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Inbjudan

Byggrätten för hyresrätt i kvarteret Gryningen
har ett fint läge i södra Brunnshög med närhet
till service, butiker och med spårvägshållplats
inom bekvämt promenadavstånd.
Byggrättens 5 000 kvm är redo att förvandlas
till hyresbostäder som visar vägen till framtidens boende. Priset är satt till 15 000 000 kr.
Södra Brunnshög är den första etappen i utbyggnaden av den nya stadsdelen. Byggstarten
för kvarteret Gryningen är beräknad till Q4
2019. Nu har ni chansen att vara med och höja
ribban för kvaliteterna i Brunnshög!
Om 40 år kommer uppemot 40 000 människor
att arbeta eller bo i Brunnshög och många projekt som siktar högt ska genomföras tills dess.
Till grund för utvecklingen ligger en rad tunga
utvecklings- och infrastrukturprojekt: E uropean
Spallation Source, Max IV Laboratory, Science
Village Scandinavia och Lunds spårväg, som
ska vara i trafik 2020. Dessutom blir Lund C ett
stationsläge på den kommande höghastighetsjärnvägen. Genom kreativitet och nytänkande
ska Brunnshög bli ett skyltfönster för smarta
lösningar på dagens stora samhällsutmaningar.

VAD ERBJUDER
Hållbarhetsmålen för Brunnshög utgår från
principerna att maximera sinnesupplevelser,
balansera den goda jorden och minimera klimatpåverkan. Sammantaget kommer allt
detta att göra Brunnshög till en världsledande
innovations- och livsmiljö och ett föredöme för
hållbart stadsbyggande.

LUNDS KOMMUN?
Byggrätt på toppläge
i södra Brunnshög på
byggklar mark.
God service i
området med
spårvägshållplats,
handelskvarter
och flera
rekreationsområden i
närheten.
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Gryningen – morgondagens boende
Brunnshög ska bli en plats där det är härligt att
vistas och där det unika arbetet som pågår inne
i forskningsanläggningarna ger avtryck. Brunnshög kommer att vara en blandstad som myllrar
av liv och intryck. En plats där hjärna möter
hjärta.
Brunnshög är ett stadsområde i framväxt där
nya lösningar ständigt prövas. Det ska bli en
testbädd för nytänk och kunna bli ett skyltfönster för innovationer när olika delegationer, statsbesök och technical visits stannar
ILLUSTRATION:
KAJSA IGNELL

till på väg upp till ESS och MAX IV – världens
mest avancerade forskningsanläggningar för
materialvetenskap.
Brunnshög är framförallt en livsplats där staden
planerats för människans behov av skönhet,
intryck, stimulans och upplevelser. Här kan
nytänk och innovation berika livet på många
olika sätt. Ny teknik och nya arbetsmetoder kan
göra det möjligt för de som bor, arbetar eller
driver företag att få påverka och förändra – att
få sätta avtryck!

Lunds kommun arbetar aktivt med smart city,
ett växande kunskapsfält för såväl enskilda
byggnader som för hela staden. Målet är att
skapa en hållbar och innovativ stad genom att
integrera två perspektiv, det mänskliga och
det digitala. I denna byggrätt kan det innebära
ny teknik i hem, arbetsplatser och för service. Det kan handla om mätningar/kontroll,
installationer men också om att samutnyttja/
dela eller effektivisera energianvändning.
Målet är att byggnaden ska hålla högsta klass
när det gäller energi, klimat och miljö samt
fungera som en demoanläggning för framtida
byggande.
Hållbarhetsarbetet utvecklas nu snabbt. Biloch cykelpooler, FTX-aggregat, hus-app och
odling på gårdar, balkonger och tak är standard
sedan länge. Nu handlar utvecklingen mer om
smarta lösningar, gemenskap och försörjningsmöjligheter för fler.
Hur märks det i ert tävlingsbidrag? Finns det
andra idéer som är ännu viktigare att utveckla?
Vi är nyfikna!
Läs mer i dokumentet Sammanfattning av
visioner, strategier och mål på
lund.se/brunnshog/dokument-sodra
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Tävlingen
Lunds kommun vill se koncept som visar vägar
framåt – både när det gäller livsstilsfrågor,
smart city-lösningar, teknik och gestaltning. En
röd tråd är möjligheten för de boende att få
påverka sin miljö.
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Urvalskriterier
• I vilken grad anbuden bidrar till att uppfyl-

la Brunnshögs hållbarhetsmål (minimera
klimatpåverkan, balansera den goda jorden
och maximera sinnesupplevelserna).

• I vilken grad anbuden visar nytänkande (med
hänsyn till behov och effekt) när det gäller
smart city- och hållbarhetslösningar.

• Hur referensmaterialet från arkitektkontoren
visar att det inom företaget finns kompetens
att skapa byggnader som bidrar till rika
sinnesupplevelser och byggnader med
hållbara materialval och goda proportioner
samt fint samspel med sin omgivning.

• Markanvisning föreslås till den byggaktör

som erhållit högst poäng i det poängsatta
anbudsformuläret för hållbarhetsåtgärder.

FAKTA
Byggrättens storlek:
Ca 5 000 kvm BTA
Detaljplan:
Lagakraftvunnen
Byggrättens pris:
15 000 000 kr
Upplåtelseform:
Hyresrätt
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Formuläret
Del 1 innehåller fem åtgärdspunkter som
är värda 50 poäng vardera. Här kryssar
anbudslämnaren för de åtgärder de åtar sig att
genomföra. Det här innebär respektive åtgärd:

• Lägst miljöbyggnad silver eller motsvarande

Anbudet
Det digitala formuläret ska vara komplett ifyllt,
om uppgifter saknas kommer anbudet inte att
beaktas. Anbudslämnaren väljer vilka åtgärder
som ingår i anbudet och beskriver dem.
Inlämnat anbud innebär att anbudslämnaren
utan förbehåll accepterar förslag till avtal som
finns på vår hemsida samt den process och
målbild som finns i detta prospekt. Inlämnade
anbud är bindande.
Anbudsformuläret består av två delar, del 1
med grundläggande hållbarhetsåtgärder och
del 2 med övriga profilområden för hållbarhet.
Arrende- och köpekontakt finns att hämta
på lund.se/brunnshog/dokument-sodra

följer den miljöbyggnadscertifiering som
Sweden Green Buildning Council utfärdar
och som syftar till att främja hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva, arbeta eller
leka i.

• Åtgärdspaket bilpool, se Lunds Kommuns
parkeringsnorm för Brunnshög.

• Solceller placeras på byggrätten så att produktionen täcker behovet av fastighetsel.

• Förberett för avfallssortering i köken bety-

der att byggaktörer utformar köken i lägenheterna så att det blir lätt för hushållen att
sortera sitt avfall.

• Cykelparkering på många olika vis innebär

parkering för annat än traditionella cyklar,
t ex lådcyklar, cykelkärror och elcyklar. Även
åtgärder för säkerhet och/eller nära entré
poängsätts.

ILLUSTRATION: WHITE ARKITEKTER

I formulärets del 2 ska övriga möjliga
profilområden för hållbarhet beskrivas med
max 500 tecken per område. Dessa åtta olika
profilområden för hållbarhet poängsätts med
0-20 poäng.
Observera att det vid punkt 8 är obligatoriskt
att ange arkitektval samt länka till
referensprojekt.
I sista punkten, punkt 9, (poängsätts med 0-30
poäng) har anbudslämnaren möjlighet att
beskriva åtgärder utöver de som efterfrågats
tidigare i formuläret.
Formuläret finns på
lund.se/brunnshog/markanvisning
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Tidplan
19 september
Den digitala ansökningsportalen
öppnar på lund.se/brunnshog/
markanvisning
19 oktober
Inlämning senast kl 12.00
23 november
Juryn klar med sin bedömning
December-januari 2019
Teknisk nämnd beslutar om
markanvisning till vinnarförslaget
och resultatet offentliggörs
1 februari 2019
Startmöte i Lund på kommunhuset
Kristallen kl 13.00 - 16.00

Deltagande
Alla aktörer i bygg- och fastighetsbranschen
välkomnas att delta genom att fylla i det
digitala anbudsformuläret.
Lunds kommun förbehåller sig:

• Fri prövningsrätt av lämnade anbud.

Anbudslämnare som inte lämnar kontaktuppgifter i anbudsformuläret kommer att
diskvalificeras.

• Rätten att göra en bedömning av

a nbudslämnarens ekonomiska
förutsättningar att genomföra projektet.

• Rätten att ta referenser avseende

a nbudslämnarens tidigare genomförda
projekt.

• Rätten att helt eller delvis avbryta tävlingen
om kommunen bedömer att inlämnade
anbud inte uppfyller ställda krav eller
förväntningar.

• Rätten att justera tidplanen om så visar sig
nödvändigt.

• Rätten att avbryta projektet utan någon rätt

för byggaktören att få ersättning för nedlagda
kostnader.

JURY
Juryn består av
stadsarkitekt,
exploateringschef
och en av
arkitekterna vid
Brunnshögsprojektet,
Lunds kommun.
Även Cord Siegel från
Hauschild+Siegel
Architecture och
Katarina Rundgren
från Testbedstudio
Arkitekter medverkar
i juryn.
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Villkor
1. Arrendeavtal fram till byggstart. 
2. Rätt för Lunds kommun att förhyra högst 25
procent av hyresrätterna för sociala förtursfall.
3. Att medverka till att en standard för en
digital plattform i Brunnshög etableras.
4. Parkeringslösen hos Lunds kommunala
parkeringsbolag enligt kommunens
parkeringsnorm för Brunnshög. Kostnad är
130 000 kr exl. moms per plats.
5. Anslutning till sopsugssystem. Kostnad är
10 000 kr per lägenhet.
6. Samtliga anslutningsavgifter betalas av
byggaktören.
7. Planavgift tas ut i samband med bygglov.
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Brunnshögstorget,
lokaler för delandeekonomi, service och
bostäder

Nobelparken

På gång i
Brunnshög

Spårvägshållplats

Konceptbostäder med
co-living/
co-working-utformning

Handel, service
och bostäder

Skola F-3

Antalet människor som kommer att verka i den
nya stadsdelen ställer höga krav på utbudet av
handel och service.
ICA Fastigheter bygger framtidens
handelskvarter i centrala Brunnshög. Förutom
butik och bostäder kommer handelskvarteret
även att innehålla restaurang, apotek, gym och
ett bibliotek.

Aktuell byggrätt

Gryningsparken

När Brunnshög är färdigbyggt kommer
uppemot 40 000 personer att bo eller arbeta
här.

Spårvägshållplats

I centrala Brunnshög kommer en skola (årskurs
F-3) att byggas som tas i drift höstterminen
2023. Under förra året fördelades mark för 180
bostäder i centrala Brunnshög och 280 bostäder hade byggstart i södra Brunnshög. Där
byggs nu också ett hotell.
Lunds nya, hållbara stadsdel är på gång och
byggs redan nu!
Brunnshögs grundläggande målbild är att
minimera klimatpåverkan, balansera den goda
jorden och maximera sinnesintrycken.
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Brunnshögs hållbarhetsmål
- minimera, balansera och
maximera.
ILLUSTRATION:
TESTBED STUDIO

Hållbara
Brunnshög

Ambitionerna i Brunnshög är höga. Vi tror
därför att det är viktigt att alla parter delar
samma målbild, samtidigt som utrymme
ges till nya tankar och arbetssätt.

Minimera klimatpåverkan
• I Brunnshög görs huvuddelen av

transporterna med kollektivtrafik, gång eller
cykel.Endast var tredje transport sker med
bil.

• I Brunnshög tas fjärrvärmen, fjärrkylan samt
spillvärmen tillvara i byggnader i ett
lågtemperatur system.

• Byggnaderna i Brunnshög har egen

 roduktion av solel. De är också utformade
p
med låga värmeförluster, låga kylbehov och
installationer med en effektiv elanvändning.
Därmed skapas en minimal
primärenergianvändning, som ligger nära
noll.

• I kvarteren finns gott om lättillgänglig,
skyddad och säker cykelparkering.

•

De som bor och arbetar i Brunnshög har
tillgång till elbilspool.

Balansera den goda jorden

Maximera upplevelserna

• I Brunnshög finns gott om möjlighet till egen

• Brunnshög är en promenadstad där bilen har

odling på gårdar, tak och balkonger.

• På gårdarna minimeras de hårdgjorda ytorna
vilket ger plats för växtlighet.

• Genom att kvartersgrönskan kopplas till parker,
grönstråk och alléer
stimuleras en rik flora
och fauna

• Dagvatten tas om

hand på kvartersmark
genom lokal fördröjning.
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underordnad ställning till förmån för fotgängare, lek och annat stadsliv.

• Den arkitektoniska kvaliteten är mycket hög.
• Byggandet i södra Brunnshög följer den

kvalitetsmanual som finns för områdets
offentliga rum.

• För varje projekt i Brunnshög finns en

upplevelseplan där mötesplatser,
funktionsblandning och önskade sinnesintryck
utreds. Upplevelseplanen är sedan vägledande
i arbetet.
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Offentliga
rummet
Brunnshög kommer att vara en varierad och
attraktiv stadsmiljö med mycket grönska. För
att uppnå detta förbinder sig byggaktörer i området att följa de kvalitetsriktlinjer som tagits
fram för utformning av det offentliga rummet.
Fokus i kvalitetsriktlinjerna ligger på att skapa
en varm och upplevelserik miljö präglad av
experimentlust. Det ska märkas att det är
människans behov, inte bilens, som styrt
utformningen av gator och gränder.
Lunds kommun står för utformningen av den
allmänna platsmarken som blir normerande för
gestaltningen av all mark, även kvartersmark i
det offentliga rummet. Byggaktörerna ska följa
kvalitetsriktlinjerna.

Teknisk försörjning
Bebyggelsen i södra Brunnshög kan anslutas
till befintliga system för VA och lågtempererad
fjärrvärme.

sopsugssystemet pågår.

Området kommer att anslutas till ett sopsugssystem med tillgång till fyra fraktioner. Övrigt
avfall sorteras i underjordiska behållare som
placeras i det offentliga rummet. Byggnation av

För att hålla nere storleken på
dagvattendammarna ska dagvattnet fördröjas
på både park-, gatu- och kvartersmark där det
är möjligt. Detta sker i öppna dagvattensystem

ILLUSTRATION: KARIN SERIN

och på icke hårdgjorda ytor där vatten både
fördröjs och renas innan det rinner vidare till
underjordiska dagvattenledningar.
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Spårvägen
Under 2020 planeras ordinarie trafik med spårväg att börja rulla i Brunnshög. Spårvägsbygget
pågår för fullt och testdrift äger rum hösten
2019.
Spårvägen är en viktig del i stadsdelens utveckling och även en betydelsefull pusselbit för
Lunds hållbara utveckling, där kollektivtrafiken
är en viktig del som ökar sina andelar av
ILLUSTRATION: OLOF ERIKSSON

resandet varje år som går.
Spårvägen går från Lund C via
Universitetssjukhuset, Universitetscampus, Ideon och Brunnshög till ändhållplatsen Science
Village S candinavia. Byggrätt Gryningen har nära till både hållplats
Solbjer och Brunnshögs centrum.
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Det blir totalt nio hållplatser på en 5,5 km
lång sträcka. Restiden från Lund C till
Brunnshög Centrum blir 11 minuter.

Parkering

Parkering i området sker genom kommunens system för parkeringsköp. Det innebär att
parkeringslösen om 130 tKr per plats erbjuds
i parkeringsanläggningar som byggs av Lunds
Kommunala Parkeringsbolag (LKP). Mark
parkeringar eller underjordiska garage kommer
inte att kunna anordnas. Undantag görs för
handikapparkeringar på kvartersmark.
Lunds kommuns mål är att minska bilåkning genom att erbjuda god tillgänglighet till kollektiv
trafik, cykel och fordonsdelning. Åtgärder
som bidrar till detta mål kan minska kravet på
parkeringsplatser, se parkeringsnorm.
Gryningens parkeringshus ligger i nära anslutning till byggrätten. Endast sparsam angöring
kan accepteras, eftersom det ligger mitt i ett
område där spårvägs-, gång- och cykeltrafik
prioriteras.
Information om gällande parkeringsnorm finns
på lund.se/brunnshog/dokument-sodra
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Process efter
markanvisning
1. Efter beslut om markanvisning i teknisk nämnd erbjuds vinnaren att teckna
ett arrendeavtal och köpet fullföljs genom beslut i Kommunstyrelsen när
byggprojektet startat.
2. Arrendeavtal och köpeavtal tas upp för politiskt beslut när byggaktör
undertecknat handlingarna. Ambitionen är att avtal ska kunna vara
beslutade före 2019 Q1
3. Arrendetiden börjar gälla från Q1 2019 och löper under 12 månader.
Under denna tid ska byggstart ske.
4. De hållbarhets- och kvalitetslöften som ges i vinnande tävlingsbidrag
kommer att skrivas in i köpeavtalet som bilaga.
Ett slutmöte kommer att arrangeras när byggnaden är färdig och kombineras
i tid och plats med det formella slutsamrådet enligt PBL. Syftet med det
förlängda mötet är att gemensamt utvärdera resultatet av tävlingen och
gå igenom hur de hållbarhets- och kvalitetslöften som gavs har hållits.
Har kommun respektive byggaktör levererat enligt prospekt och avtal?
Hur har samarbetet gått? Kan vi ge varandra goda referenser?

KONTAKT: Börje Fennhagen, Exploateringsingenjör, Lunds kommun,
borje.fennhagen@lund, tel:+46 46 359 56 60

