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Urvalsprocess för ankarbyggaktör för kommersiella
byggrätter i Centrala Brunnshög
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samarbete med
Brunnshögsprojektet utföra ett så kallat jämförandeförfarande
för att hitta en ankarbyggaktör för Centrala Brunnshögs
kommersiella byggrätter i enlighet med de villkor som framgår
av ärendet.

Sammanfattning
Det behövs ett aktivt arbete för att öka efterfrågan och värdet på
kommersiella byggrätter i Centrala Brunnshög. Nu föreslår tekniska
förvaltningen att en så kallad ankarbyggaktör utses i konkurrens för
att få en skicklig medaktör.

Underlag för beslutet



Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse, 2022-03-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott/Strategisk
samhällsplanering § 15, 2022-03-21

Ärendet
Utbyggnaden av Brunnshög är inne i ett expansivt skede. Men
bostadsprojekten dominerar. Nu behövs fler arbetsplatser i
Brunnshög och etablering av företag som stärker Lund som innovationsstad för att förverkliga den vision som finns för Brunnshög. I
fördjupning av översiktsplan beskrivs de synergier som bör uppstå
mellan forskning, medborgare och företag i stadsområdet. Visionen
är att en lång rad innovationsföretag ska etablera sig i Brunnshög
och att fördelningen mellan arbetsplatser och bostäder ska vara
hälften vardera.
Det har hittills inte funnits något intresse av att förvärva kommersiella byggrätter i Brunnshög. De som markanvisades kring 2010
lämnades tillbaka av Skanska, NCC och Vasakronan. Endast Peab
visade ett fortsatt intresse.
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Anvisningarna till Axis och SAAB Kockums har nu ökat intresset för
stadsdelen. Efter kontakt med över tjugo kommersiella byggaktörer
kan tekniska förvaltningen konstatera att det finns ett långsiktigt
intresse från flera av dem att komma in och samarbeta kring planeringen av ett nytt stadsområde i Brunnshög där tyngdpunkten ligger
på arbetsplatser och där inslaget av bostäder är mer blygsamt.

De rödfärgade volymerna visar vilken del av Centrala Brunnshög som kan utgöra det nya
ekosystemet för arbete. Vy från norr där Södra Brunnshög ligger i bildens övre kant.

Tekniska förvaltningen vill föreslå en process för att öka efterfrågan
på kommersiella byggrätter i Brunnshög. Målet är att öka antalet
företag och arbetsplatser så att målet i fördjupning av översiktsplanen kan nås för Brunnshög som helhet (inklusive Science Village,
Domkyrkans mark och kvarteret Vattentornet).
Tekniska förvaltningen föreslår att samarbete etableras med en så
kallad ankarbyggaktör. Denne är med i planeringsgruppen och
bidrar med sin kunskap, i det här fallet när det gäller framtidens krav
på arbetsplatser. Modellen används ofta i Stockholm men har testats
i mindre skala i Brunnshög, när JM fick löfte om en markanvisning
någonstans i Portkvarteren och bistod med råd om byggrättsstorlekar, huslängder med mera i planarbetet. Först när planen var i
antagandeskedet gjordes en överenskommelse med företaget om
vilken byggrätt som skulle föreslås för markanvisning. Under planarbetet visste JM inte vilken byggrätt som skulle anvisas till dem,
vilket skulle göra att företaget såg till att alla delar av planen fick god
genomförbarhet och ett högt marknadsvärde. Metoden visade sig
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fungera väl och såväl JM som tjänstepersoner lärde sig mycket om
varandras arbete.
Valet av ankarbyggherre föreslås vara konkurrensutsatt, men inte
genom en traditionell markanvisningstävling, eftersom det inte finns
en påbörjad detaljplan. Jämförandeförfarandet föreslås gå till på
följande vis: en inbjudan till intresseanmälan skickas ut till kommersiella utvecklare av fastigheter. De ombeds kort redogöra för sitt
företag (affärsidé, finansiell ställning m m), vad företaget kan bidra
med för kunnande om framtidens krav på arbetsplatser och hur
företaget skulle vilja se arbetsplatsmiljön i Centrala Brunnshög.
En grupp med representanter från kommunkontoret, tekniska
förvaltningen och stadsbyggnadskontoret samt en extern expert
(från den kommersiella sidan av byggsektorn), föreslås utgöra
urvalsgruppen. Efter en gallring genomförs dialoger och intervjuer
med några företag vars intresseanmälningar befunnits vara speciellt
intressanta.
Kriterier för urval föreslås vara: hög kompetens för framtidens
arbetsplatsmiljöer (ekosystem) och hållbarhet, goda idéer för att
skapa en attraktiv stadsmiljö med tyngdpunkt på arbetsplatser och
god genomförbarhetskapacitet. Frågan om minsta byggrättsstorlek
bör också vägas in, där ett mycket högt krav troligtvis är en nackdel
för Lunds kommun.
Föreslagen byggaktör beslutas politiskt efter tekniska förvaltningens
urvalsprocess. Den valde byggaktören föreslås sedan att bli ankarbyggherre och ingå i Lunds kommuns planerarteam som koordineras
av Brunnshögsprojektet. En gemensam kunskapsresa föreslås för att
uppnå kompetenshöjning och kunna skapa framtidens ekosystem för
arbete. Forskarkontakter, studiebesök och näringslivskontakter blir
delar av processen som ska leda fram till ett plandokument för
Centrala Brunnshögs kommersiella delar. När huvuddragen av detta
är klart kan markanvisning ges till ankarbyggherren. Därefter kan
traditionella markanvisningstävlingar arrangeras för att fördela
övriga byggrätter.

Föredragning
Tekniska förvaltningen föreslår modellen med ankarbyggherre för
att säkra en riktigt hög kvalitet på planeringsidéerna för det ekosystem för arbetsplatser som bör skapas i Brunnshögs centrala delar.
Många aktörer runtom i landet utvecklar nu helt nya koncept för
arbetsplatsområden. Det handlar om blandning av service, bostäder
och fritidsaktiviteter. Men också om så kallade ”communities”,
sociala miljöer för utbyte av kunskap och möjligheter till affärssamarbeten. Genom att bjuda in till ett långsiktigt samarbete skulle
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Lunds kommun kunna involvera helt nya och mycket framgångsrika
nationella aktörer som gör att Centrala Brunnshög kan erbjuda en
helt egen och annorlunda plats för arbete. Den ska komplettera
erbjudanden i Science Village och ett samarbete pågår så att
områdena kompletterar och stärker varandra. I kontakterna med
utvecklare av kommersiella byggrätter har tekniska förvaltningen
funnit mycket framtidstro, idéer kring framtida kontor och nyfikenhet på Lund.
Ankarbyggaktören blir motiverad av löftet om att kunna erbjudas
markanvisning till minst en byggrätt i Centrala Brunnshög. Vid
dialogmötena i urvalsprocessen kan frågan om byggrättsstorlek tas
upp så att det finns en samsyn.

Beredning
Ärendet har beretts av Brunnshögsprojektet, tekniska förvaltningen
och av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Barnets bästa
En blandstad där bostäder, service och arbetsplatser blandas, ger
barn möjligheter att se vuxna i arbete. Det ger en inblick i vuxenlivet
som inte i lika hög grad kan erbjudas i ensidiga bostadsmiljöer.
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär på sikt intäkter till Lunds kommun då mark säljs
till blivande ankarbyggherre.
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