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Sammanfattning
En markanvisningstävling föreslås för att utse byggherre för den del av
Råbykungens detaljplanområde som ännu inte blivit tilldelad en
byggherre.
Detaljplanen medger byggnation av flerbostadshus i tre byggnadskroppar
om sammanlagt cirka 5 600 m2 BTA med möjlighet till
centrumverksamhet i entréplan.
Markanvisningstävlingen planeras att ske i två steg, ett
prekvalificeringsskede och ett tävlingsskede, där det till det sista
tävlingsskedet väljs ut 3-5 byggherrar för tävling. Vinnare utses efter
jurybedömning utifrån kriterierna utformning/gestaltning och
mobilitet/smarta lösningar, samt en separat kuvertöppning med pris för
de två bästa tävlingsbidragen.
I tävlingen kommer det även ingå krav på miljö- och
hållbarhetsprestanda, andel verksamhetslokaler, dagvattenhantering, mm.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 19 november 2019.

Barnets bästa
Under planprocessen har hänsyn tagits till barn och ungas intressen och
behov.

Ekonomiska konsekvenser
Tävlingsupplägget är konstruerat för att säkerställa god utformning på
byggnationen, men även för att möjliggöra en hög prisnivå. En lägsta
accepterad prisnivå kommer att sättas för att säkerställa kommunens
ekonomi i projektet.
Preliminärt kommer markanvisningen generera en intäkt till kommunen
om minst 25 mkr.

Miljömässiga konsekvenser
Projektets påverkan på olika intressen, tex avseende miljöfrågor, har
utretts under planprocessen.
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I markanvisningstävlingen kommer krav på energi- och
hållbarhetsprestanda ställas.

Ärendet
Lunds kommun äger Råbykungen 3 som berörs av den nya detaljplanen
för Råbykungen/Stenkrossen som är under antagande.
För en del av Råbykungen 3, norr om EOS-hallen, föreslås en
markanvisningstävling genomföras för att hitta en byggherre att sälja till.
Markanvisningstävlingen föreslås genomföras på sätt som redovisas i
denna tjänsteskrivelse.
Detaljplanen medger för markanvisningsområdet byggnation av
flerbostadshus i tre byggnadskroppar om sammanlagt cirka 5 600 m2
BTA med möjlighet till centrumverksamhet i entréplan. Tävlingsbidrag
ska lämnas för hela detta område. Det finns möjlighet för flera
byggherrar att tävla tillsammans. Försäljning sker till ett
bolag/konsortium.
Det är sedan tidigare klart att LKF och Veidekke ska erhålla
markanvisning i övriga delar av detaljplanområdet.
Tekniska nämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att
besluta om genomförande av markanvisningstävlingen i enlighet med
tjänsteskrivelsen.

Placering i Lund

Bild 1. Placering i Lund
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Markanvisningsområdet

Bild 2. Område för markanvisningstävling (blå begränsningslinje).

Bild 3. Område för markanvisningstävling i detaljplanen (blå begränsningslinje).

Tidplan
Beslut om markanvisningstävling planeras till januari 2019. Tävlingstid
inklusive handläggning under första halvåret 2020. Beslut om tilldelning
av markanvisning beräknas preliminärt till augusti 2020.
Beslut om antagande av detaljplanen förväntas ske januari 2020.
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Genomförande av tävling
Prekvalificering
Mindre omfattande inlämning. 3-5 byggherrar väljs ut, baserat på
referensprojekt och deras ambitioner för byggrätterna. Krav på seriösa
och ekonomiskt stabila byggherrar.
Tävling
Byggherrar lämnar in ett tävlingsbidrag och ett förslag till pris för förvärv
av marken i två olika kuvert.
1. Bedömning/poängsättning utifrån utvärderingskriterier.
2. De två bästa slutkandidaterna väljs ut och vinnare av dessa två blir den
som lämnat högst pris.
I tävlingen sätts en lägsta prisnivå som vi kan tänka oss att sälja för.
Utvärderingskriterier
Tävlingsbidragen ska i tävlingsmomentet bedömas utifrån följande
utvärderingskriterier:
Utformning/gestaltning
Mobilitet/smarta lösningar

ca 70 %
ca 30 %

Valet av utvärderingskriterier syftar till att främja en god arkitektonisk
utformning och gestaltning på byggnaderna för att möjliggöra en god och
miljövänlig boendemiljö och samtidigt passa bra in i staden. I
utvärderingskriterierna inryms möjlighet att premiera tävlingsbidrag som
uppvisar utformning och lösningar som är miljövänliga, klimatneutrala
eller på annat sätt uppvisar god hållbarhetsprestanda.
Jury
För bedömning av tävlingsbidrag sätts en jurygrupp samman med cirka
5-6 tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen
med relevant expertis inom bedömningskriterierna, samt 1-2 externa
resurser, som kan vara arkitekter eller expert inom de områden som
utvärderas.
Upplåtelseform
I tävlingen kommer inget krav att ställas på upplåtelseform. Det är upp
till byggherrarna att välja om de vill bygga bostäder med hyresrätt eller
bostadsrätt. Det är genom markanvisningen till LKF redan klart att mer
än hälften av bostäderna i planområdet upplåts med hyresrätt. Ett
användande av bostadsrätt som upplåtelseform skulle bidra till en god
balans mellan upplåtelseformerna i planområdet samtidigt som det
möjliggör ett högre försäljningspris som skulle vara gynnsamt för
kommunens projektekonomi.
Verksamhetslokaler
I tävlingen kommer krav ställas på en andel verksamhetslokaler i
byggnadernas entréplan. Detta för att förbättra möjligheterna att passa in
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byggnaderna i stadsmiljön som har flera närliggande transportstråk och
allmänna målpunkter.
Medskick i tävlingen ang. gestaltning mm.
Gestaltningen av tillkommande bostadsbebyggelse längs Arkivgatan
föreslås ha sin utgångspunkt i den omgivande bebyggelsens tegel- och
putsfasader och färgskala. De enskilda byggnaderna bör ha ett
gemensamt släktskap med varandra men ges en individuell gestaltning
för respektive byggnad.
Byggrätten ut mot Hardebergaspåret föreslås gestaltas med en högre
arkitektonisk ambitionsnivå.

Deltagarrätt
Tävlingen föreslås vara öppen för alla fastighetsägare, byggherrar och
aktörer som kan verifiera och säkerställa sin roll som seriös aktör inom
bygg- och fastighetsbranschen. Bedömning kommer att ske i samband
med prekvalificeringen.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av
markanvisningstävlingen i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Tekniska förvaltningen i Lund

Mikael Fritzson
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten

Anita Wallin
Exploateringschef
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