kommun.
Gunilla Hansson, byggprojektledare.
Specialist ombyggnation.
Inga-Kerstin Eriksson(c), politisk representant från styrgruppen.
Anders Almgren(s), politisk representant från styrgruppen.
Elizabeth Hatz, utsedd av Sveriges Arkitekter. 
Jonas Lindvall, utsedd av Sveriges Arkitekter. 

Juryn kommer under bedömningstiden att tillfråga sakkunniga och 
referensgrupper. Jurysekreterare är arkitekt RIBA II SAR/MSA Gunilla 
Kronvall, Sveriges Arkitekter. 

Tävlande får ej ta direktkontakt med juryledamot för frågor angående 
tävlingen. 
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Programhandlingar och underlag 
Programhandlingar för tävlingens första steg utgörs av detta program samt 
följande bilagor:

1. Antikvarisk förundersökning 2017
2. A1 Stadshallen mall
3. Utdrag ur P Qvarnström Arkitekt Klas Anshelm: samlade arbeten  
 1998 s.196-203
4.  Underlag för byggnadsminnesförklaring 1999 
5.  Stadshallen projektprogram 2018-10
6.  Detaljplan 19640210
7. Stadshallen 2D dwg + 3D rvt
8. Nya relationshandlingar 2016
9. Äldre relationshandlingar 1964-65
10. Relationshandlingar ombyggnad 1996
11. Fotovyer exteriöra illustrationer
12. Filmer om Stadshallen, 2017  
13. Byggsektorns gemensamma tävlingsregler 2016
14. Foto Hans J Wegner stol

Frågor 
Programhandlingarna finns på www.tendsign.com. För frågor och eventuella 
förtydliganden används digitala tjänsten www.tendsign.com

Frågor kan ställas skriftligen fram till 2019-02-04. Tävlingsdeltagare 
svarar själva för att hålla sig uppdaterad på www.tendsign.com. Sista dag 
som arrangören meddelar svar på inkomna frågor är 2019-02-20. Frågor 
och svar, liksom ev förtydliganden och kompletteringar, utgör en del av 
tävlingsprogrammet. All kommunikation sker via www.tendsign.com

Redovisning av tävlingsförslaget 
Samtliga tävlingshandlingar ska vara anonyma och försedda med motto i 
nedre högra hörnet. Förslaget ska redovisas på tre A1 planscher (pdf, digital 
inlämning max 25 MB) enligt bifogad mall. Texter på A1 planscher ska vara 
läsbara även i A3-format. 

För framtida publicering på Sveriges Arkitekters webbplats ska en 
illustration/vinjettbild av förslaget skickas med. Illustrationen ska vara max 
5 MB i liggande format. 

En namnsedel ska lämnas in som A4 PDF döpt till ”Namnsedel (motto)”. 

Allt inlämnat material ska vara rensat på all spårbar information så att det 
inte går att härleda till förslagsställaren. 
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Inlämningskrav 
1. Planer i skala 1:400  
2. En valfri sektion i skala 1:400 
3. Detaljer av betydelse för förslaget, valfri skala
4. Illustration: exteriör vy stående vid Botulfsplatsen över Vårfrugatan  
 med Stadshallen i väster och kontorshuset i öster. 
5. Illustration: exteriör vy stående vid Kattesund blickandes mot Stor-
 torget, Rådhuset och Stadshallens västra fasad
6. Två valfria interiöra illustrationer, i liggande format 
7. Referens-/inspirationsbilder 
8. Kortfattad beskrivning i text och eller diagram: 
  Förslaget och dess bärande idé 
  Förslagets utgångspunkter och på vilket sätt    
  tävlingsuppgiften har angripits/lösts/hanterats 
  Relationen mellan omgivande stad och byggnad 
  Relationen mellan verksamheter, evenemang, logistik och 
  människors rörelser genom byggnaden

Modeller kommer inte att tas emot för bedömning. 

Inlämning
Tävlingsförslag skall lämnas elektroniskt via www.tendsign.com senast den 
2019-02-28 för att tas upp till bedömning. 

Godkänt förslag
Godkänt förslag är inlämnat i tid, innehåller alla inlämningskrav, följer 
given mall, är anonymt och bedömningsbart i enlighet med villkoren i 
programmet. 

Bedömningskriterier 
1.  Gestaltning 
•  Hur väl förslaget präglas av en tydlig vision och idé
•  Hur väl förslaget bidrar till att stärka Stadshallen som profilbyggnad  

 samtidigt som befintliga arkitektoniska och kulturhistoria kvaliteter  
 bevaras 

•  Hur väl förslaget gör Stadshallen mer öppen och tillgänglig mot  
 omgivande stad 

2.  Funktion 
•  Hur väl förslaget placerar in program och funktioner för att uppfylla  

 målbilden för det framtida Stadshallen 
•  Hur väl förslaget skapar god orienterbarhet, överblick samt goda  

 kopplingar mellan olika program och rumsligheter
3.  Genomförbarhet
•  Hur väl förslaget bedöms kunna genomföras inom angivna   

 ekonomiska ramar. 
•  Hur väl tekniska lösningar och en modern byggnads behov bedöms  

 kunna tillgodoses
•  Hur väl kulturhistorisk hänsyn har tagits i förslaget 
4.  Utvecklingsbarhet 
•  Hur robust den grundläggande idén är
•  Hur väl förslagets koncept tål att vidare bearbetas 
•  Hur väl förslagets koncept bedöms kunna hålla över tid 
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Bedömning 
Bedömningen av tävlingen beräknas vara avslutad april–maj 2019. 

Utställning/publicering 
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att ställas ut 
offentligt genom arrangörens försorg. Tid och plats meddelas i så fall senare. 
Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att resultatet av 
tävlingen offentliggörs. 

Resultatet av tävlingen offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida, www.
arkitekt.se, arrangörens hemsida www.lund.se samt på www.tendsign.com 

Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera samtliga förslag 
i tryckt form och på web samt för utställning utan särskild ersättning. All 
publicering efter anonymitetens brytande kommer att ske med angivande 
av förslagsställarens namn, innan dess används förslagens motto. 

GDPR
Avlämnade personuppgifter (namn, adress, CV och andra uppgifter i 
handlingar som tillhör tävlingsförslagen, som är direkt eller indirekt 
hänförliga till någon fysisk person) utgör personuppgifter enligt 
tillämplig lagstiftning om hantering av personuppgifter. Beställaren är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana personuppgifter. 

Beställaren kommer att behandla inlämnade personuppgifter för att 
kunna publicera, administrera och arkivera tävlingsförslag (anbud) 
samt förvalta avtalet. Personuppgifterna kommer att behandlas av 
beställaren och eventuella underleverantörer som beställaren anlitar. Även 
beställarens leverantör av verktyg för inlämning av tävlingsförslag (anbud) 
kommer att behandla personuppgifter enligt mellan parterna upprättat 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

Personuppgifter kan även komma att behandlas i samband med utlämnande 
av allmän handling. Vidare kommer personuppgifter att hanteras i samband 
med att Sveriges Arkitekter publicerar namn på upphovsmän. Arkivering 
och gallring av personuppgifter kommer att genomföras i enlighet med 
tillämplig lagstiftning. 

Vänligen kontakta beställarens arkivarie eller någon av beställarens 
jurister om frågor skulle uppkomma rörande beställarens behandling av 
personuppgifter. 

Äganderätt, nyttjanderätt och upphovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta 
tävlingsförslag.

Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till 
sitt förslag. 
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Fortsatt uppdrag
Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande fattas 
avser arrangören att ge vinnande förslagsställare i uppdrag att utveckla och 
bearbeta sitt förslag till genomförande i kommande samverkansentreprenad 
utifrån juryns rekommendationer och de övriga önskemål och krav som 
beställare, myndigheter och/eller ekonomin kan komma att ställa under 
projektets fortsatta gång. 

Operatör, samverkansentreprenad och arkitekt handlas upp parallellt. 
Beställarens ambition är att leda en gemensam dialogprocess inför fortsatt 
utveckling och genomförande. Syftet är att skapa en samsyn vad gäller mål 
och samarbete. 

Vinnande förslagsställaren ska tillsammans med beställarens och utsedd 
samverkansentreprenörs tekniska konsulter ta fram systemhandlingar 
med hög detaljeringsgrad. Den utformning som redovisas i 
förfrågningsunderlaget säkras med respektive disciplins konsult så att det 
inte ska uppkomma behov av ändringar i utformning och viktiga detaljer i 
detaljprojekteringen. Vinnande arkitekt ansvarar även för att ta fram färdiga 
bygglovshandlingar. 

Därutöver avser arrangören att ge uppdrag till förslagsställaren att utveckla 
sin design till ett fullödigt designkonceptsdokument som kan leva vidare 
inför eventuella kommande entreprenader. 

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

Följande rörligt arvode mot budget kommer gälla: 
Ansvarig arkitekt, 1200 SEK/tim
Handläggande arkitekt, 1050 SEK/tim 
Medverkande arkitekt, 850 SEK/tim 

Arkitektens uppdragsgivare blir beställaren fram till och med 
systemhandling, det är dock beställarens intention att arkitekten fortsätter 
uppdraget fram till färdiga bygghandlingar. 

Samverkansentreprenören detaljprojekterar fram till färdiga 
bygghandlingar. Beställare ska tydligt verka för att entreprenören anlitar 
vinnande arkitekt till detaljprojekteringen. Detta förutsätter att avtal mellan 
entreprenör och arkitekt upprättas. 

Arrangören avser att fästa stor vikt vid vinnande arkitekts synpunkter. 
Eventuella ändringar i bygghandlingar jämfört med förfrågningsunderlagets 
systemhandling kommer ej att godkännas utan att dialog har förts med 
vinnande arkitekt. 

I de fall entreprenören anlitar annan arkitekt/A-projektör för 
detaljprojektering avser arrangören att använda vinnande arkitekt som 
A-granskare vid detaljprojektering till bygghandling samt vid granskning av 
handlingar i byggfasen. 
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En gestaltningsgrupp med specialister och kommunala tjänstemän kommer 
arbeta nära beställaren i hela ombyggnadsprocessen, och tillsammans 
med operatör och entreprenör som stöd i utvecklingen. I gruppen ingår 
t.ex. Stadsarkitekten, Stadsantikvarien, antikvarie, Anshelmkännare och 
byggprojektledare. 

Fortsatt uppdrag avseende projektering fram till systemhandling respektive 
arbete med designkonceptsdokument kommer att genomföras som ett 
förhandlat förfarande utan föregående annonsering jämlikt 6 kap §19 LOU. 
Grundläggande avtalsvillkor kommer att vara ABK 09. Lunds kommuns 
diarienummer för upphandling av arkitekt är SN 2018/0401. 

Fortsatt uppdrag avser den kommande entreprenaden. Eventuella uppdrag 
för framtida entreprenader garanteras ej. 

För uppdrag efter tävlingen gäller bland annat att intressenten ska vara 
tillgänglig i Lund för möten och arbetsinsatser tillsammans med beställaren 
och dennes organisation. 

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat enligt ”Byggsektorns gemensamma 
tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält 2016” och Lagen om Offentlig Upphandling 
(LOU). Reglerna gäller om inte programmet anger annat. Ur tävlingsteknisk 
synpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekter. 
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