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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att nytt gymnasium ska uppföras på
Svaneskolans tomt, Hedda Anderssongymnasiet. Lunds nya
gymnasieskola med sin pedagogiska profil och resurssmarta
arkitektur ska vara ett signum för kunskapsstaden Lund. Den ska
vara en centralt placerad profilbyggnad som pulserar av kunskap,
öppenhet och transparens.

En arkitekttävling har genomförts och en detaljplan har beslutats av
Kommunfullmäktige. Arbetet med systemhandlingar i projektet är i
det närmaste klart. Nu redogörs för det omfattande arbete som gjorts
så här långt i projektet och frågan om avrop av investeringsmedel för
projektets genomförande lyfts.

Beslutsunderlag

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Utbildningsnämndens beslut den 16 september 2015 § 91,
Beställning av ny gymnasieskola i Lund (bifogas inte).
Kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2016§ 206, Placering av ny
gymnasieskola i Lund, (bifogas inte).
Servicenämndens beslut den 11 januari 2017§ 3, Beställning
detaljplan Pastor Svane 1 m fl (bifogas inte).
Kommunstyrelsens beslut den 16 augusti 2017§ 224, Beställning av
systemhandling för Skola 2000, Pastor Svane 1, Lund (bifogas inte).
Servicenämndens beslut den 23 augusti 2017§ 71, Val av
projektform för byggentreprenad (bifogas inte).
Servicenämndens beslut den 23 augusti 2017§ 72, Metod för val av
arkitekt i projekt 750028, (bifogas inte).
Servicenämndens beslut den 18 september 2017§ 80, Upphandling
av samverkansledare förbyggentreprenad (bifogas inte).
Servicenämndens beslut den 4 oktober 2017§ 82, Tävlingsprogram
avseende Hedda Anderssongymnasiet (projekt 750028), (bifogas
inte).
Servicenämndens beslut den 8 november 2017§ 99,
Tävlingsprogram avseende Hedda Anderssongymnasiet (projekt
750028) fastställande, (bifogas inte).
Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Servicenämndens beslut den 17 december 2017§ 116,
Upphandlingsdokument för byggentreprenad avseende Hedda
Anderssongymnasiet (projekt 750028) annonsering (bifogas inte).
Kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2019§ 79, Detaljplan för
Pastor Svane 1 m.fl. i Lund, Lunds kommun, (bifogas inte).
Barnchecklista.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-02 (denna skrivelse).

Barnets bästa

Barnchecklista bifogas.

Ärendet

Bakgrund
Utbildningsnämnden har utrett och konstaterat ett behov av en ny
gymnasieskola. Därför har beslut fattats om att öppna Hedda
Anderssongymnasiet, som startade höstterminen 2018 i tillfälliga
lokaler på Svaneskolan.

En vision för skolan, som även omfattar byggnaden, har tagits fram
och frågan om dess placering på Svaneskolans tomt i centrala Lund
har utretts och beslutats av kommunstyrelsen. Upphandlingar av
entreprenör respektive samverkansledare samt en arkitekttävling i
samarbete med Sveriges arkitekter, har genomförts. Eftersom
entreprenören skulle delta i tävlingsjuryn och arkitekten i sin tur
skulle vara en viktig part i detaljplanearbetet, har dessa moment
behövt genomföras i en given ordning. Kommunstyrelsen har beställt
systemhandlingar avseende projektet. Handlingarna är nu nära nog
klara. En detaljplan har tagits fram och beslutats av
Kommunfullmäktige våren 2019. Ärendet nu innehåller en
sammanfattande redovisning av det stora arbete som gjorts så här
långt i projektet. Dessutom lyfts frågan om avrop av ytterligare
investeringsmedel för projektets genomförande.

Projektet

Tävlingen
Servicenämnden anordnade i samarbete med Sveriges arkitekter
vintern 2017/18 en arkitekttävling för ny gymnasieskola.
Tävlingsprogrammet byggde på Lunds vision beslutad av
Kommunfullmäktige 2017-04-27 § 106, Projektvision för ny
gymnasieskola beslutad av UN 2015-06-17 § 71, den rapport om
lärmiljö som tagits fram av Utbildningsnämnden samt
Byggnadsnämndens inriktningsbeslut 2017-06-08,
Stadsbyggnadsinriktning för den nya gymnasieskolan.
I kommunens vision sägs följande.
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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.
Vidare sägs i Projektvisionen att:

Den nya gymnasieskolan ska vara en centralt placerad profilbyggnad
som pulserar av kunskap, öppenhet och transparens.
Lunds nya gymnasieskola ska vara en öppen och välkomnande
arbetsplats och mötesplats för alla.
Den pedagogiska profilen, som präglas av flexibilitet med lärande i
centrum ska styra lokalernas utformning.
Byggnaden ska vara resurssmart med inbyggd flexibilitet, låg
energiförbrukning och lång livslängd.
Tävlingen fick ett stort gensvar med många högkvalitativa
tävlingsbidrag. Vinnaren utsågs av en jury, som till sin hjälp hade en
politisk referensgrupp och en referensgrupp med pedagoger, övrig
skolpersonal och elever. Stor enighet rådde mellan
referensgrupperna och juryn om det vinnande förslaget TÄTT
TILLSAMMANS, vilket var inlämnat av Wingårdh Arkitektkontor och
AART Architects. Juryns bedömning lyder som följande, ”Efter
avslutad bedömning har projektgruppen kommit fram till att TÄTT
TILLSAMMANS är det förslag som mest övertygande förenar
arkitektonisk kvalitet och funktionella krav och rekommenderar
förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande”. I den
individuella bedömningen sägs att ”Tävlingsbidraget övertygar om
att skolan har alla förutsättningar att bli ett rikt tillskott till Lunds
övriga gymnasier, en plats där modern pedagogik kan bedrivas i en
öppen, levande och välkomnande miljö. ”

Placeringen i staden och stadsrummet

Den centrala placeringen i staden har bedömts vara en viktig faktor
för skolans attraktivitet och framtida 24/7-anvädning. Dessutom
innebär placeringen att skolan blir ett tongivande element i stadens
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entré från väster. Samtidigt har placeringen ställt särskilt stora krav
på anpassning av utformningen till kringliggande miljöer, som delvis
är äldre och mer småskaliga. Dessutom finns många boende i
området och dessutom ytterligare två andra gymnasieskolor, vilket
ställer särskilda krav på att få samspelet att fungera i stadsmiljön.

Illustration: Wingårdhs: Linnea Berg, Anton Köhler, Joakim Lyth, Gustaf Wennerberg, Gert Wingårdh
Aarts: Isak Birgersson, Camilla Bundgaard, Mads Bjerre Olesen, Anders Tyrrestrup

Det vinnande förslaget löste uppgiften genom att skolan utformas
som fyra fyravåningskuber i tegel som binds samman i hörnorna. Till
detta hör en matsalsdel i två våningar och bibliotek i en våning.
Tanken har varit att de löst sammanfogade delarna ska göra att
skolan bättre smälter in i omgivningen och inte upplevs för stor.
Fasaden på de fyra huvuddelarna samt aula och matsalsdelen utförs i
tegel, i likhet med fasaderna på flera av de omgivande husen och
även på många andra skolbyggnader i Lund. På matsalsdelen utförs
fasaden i trä.

Användning 24/7 – en levande byggnad

De senaste åren har ett allt större fokus lagts på att kommunens
lokaler ska kunna användas större delen av tiden än tidigare, ett
slags 24/7-utgångspunkt, där kommunens resurser används så
smart som möjligt. I fallet med Hedda Anderssongymnasiet har detta
varit en uttalad förutsättning från början. Med den centrala
placeringen i staden stärks attraktiviteten ytterligare.

Entrévåningen planeras för att bli ett generöst utrymme inte bara för
pedagogiska lärmiljöer utan även för uthyrning till andra
verksamheter på helger, lov eller då skolan är slut för dagen.
Förberedelserna handlar dels om en utformning som fungerar för
många verksamheter, men också om att möjliggöra avstängning av
de delar av byggnaderna som inte hyrs ut.
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En publik funktion som tillförs är aulan som rymmer 550 personer
och matsalen som rymmer 600 personer. Detta blir ett värdefullt
tillskott av stora lokaler i stadskärnan. Aulan planeras med en något
upphöjd scen, samt gradäng som kan tas undan vid behov
(teleskopläktare). Gradängen kan fällas in under en permanent
balkong. Golvet kommer att vara platt för att maximera
användningsområdena för rummet. Aulan förbereds för full
skärmvägg, ljusramper och mixerbord för att kunna styra både ljus
och ljud etc.

Funktionerna

Skolan utformas för att rymma högskoleförberedande program: E, N,
S och T.

Stor hänsyn har tagits till att skapa en miljö som är socialt hållbar.
Byggnaden har på ett medvetet sätt utformats för att stärka en jämlik
och trygg skolgång och motverkar hierarkier och otrygghet. Detta
bedöms vara en långsiktigt värdefull satsning för att skapa
förutsättningar för en god lärandemiljö och arbetsplats.

Grundidén är att varje program utgör den lilla skolan i den stora
skolan. Programgemensamma salar ligger i gränssnitten mellan de
stora huskropparna på plan 2 och 4. Spetssalar är till för respektive
program och ligger på entréplan.

Skolans lärmiljö är utformad med basrum, grupprum och
specialsalar. Grupprummen finns i ett stort antal olika storlekar,
vilket bedöms vara kostnadseffektivt. Grupprummen varierar mellan
8 och 49 m², det vill säga allt från små samtalsrum till rum för
halvklass. Det innebär exempelvis att den lärare som ska hålla ett
enskilt samtal med en elev, inte behöver boka upp ett helt klassrum
för detta, utan kan använda ett litet grupprum.
I skolans entréplan byggs en handfull salar, spetssalar, som kan
förändras på olika sätt (företagsarena, miniverkstad, rum för
datorer, film, studio etc) beroende på hur skolan utvecklas över tid.
Rummen ska kunna anpassas och placeringen i byggnaden
underlättar också uthyrning; det finns en tydlig hållbarhetstanke
bakom.
Studietorget och biblioteket är kopplade till varandra för att de ska
kunna samutnyttjas. Biblioteket, studietorget och matsalen vänder
sig mot parken, för att skapa en lugn miljö och ta tillvara det
mervärde som parkmiljön erbjuder.

Matsalen med plats för 600 elever har många fönster ut mot parken.
Det bidrar dels till en vacker koppling mellan inne- och utemiljö, dels
uppmuntrar det till att äta utomhus när vädret medger. Matsalen
delas in i några mindre rum med halvväggar för att ge en lugnare och
bättre akustisk miljö. Matsalen har en mezzanin över cirka halva
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ytan. Eftersom tomten lutar tas den extra rumshöjd som lutningen
skapar tillvara, genom att skapa en mezzanin, och samtidigt ha
samma våningsnivåer på överliggande plan.

Illustration: Wingårdhs: Linnea Berg, Anton Köhler, Joakim Lyth, Gustaf Wennerberg, Gert Wingårdh
Aarts: Isak Birgersson, Camilla Bundgaard, Mads Bjerre Olesen, Anders Tyrrestrup

Nyckeltal, installationer och miljöanpassning
Skolan planeras för 2160 elever.

Total BRA uppgår till 24640 m². Utgångspunkten har varit 11 m²
BRA per elev, vilket är det kommunala nyckeltal som eftersträvas. I
total BRA ingår matsal för de elever som är planerade för Parkskolan.
Ett tillagningskök med kapacitet för 2500 elever planeras, alltså en
viss begränsad överkapacitet i förhållande till det antal elever som
skolan planeras för, då Svaneskolans verksamhet som planeras flytta
till Parkskolan inte kommer att ha egen matsal, utan ska äta här.
Måltidskapaciteten har visat sig vara en kritisk faktor vad gäller
antalet elever som gymnasieskolorna kan ta emot. Spyken, Polhem
och Katedralskolan har alla behövt byggas om och byggas till i detta
avseende under de senaste åren. Denna erfarenhet tas nu tillvara.

Utgångspunkten för all nyproduktion av skolor i Lunds kommun är
att de ska möta kraven enligt Miljöbyggnad Silver. Det är en nivå som
bedöms miljömässigt och ekonomiskt möjlig och ger långsiktigt
hållbara lokaler. Detta har därför varit utgångspunkten vid arbetet
med Hedda Anderssongymnasiet.
En solcellsanläggning planeras, för att ta tillvara på det mycket goda
solläget. Byggnaden kommer att värmas upp med fjärrvärme.
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Kyla planeras i storkök och i vissa teknikutrymmen i byggnaden.
Vad gäller skollokaler installerar kommunen endast kyla i kök och
vid behov i teknikutrymmen. Detta beror på att den merkostnad det
innebär inte bedöms motsvara nyttan, givet att lokalernas
användning under de varmaste sommarmånaderna regelmässigt är
väsentligt mindre än under resten av året.

Tre nya skyddsrum som ersätter de befintliga på Svaneskolan ska
byggas. Två ligger i källaren i byggnaden, ett är placerat under mark i
parken.
Frågan om lokalvård beaktas redan vid planeringen av byggnaden.
Genom smarta materialval och eftertanke vid utformningen kan man
dels minska slitaget (städskador står för en icke oväsentlig del av
slitage på lokaler), dels undvika förslitningsskador hos de som
arbetar med lokalvården. Det är både en fråga om god ekonomisk
hushållning och social hållbarhet.
Cykelfrågan hanteras genom dels konventionella cykelställ, dels,
cykelställ i två plan under tak, dels ock cykelparkering i källaren för
personalen.
Dagvattenfördröjningen sker genom gröna ytor och genom
fördröjningsmagasin.

Byggnaden planeras med betongstomme. För att klara den relativt
korta byggtid som behovsdatumet innebar planeras prefab-element
att användas i stommen.
Byggnaden har många och stora fönster, vilket ger ett bra dagsljus –
en viktig och ibland svårlöst fråga.
I byggnaden förbereds för övergången till digital bokning av
skolsalarna, något som inte finns i dagens skolor.

Utemiljön

När det gäller utemiljön tar den sin utgångspunkt i platsens
nivåskillnader och planeras bestå av två helt olika delar. Den del som
ligger närmast Svanevägen får en urban karaktär med en
välkomnande entréplats och terrasser med sittplatser.
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Illustration: Wingårdhs: Linnea Berg, Anton Köhler, Joakim Lyth, Gustaf Wennerberg, Gert Wingårdh
Aarts: Isak Birgersson, Camilla Bundgaard, Mads Bjerre Olesen, Anders Tyrrestrup

Den andra, större delen rymmer den huvudsakliga skolgården och är
vänd mot sydväst. Den planeras att få en campuskaraktär, lånad från
engelska och amerikanska universitet. En vacker park som genom
sin rumsliga struktur, möjlighet till både aktivitet och ro, och höga
grönvärden blir attraktiv. Byggnaderna tillsammans med den
solvända gården bidrar till att skapa nya trivsamma rum, både för
skolans elever och för staden i stort.
Utemiljön kommer att innehålla möjlighet för uteklassrum, men
också aktiviteter som basket och parcour och en slack line (gå på
lina).

Hedda Anderssongymnasiet, ett projekt med många aktörer

Under projektets gång har olika aktörer varit involverade i de olika
skeendena. Förtroendevalda, tjänstemän på en rad olika
förvaltningar, olika typer av experter, fackligt förtroendevalda,
verksamhetsrepresentanter, elever; listan kan göras lång över alla
som på olika sätt bidragit till projektets genomförande så här långt.

Den grupp som i nuläget arbetat och arbetar mest intensivt med
byggprojektet från kommunens sida är Lundafastigheters
projektledare, specialister, och lokalvårdsspecialister,
verksamhetens representanter (Hedda Anderssongymnasiet) och
Utbildningsförvaltningens representanter, Måltidsservice
representant, Tekniska förvaltningen (gata/park), samt tjänstemän
från Stadsbyggnadskontoret och Kommunkontoret. Löpande
avstämningar sker med fackliga företrädare för verksamheten.
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Från entreprenörens sida deltar Skanskas projektgrupp, arkitekterna
och samtliga underleverantörer med sina projektörer. Samarbetet
med Kraftringen och VA Syd sköts främst via Skanska och Skanskas
underentreprenörer.
Fler än sextio personer arbetar för närvarande hel- eller deltid med
projektet.

Härtill kommer andra, mycket viktiga aktörer under projektet;
grannar och allmänhet som har synpunkter av olika slag. Betydelsen
av att ha en fungerande dialog med allmänheten identifierades tidigt.
Kommunikatörer från Serviceförvaltningen,
Utbildningsförvaltningen och Kommunkontoret är därför avgörande
resurser för projektorganisationen, för att nå ut med information,
hantera inkommande synpunkter och uppmärksamma frågor som
bör lyftas särskilt.
Slutligen ska nämnas att projektet involverar många politiska organ,
vilket i sig ställer särskilda krav på öppen kommunikation, tydlighet
och gott samarbete med en gemensam målbild.

Hyresnivå

Det har under 2018 och 2019 pågått ett arbete med översyn av
kommunens internhyresmodell. Arbetet har beställts av
kommunstyrelsen och leds av kommunkontoret.
Serviceförvaltningen uppfattar att arbetet ska färdigställas och en ny
internhyresmodell beslutas under våren/sommaren 2019. Att
tidsmässigt så nära inpå den nya modellen presentera
hyresberäkningar enligt den gamla modellen, som omgående torde
bli obsoleta och dessutom riskerar att bli direkt missvisande, vore
olämpligt. Förvaltningen bifogar därför ingen hyresberäkning till
detta ärende i nuläget, utan räknar med att kommunstyrelsen
kompletterar med en sådan i närtid när den nya modellen beslutats.
Den i dagsläget föreslagna hyresmodellen indikerar en årshyra i
spannet 42 – 45 mnkr.

Nästa steg

Ekonomi beställning av byggnation
Nästa steg i projektet är att beställa projektering och byggnation.

Den ursprungliga grova kalkylen från 2017 om 700 mnkr
beräknades utifrån 2000 gymnasieelever samt att Parkskolan elever
ska äta på Hedda Anderssongymnasiet. Idag har antalet
gymnasielever ökat till 2160 elever utan att kalkylen har justerats för
detta.
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Till detta kommer skyddsrummen med en uppskattad
kostnadsökning om 20 mnkr, vilket inte ingick i den ursprungliga
kalkylen.

Totalt blir detta 720 000 000 kr, varav 48 mnkr redan beslutats av
KS avseende beställning fram till systemhandling.

Kommunens investeringsprocess innehåller idag inte någon
indexuppräkning av beslutade belopp, trots att det ibland kan handla
om projekt som upphandlas många år efter att beslutet fattats och
projekten löper under många år. Förvaltningens bedömning är att
det i detta projekt kommer att finnas ett behov av indexuppräkning
med 2 % per år från det att investeringsbeslutet fattas.
Förvaltningen vill också vara tydlig med att sanering av tomten och
kostnader för rivning ligger utanför projektet, vilket har lyfts i andra
sammanhang av Servicenämnden.

Som framgått ovan finns i dagsläget endast en schablonkalkyl att
tillgå; riktpriset beräknas vara klart i oktober 2019. Ledtiderna för
att Kommunfullmäktige ska ta ställning till ett ärende är dock sådana
att Servicenämnden behöver hantera ärendet vid
nämndssammanträdet i maj 2019, för att en produktion som möter
behovsdatumet ska kunna realiseras. Skälen är följande.

Produktionen av de prefab-element som ska användas till
byggnadens stomme behöver beställas i november 2019.
Denna produktion tar en stor del av fabrikens kapacitet i anspråk
under cirka 25 veckor och produktionen är planerad att börja vecka
18 under 2020. Produktionstiden bokas minst ett och ett halvt år i
förväg och är alltså bokad sedan lång tid tillbaka. För det fall att
kommunen inte avser att använda den bokade tiden måste besked
lämnas omgående, så att fabriken får möjlighet att boka in annan
beställare. Kostnaderna för prefab-elementen beräknas uppgå till
cirka 100 mnkr, varför det är av största vikt att hanteringen av
beställningen sker omgående. Det är också skälet till att ärendet i
Servicenämnden inte kan avvakta att riktpriset blir klart.
Förvaltningen förslår att servicenämndens arbetsutskott ges i
uppdrag att lämna information om riktpriset till kommunfullmäktige,
så snart priset fastslagits.

Ekonomi beställning projektering

Avtalet med Skanska är konstruerat så att projektet genomförs i två
faser. Fas 1 innehåller projektering t o m bygghandling. Fas 2 innebär
produktion av byggnaden.
Kommunen har enbart ropat av fas 1 till och med systemhandling,
alltså ännu inte projektering och bygghandling. Skälet till det är att
arkitekttävlingen endast sträckte sig fram till och med
systemhandling. Därefter skulle arkitekterna gå över till
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entreprenören, med möjlighet för entreprenören att ta in en annan
arkitekt. Det var en naturlig brytpunkt. Samarbetsfrågan är så
central i en samverkansentreprenad att det hade kunnat äventyra
projektet om det inte fungerat, varför denna avgränsning gjordes.
Det ska dock i sammanhanget nu sägas att samarbetet har fungerat
utmärkt och att Skanska har valt att fortsätta med den vinnande
arkitekten.

Systemhandlingarna är i det närmaste färdigställda och nu finns ett
omedelbart behov av att avropa medel för att färdigställa återstoden
av fas 1. Det team som nu arbetar med projektet gör det nära och i
högt tempo. Som framgått ovan har flera processer löpt parallellt
under projektet för att kunna möta tidskraven. Vad gäller
färdigställandet av handlingarna finns skäl att vara tydlig.
Om det av någon anledning skulle bli en paus i projektet, exempelvis
om den bokade tiden för prefab-elementen skulle missas, så talar
ändå övervägande skäl för att färdigställa handlingarna i projektet i
ett sammanhang.

Ett avbrott nu i arbetet med handlingarna skulle innebära en stor
risk att det inte är samma personer på entreprenörssidan som deltar
när projektet drar igång igen. Det i sin tur innebär betydande
kostnader för omstart, ny inläsning och risk för kunskapstapp. Om
arbetet med handlingarna pausas tappar kommunen kontrollen över
när det skulle kunna starta igång igen, eftersom entreprenören och
underentreprenörerna inte har planering för detta.
Projektet och avtalet är helt konstruerat och byggt efter att
genomföras i ett enda tidsmässigt sammanhang. De juridiska
konsekvenserna är oöverblickbara om projekteringen avbryts nu,
innan fas 1 är slutförd. Om projektet ska pausas är det en stark
rekommendation från förvaltningen att det pausas efter genomförd
projektering. Det skulle innebära en begränsning av den
värdeförstöring som blir följden.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar

att föreslå Kommunfullmäktige att utan dröjsmål uppdra åt
Servicenämnden att slutföra Hedda Anderssonprojektet på Pastor
Svane 1 med en uppskattad investeringskostnad om 720 mnkr samt
att föreslå Kommunfullmäktige att detta belopp indexeras
(byggindex) med basmånad maj 2019.
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Tjänsteskrivelse
2019-05-02

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Akten

Ulf Neuhaus
Tf Fastighetschef
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