Idébeskrivning
Beställaren värdesätter en hög ambitionsnivå vad avser kreativitet och nytänkande. Anbudsgivare skall
därför till sitt anbud bifoga en beskrivning utifrån ett fiktivt idéprojekt. Det fiktiva projektet har följande
förutsättningar:
- Bostadsområdet Rådhusrätten i Lund, ett område som ägs av Beställaren, skall 2022 genomgå en
stadsdelsutveckling. Området uppfördes 1968 och består av ca 500 lägenheter.
- Beställaren vill med utgångspunkt från sin vision ”Fler och bättre hem” och värdeorden Mänsklig,
Långsiktig, Utvecklande och Pålitlig utveckla området.
- Beställaren har inga begränsningar i omfattningen utan det är upp till Anbudsgivaren att göra den
bedömningen. Anbudsgivaren uppmuntras således att lägga till eller ta bort byggnader och förändra
utemiljön för att uppnå den önskade visionen.
- Viktiga aspekter för Beställaren är att områdets sociala status ökar, dock inte på bekostnad av att
nuvarande hyresgäster behöver flytta i större omfattning. Beställaren vill att området skall bibehålla dess
värdefulla arkitektoniska egenskaper men samtidigt motarbeta de negativa egenskaperna som
miljonprogrammets industriella produktion kan ha medfört.
- Beställaren vill öppna upp området och skapa ett större flöde av människor i området både dag- och
kvällstid för att öka områdets attraktivitet och trygghet.
- Hus 1, 11, 13, 21, 23, 31, 33, 41, 43, 51 har ett garage i källare. Dessa garage har ett stort
underhållsbehov och för Beställaren är det kostnadsneutralt att renovera befintliga garage eller investera i
nya garage/parkeringsplatser. Anbudsgivare behöver dock översiktligt tillgodose en liknande yta för
parkering om något av dessa hus ska rivas.
- Anbudsgivaren förväntas och skall inte göra egna beräkningar eller utredningar utan skall utgå ifrån de
rådande förutsättningarna. Anbudsgivaren skall inte heller beskriva eller ta hänsyn till befintliga byggnaders
invändiga utformning och tekniska status.
Anbudsgivarens uppdragsresultat:

Anbudsgivaren skall utifrån de givna förutsättningarna skapa en idébeskrivning om maximalt en sida (A4,
Arial 11) tillsammans med en övergripande situationsplan för området. Idébeskrivningen skall bland annat
omfatta anbudsgivarens:
- Vision, idé och målsättningar för området och det resultat man önskar uppnå.
- Uppfattning om områdets särskilt värdefulla arkitektur som man vill bevara och utveckla, respektive
eventuella negativa arkitektoniska aspekter som man vill motverka.
Situationsplanen skall vad avser omfattningen i yta och detaljnivå utgå ifrån i förfrågan bifogad befintlig
områdeskarta, dvs bör planen visa:
- Byggnader med våningsantal
- Vägar
- Grov markplanering i form av träd och parkyta. Yta för parkering.
Situationsplanen skall således endast ge en grovt övergripande bild av anbudsgivarens idé och skall
således inte vara på detaljnivå. Eventuella nya byggnader skall visas genom utritande av byggnadens
fotavtryck (BYA) och med angivet våningsantal, planeras ett garage i källare anges det med G. I förfrågan
bifogas en grundkarta i dwg-format, anbudsgivaren kan välja att använda denna fil för att arbeta fram en
situationsplan, dock accepteras handritad skiss eller liknande presentationssätt.
Situationsplanen skall bifogas anbudet i PDF-format.

