Allmän projekttävling för
kvarteret Nya Kungsberget i Linköping
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1 Inbjudan
Lejonfastigheter arrangerar, på uppdrag av Linköpings kommun, en allmän projekttävling
för volymstudier och gestaltning av huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget, en plats
för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

2 Mål och syfte med tävlingen
Målet med tävlingen är att utse det förslag som bäst svarar på uppställda krav för:
• En helhetslösning, i form av volymstudie, för kvarteret Nya Kungsberget, som
tillgodoser lokalbehov för skola, idrott och kultur, behov av utemiljö, logistik kring
byggnaden och relation till kringliggande bebyggelse. Nya Kungsberget ska till
största delen innehålla utbildningsverksamhet.
• Huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget, som erbjuder en berörande och
intressant arkitektur, som uttrycker visionen för Nya Kungsberget och som löser
ställda funktions- och miljökrav.
Syftet är att efter genomförd tävling, i enlighet med Lagen om offentlig upphandling,
förhandla med vinnande arkitektteam om uppdraget att projektera huvudbyggnaden samt
vidareutveckla volymstudier för kvarteret i samband med kommande detaljplaneprocess.
Nya Kungsberget ska uppföras etappvis med planerad första inflyttning 2020 och planeras
stå helt klar, inklusive utemiljö, 2022.
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3 Vision
Visionen för projektet är:
Nya Kungsberget – Ett nav för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser
och stadsliv.
Nya Kungsberget, med placering vid Drottningtorget, får ett centralt läge i den växande
innerstaden. Med utbildning, idrott och kultur i centrum, och i samverkan med olika
publika aktiviteter, ska Nya Kungsberget bli en betydelsefull mötesplats för Linköpingsbor
i olika åldrar. Kvarteret ska binda samman innerstaden med den nya stadsdelen Stångebro
och Tannefors. Byggnaderna ska kännetecknas av öppenhet, tillgänglighet och trygghet.
Nya Kungsberget ska erbjuda ett gott stöd för de pedagogiska verksamheterna och genom
sin arkitektur sända signaler om vikten av kunskap och lärande.
Kvarteret Nya Kungsberget ska stå länge och ska fungera väl för både nutida och
framtida behov.
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4 Utgångspunkter
Linköping är en kommun med stark tillväxt och ökande befolkningstal. Förtätning av
innerstaden medför ett ökat behov av skolplatser. Med en växande befolkning ökar också
behovet av ytor för idrott och friskvård, liksom för kulturaktiviteter och mötesplatser för
stadens invånare och besökare.
Linköping har en tydlig utbildnings- och kunskapsprofil, med bland annat ett högkvalitativt universitet och universitetssjukhus och ett framgångsrikt, kunskapsintensivt näringsliv.
Linköping har också höga ambitioner att utvecklas som idrotts- och evenemangsstad.
Linköpings kommun har ambitionen är att låta stadskärnan utvidgas över Stångån
Kinda Kanal, så att stadsdelen Tannefors blir en del av innerstaden. Området ska utvecklas
mot en tydligare innerstadskaraktär (Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, bilaga 1).
Platsen för Nya Kungsberget är strategiskt belägen i området och där finns goda förutsättningar för utbyggnad och förtätning.
Fastighetsägaren Lejonfastigheters uppgift är att erbjuda funktionella och tilltalande
miljöer för kommunens verksamheter, som en aktiv och engagerad aktör i Linköpings
utveckling. Projektet Nya Kungsberget ska tillgodose kommunens behov av verksamhetslokaler för skola, idrott och kultur samt bidra till goda stadskvaliteter i Tannefors, genom
att skapa en levande mötesplats och ett värdefullt inslag i stadsbilden med berörande och
intressant arkitektur.
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4.1 Bebyggelsestruktur och kulturhistoria
Stadsdelen Tannefors i sin nuvarande utformning byggdes i stora delar under
1940–1950-talen, i samband med uppbyggandet av Saab-området. Omgivningen karaktäriseras av efterkrigstidens ideal med ”hus i park” och smalhus. De fem punkthusen som
omges av Kungsbergsparken är betydelsefulla bärare av denna utbyggnadsfas i stadens
historia. Dessa punkthus är 5–6 våningar höga och har ljust putsade fasader. I övrigt
domineras bebyggelsen av lamellhus i 3–4 våningar.
Gatunätet inom området består i huvudsak av mindre lokalgator.
Den nuvarande Kungsbergsskolan invigdes 1949. Den ritades av Sten Westholm, som var
stadsarkitekt i Linköping mellan 1931 och 1963. Han ritade även Tinnerbäcksbadet och flera
skolor i Linköping, som nuvarande Berzeliusskolan, Tanneforsskolan och Ånestadsskolan.
Kungsbergsskolan består av byggnadskroppar i olika höjder som ansluter till varandra på
olika sätt. Fasaden är klädd med räfflat gult tegel. 1992 gjordes en upprustning av skolan
och två nya byggnader tillfördes.
Förutsättningen i denna tävling är att samtliga byggnader på tomten för den nuvarande
Kungsbergsskolan ska rivas.

4.2 Linköpings kommuns planer för utveckling av närområdet
I enlighet med Utvecklingsplan för Linköpings innerstad (bilaga 1) ska Nya Kungsberget
och området intill utvecklas till ”mer och bättre innerstad”. Platsen och dess omgivningar
ligger i en av stadens mest expansiva delar. Ny stadsbebyggelse planeras på det intilliggande
området Stångebro, där även ett nytt resecentrum diskuteras. Framför fastigheten
korsas två strategiskt viktiga stråk, Drottninggatan och Nya Tanneforsvägen. Området runt
kvarteret utpekas som område
för strukturell förnyelse. Bebyggelsen runt Nya Tanneforsvägen
ska förnyas och här kan också
förtätningar bli aktuella.
I de närliggande kvarteren
Konsuln och Krigaren, på platsen
för den tidigare räddnings
stationen, är nu ett stort antal
bostäder och kommersiella lokaler
under uppförande.
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4.3 Pedagogisk verksamhet och kvalitetskriterier för utbildningslokaler
Utformningen av Nya Kungsberget ska ge bästa möjliga stöd för den pedagogiska
verksamheten i grundskola, gymnasieskola och kulturskola. I utbildningsnämndernas
övergripande lokalprogram beskrivs kvalitetskriterier för utformningen av utbildnings
lokaler. Huvudmålet är att lokalerna ska vara utformande så att de ger goda förutsättningar
för lärande och ta sin utgångspunkt i skollag, och i de olika skolformernas läroplaner
och kursplaner.
Det övergripande lokalprogrammet beskriver viktiga nyckelområden som berör pedagogiska behov, inkludering, kommunikation, generalitet, samnyttjande, estetik, miljö,
trygghet och säkerhet. Se vidare bilaga 2, Kvalitetskriterier för utbildningslokaler.

4.4 Offentliga rum
Tävlingsområdet är omgivet av en rad viktiga offentliga rum. Drottningtorget framför den
nya byggnaden kommer att omgestaltas av kommunen efter tävlingens avgörande. De stora
träden ska bevaras men kan komma att stammas upp. Parkeringar ska flyttas bort från
torget så att ett grönt torg kan skapas.
Kungsbergsparken, intill tävlingsområdet, är en miljö som är värd att bevara och är en
värdefull tillgång för stadsdelen.
Efter tillkomsten av ny bebyggelse på Stångebro, och ett nytt resecentrum, kan anslutande
gator norr om den nuvarande tomten komma att få en ny roll för koppling mellan ny och
befintlig stadsbebyggelse.

4.5 Detaljplaneprocessen
Avsikten är att tävlingen ska resultera i ett underlag för detaljplan som ska prövas i detalj
planeprocess. Vinnande arkitekt deltar i utveckling av förslaget i samband med kommande
detaljplaneprocess. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret har gjort en tidig bedömning av
hur stora byggnadsvolymer och höjder som är rimliga på platsen. Se bilaga 3.
Detaljplanen kommer att reglera markanvändning. Det huvudsakliga användnings
ändamålet kommer att vara skola. Inslag av centrumverksamhet eller kontor kan komma
att tillåtas.
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5 Tävlingsuppgift och program
5.1 Tävlingsuppgift
Tävlingsuppgiften är att presentera övergripande gestaltning och organisation av kvarteret
Nya Kungsberget som ska innehålla:
• Skola
• Kulturskola
• Idrottshallar
• Publika verksamheter
Tävlingsuppgiften består av två delar:
• Att i volymstudie ge förslag på en helhetslösning för kvarteret, som på bästa sätt
tillgodoser lokalbehov för skola, idrott och kultur, behov av utemiljö, logistik kring
byggnaden och relation till kringliggande bebyggelse. Nya Kungsberget ska till största
delen innehålla utbildningsverksamhet. Volymstudien ska pröva om tomten kan
rymma ytor utöver utbildningens behov.
• Att presentera detaljerad utformning av huvudbyggnaden för kvarteret Nya
Kungsberget, som erbjuder en berörande och intressant arkitektur, som uttrycker
visionen för Nya Kungsberget och som löser ställda funktions- och miljökrav.

5.2 Tävlingsområdet
Tävlingsområdet motsvarar fastigheten,
se bifogat underlagsmaterial, bilaga 4.

5.3 Kvarteret och dess innehåll
Byggnaderna och platsen ska bli ett nav för
utbildning, lärande, idrott, kultur, upplevelser
och stadsliv. Byggnadernas utformning ska
sända tydliga signaler om betydelsen av kunskap och kreativitet.
Fastigheten ska bebyggas på ett sätt som
sluter kvarteret mot omgivande gator, som skapar en skyddad innergård samt ger en framträdande huvudbyggnad mot Drottningtorget.
Hela kvarteret kommer att bebyggas och vara en del av innerstadsmiljön – ingen del
ska således uppfattas som en baksida.
En inbjudande entré ska finnas i huvudbyggnaden. Samtidigt uppkommer en naturlig
entrésida i riktning mot det framtida resecentrum, som planeras på Stångebrofältet.
Därför ska ytterligare en entré finnas från Stallgatan eller Axgränd. En öppning i
byggnadskropparna ska också finnas från innergården ut mot Kungsbergsparken.
© Linköpings kommun

5.3.1 Utbildning, kulturskola, idrott och stadsliv
Nya Kungsberget ska till största delen innehålla lokaler för grundskolans högstadium
och för gymnasium, sammantaget 1 800 elever plus personal. Inom fastigheten ska även
Kulturskolans verksamhet inrymmas. Kvarteret ska också inrymma två fullstora idrottshallar. Lokalerna ska kompletteras med en viss andel ytor för utåtriktade verksamheter
som vänder sig till allmänheten. Se Lokalprogram, bilaga 5.
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5.3.2 Samnyttjande och generalitet
Byggnaderna ska underlätta samverkan mellan de olika verksamheter som bedrivs där.
En stor del av lokalerna ska kunna utnyttjas för olika funktioner under olika delar av
dagen och veckan. Lokalerna ska också kunna förnyas och anpassas till framtida behov.
Tävlingsförslaget ska särskilt visa hur huvudbyggnadens utformning, konstruktion,
materialval med mera bidrar till generalitet och effektivt lokalutnyttjande.

5.3.3 Beräknat lokalbehov
Det totala lokalbehovet för skola, kulturskola och idrott har beräknats till cirka 23 000
kvadratmeter BRA, till viss del lokaler för utåtriktade verksamheter inom skolverksamheten, se bilaga 5. Utöver dessa ska, om det medges, lokaler för publika verksamheter
tilläggas enligt punkt 5.5.5.

5.4 Huvudbyggnad
Huvudbyggnaden ska fungera som ett välkomnande nav som knyter samman och möjlig
gör tillgänglighet och kommunikation inom hela kvarteret. Här ska finnas lokaler för
gemensamma aktiviteter och ytor för social samvaro för elever, personal och besökare.
I denna byggnad ska också finnas vissa utbildningsaktiviteter med inslag som vänder sig
till allmänheten.
Funktioner som ska finnas i huvudbyggnaden beskrivs översiktligt nedan samt listas
i Lokalprogram, bilaga 5.

5.4.1 Gemensamma ytor
Huvudbyggnaden ska innehålla lokaler som nyttjas av alla i skolan, såsom skolbibliotek,
uppehållsrum och restauranger. I huvudbyggnaden ska också finnas utrymmen för skolans
administration och elevvård.

5.4.2 Undervisningslokaler
I huvudbyggnadens lokaler som vänder sig mot Drottningtorget ska gymnasieskolans
restaurang- och livsmedelsprogram placeras. Dessa lokaler ska ha en koppling med
skolans restauranger/matsalar samt med tillagningskök. Huvudbyggnaden ska även
innehålla en stor del av Kulturskolans verksamhet. Därutöver kan huvudbyggnaden
innehålla andra utåtriktade och publika undervisningslokaler för praktiska ämnen eller
yrkesinriktade program.

5.4.3 Restauranger, café
Restaurangutrymmen med tillagningskök, för skolans elever och personal med flera,
ska finnas inom fastigheten. Restauranger/matsalar ska finnas i huvudbyggnaden och kan
delas upp i mindre enheter. Tillagningskök ska finnas i intilliggande byggnad med direkt
anslutning till matsalar.
Möjlighet att nyttja restaurangplatser på kvälls- och helgtid, för exempelvis idrotts
utövare och evenemangsbesökare, ska finnas. En del av restaurangutbudet kan också
göras tillgängligt för allmänheten.

5.4.4 Entré
Entrén till huvudbyggnaden ska vara inbjudande och ge en överblick över kvarteret.
Från entrén ska man lättillgängligt nå Kulturskolan, restauranger, skolbibliotek, ateljéer,
verkstäder och idrottshallar. I entréhallen ska finnas en gemensam reception samt plats
för mindre utställningar och liknande.
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5.4.5 Utåtriktade och publika verksamheter
Nya Kungsbergets läge vid Drottningtorget i centrala Linköping ställer krav på utåtriktade
lokaler. Nya Kungsberget är en viktig aktör i en levande stadsdel. Därför ska ytor om cirka
400 kvadratmeter i kvarterets gatuplan utgöras av lokaler för utåtriktade och publika
verksamheter. Lokalerna ska inrymmas i såväl huvudbyggnad som i övriga huskroppar.
Verksamheterna kan vända sig till en större allmän målgrupp och kan vara aktiva utöver
den tid då skolverksamhet bedrivs. Se även punkt 5.5.5.

5.5 Övriga byggnader (volymer)
Kvarterets övriga byggnader, vid sidan om huvudbyggnaden, ska i tävlingsförslag beskrivas
som volymer. Funktioner som ska finnas i byggnaderna beskrivs översiktligt nedan samt
listas i Lokalprogram, bilaga 5.

5.5.1 Generella skollokaler för gymnasieskolan och grundskolans högstadium
Nya Kungsberget ska innehålla undervisningslokaler för 1 800 elever i högstadium och
gymnasium. Lokalerna ska vara generella och kunna användas oavsett skolform. Se
Lokalprogram, bilaga 5.

5.5.2 Kulturskola
Nya Kungsberget ska fungera för Kulturskolans verksamhet. Kulturskolan erbjuder idag
uttryckssätten musik, teater, dans samt bild och form. Totalt lokalbehov för Kulturskolan
är cirka 2 500 kvadratmeter, varav cirka 1 500 kvadratmeter ska vara samlokaliserade
med skolans lokalytor och med idrottsytor. Stora delar av Kulturskolans lokaler ska
lokaliseras i huvudbyggnaden.

5.5.3 Två idrottshallar
Nya Kungsberget ska innehålla två fullstora idrottshallar för skolidrott och förenings
aktiviteter. Idrottshallarna ska även vara ändamålsenliga för större tävlings- och
evenemangsverksamhet. Hallarna ska vardera ha måtten 43x23 meter fri golvyta samt
rymma läktarkapacitet för 300–500 personer. En av hallarna ska utformas så att den
även fungerar som aula, hörsal och skrivsal.
Idrottshallarna ska ansluta till varandra för att möjliggöra rationell utformning av
gemensamma utrymmen.
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5.5.4 Tillagningskök
Tillagningskök till huvudbyggnadens restauranger och café ska finnas med direkt anslutning till matsalarna. Angöring för leveranser till tillagningsköket och för borttransport av
avfall ska anordnas från Humlegatan.

5.5.5 Utåtriktade och publika verksamheter
Lokaler för utåtriktade verksamheter ska finnas i gatuplanet i delar av byggnaderna, för
att förstärka kvarterets innerstadskaraktär och bidra till ett levande stadskvarter. Dessa
ska i första hand finnas mot Drottningtorget och mot Lindengatan. Se även punkt 5.4.5.
I tävlingsuppgiften ingår dessutom att i volymstudier visa om och hur kontorslokaler för
externa hyresgäster kan tillföras fastigheten, utöver de föreskrivna ytorna för utbildning,
idrott och kultur. Kontorslokalerna kan ha en yta på upp till 5 000 kvadratmeter.

5.5.6 Utemiljö
Kvarteret ska innehålla en innergård med en friyta på minst 5 000 kvadratmeter. Innergården
ska tillgodose skolans behov av utemiljö. En viss uppdelning av friytorna kan göras. Utöver
innergårdens ytor kan pausutrymmen också finnas på terrasser.
I tävlingsuppgiften ingår att visa en övergripande organisation och utformning av
friytor. Ytorna ska bidra till att kvarteret binder samman innerstaden med Stångebro
och Tannefors, och till att huvudbyggnaden blir det nav som efterfrågas.

5.6 Öppenhet och säkerhet
Delar av byggnaderna ska kunna användas av allmänheten och utanför ordinarie skoltid.
Därför ska besökare kunna få tillträde till vissa lokaler men inte till andra. De generella
undervisningslokalerna är inte tillgängliga för allmänheten. Tävlingsförslag ska visa möjligheter till zonindelning.
I huvudentrén kommer någon typ av bemanning att finnas under dagtid.
Överblickbarhet bidrar till trygghet. Även exteriört ska byggnaden bidra till säkerhet
och trygghet med hjälp av genomsiktlighet och god belysning.
Byggnaden ska erbjuda en trygg och genomtänkt miljö ut brandsäkerhetssynpunkt.

5.7 Tillgänglighet
Nya Kungsberget ska byggas så att personer med olika typer av funktionsnedsättning eller
nedsatt orienteringsförmåga känner sig välkomna och på ett smidigt sätt kan komma till
och röra sig i anläggningen. Det ställer krav på ett grundläggande förhållningssätt med inriktning på tillgänglighet, när det gäller planlösningar, logistik, orienterbarhet, belysning,
färgsättning och materialval.
Huvudentrén ska kunna nås inom 25 meter från handikappanpassad parkeringsplats.

5.8 Hållbara byggnader
Linköpings kommun vill utveckla staden mot ett hållbart samhälle. Ett av de långsiktiga
målen är att kommunen ska vara koldioxidneutral år 2025. Det innebär att Linköping
med alla dess verksamheter, näringsliv och medborgare inte ska tillföra atmosfären
något nettotillskott av koldioxid från och med 2025.
Ambitionen är att huvudbyggnaden ska uppfylla och certifieras lägst enligt standarden
för Miljöbyggnad Guld, vilket innebär att den ska byggas med hög kvalitet för långsiktig
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hållbarhet. Långsiktigt ekonomisk fastighetsdrift ska eftersträvas, med låga drift- och
underhållskostnader. Därför ska LCC och LCA användas i utformning av byggnaderna.
Byggnaden, infrastrukturen och transporter måste baseras på mycket energieffektiva
system och förnyelsebara energikällor. Energisystemet ska vara effektivt och värmeförsörjningen ska primärt bygga på fjärrvärmeleverans. Byggnadens klimatpåverkan ska vara så låg
som möjligt. Mätning av energianvändningen och dess klimatpåverkan ska ske i byggnaden
och visualiseras på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt.
Behov av aktiv komfortkyla ska hållas så låga som möjligt.
Byggnadens tak kan ha funktioner såsom energiproduktion och gröna tak för dagvatten
rening, temperaturutjämning med mera. Även fasaderna kan nyttjas för energiproduktion.

5.9 Konstnärlig utsmyckning
För byggnader som uppförs för Linköpings kommuns verksamhet gäller att en procent av
den budgeterade byggkostnaden ska avsättas för platsspecifik konstnärlig gestaltning. Detta
gäller även för Nya Kungsbergets huvudbyggnad. Den konstnärliga gestaltningen hanteras
av Kultur- och fritidsnämnden, och en tidig dialog kommer att ske med vinnande arkitekt.

5.10 Gatunät, trafik och parkering
De gator som omger fastigheten är idag öppna för allmän biltrafik, förutom det avsnitt
av Humlegatan som i väster gränsar till tomten. Humlegatans funktion kan komma att
ändras i detaljplan.
Besöksparkering, cykelparkering och plats för varutransporter behöver inte lösas i förslaget,
inte heller bilparkering för personal, elever, idrottsutövare och publik. Se bilaga 3.

5.11 Anläggningens drift
5.11.1 Tekniska försörjningssystem
Den nya huvudbyggnaden och övriga volymer kommer att ha sina tekniska försörjningssystem med utgångspunkt från befintliga anslutningspunkter enligt bilagda ritningar.
Uppvärmningssystem för fastigheten är fjärrvärme.

5.11.2 Teknikutrymmen
Teknikutrymmen för huvudbyggnaden, såsom fläktrum, undercentraler med mera, samt
storleken på dessa, ska tydligt redovisas.

5.11.3 Avfallshantering
Avfall för hela fastigheten ska förläggas i ett separat miljöhus i närhet till inlastning till
tillagningskök. Miljöhuset ska medge sortering av avfall för hela kvarteret Nya Kungsberget.

5.12 Budget
Kostnadstaket för huvudbyggnaden är fastställt till ett totalt belopp på 225 MSEK.
Programskriven area i huvudbyggnaden är cirka 8 000 kvadratmeter BRA.
Kostnadstaket innefattar kostnad för hus- och markbyggnad, installationer och samtliga
byggherrekostnader. Tävlingsbidragen ska utformas med beaktande av detta kostnadstak.
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6 Gällande lagstiftning och normer
De tävlande ska förhålla sig till gällande svenska lagar, förordningar, föreskrifter och normer.

7 Tävlingstekniska bestämmelser
7.1 Arrangör
Tävlingen arrangeras av Lejonfastigheter AB i samarbete med Linköpings kommun
och i samråd med Sveriges Arkitekter.

7.2 Tävlingens form
Tävlingen är en allmän projekttävling i ett steg.

7.3 Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

7.4 Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av sju personer, utsedda
av Linköpings kommun och av Sveriges Arkitekter:
• Jakob Björneke, ansvarigt kommunalråd för skolroteln i Linköpings kommun,
ordförande i barn- och ungdomsnämnden; juryns ordförande
• Karin Granbom-Ellison, ordförande i bildningsnämnden, Linköpings kommun
• Catharina Rosencrantz, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden,
Linköpings kommun
• Johanna Wiklander, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt i Linköpings kommun
• Lena Svanberg, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
• Andreas Lebisch, arkitekt A MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
• Ann de Jonge, vd, Lejonfastigheter AB
Referensgruppen kan kompletteras med ytterligare sakkunnig expertis, såsom tävlingsjuryn
finner lämpligt.
Medarbetare hos Lejonfastigheter är tävlingsfunktionär. Juryns sekreterare är Julia
Hertzman, arkitekt SAR/MSA, från Sveriges Arkitekters tävlingsservice.
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7.5 Handlingar som ingår i tävlingsprogrammet
Bilagor

1. Utvecklingsplan för Linköpings innerstad
2. Kvalitetskriterier för utbildningslokaler inom Linköpings kommun
3. Förutsättningar inför kommande bedömningar i detaljplanearbetet
4. Tävlingsområdet
•

4.1 Tävlingsområdet

•

4.2 Tävlingsområdet Ortofoto

•

4.3 Snedbild över tävlingsområdet

5. Övergripande lokalprogram
•

5.1 Lokalprogram Nya Kungsberget, utbildningslokaler

•

5.2 Lokalprogram Idrottshall

6. Kartmaterial och modeller
•

6.1 Grundkarta Kungsbergsskolan

•

6.2 Primärkarta Kungsbergsskolan

•

6.3 Volymmodell Kungsbergsskolan

•

6.4 Anslutningar yttre VA

•

6.5 Anslutningar yttre el

7. Fotografi över kvarteret från Drottningbron
8. Kravkriterier

7.6 Frågor rörande tävlingen
Frågor gällande tävlingen kan ställas skriftligen via TendSign fram till den 14 februari 2017.
Svar på frågor (avidentifierade) delges samtliga tävlande via TendSign senast den
28 februari 2017.
All kommunikation sker via TendSign.

7.7 Inlämningskrav
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga inlämnade handlingar ska vara försedda med
ett motto.
• Tävlingsförslag ska presenteras på planscher i A1-format och får omfatta högst fyra
(4) planscher, numrerade 1–4, i nedre högra hörnet försedda med motto och monterade
på styvt underlag. Planscherna kan komma att ställas ut för allmänheten.
• Samtliga planscher ska även lämnas in digitalt via TendSign, som en fyrsidig pdf,
namngiven med förslagets motto. Planscherna ska kunna skrivas ut i A3 till juryn.
Dock kan planschernas beskrivande text lämnas separat för god läsbarhet. Pdf:en
kan komma att komprimeras av arrangören för publicering på web i samband med
kommunikation kring tävlingens resultat. Observera att maxstorlek på dokument
som laddas upp i TendSign är 50 MB per dokument.
• Tävlingsbidrag ska uppfylla kravkriterier enligt bilaga 8.
Allt inlämnat material, såväl digitalt som analogt, ska vara rensat från spårbar information
om upphovsman och liknande för att garantera full anonymitet.
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Tävlingsförslag ska redovisa följande:

				
Skala
• Situationsplan 	 1:1 000
• Situationsplan med entréer, trapphuslägen, utemiljö samt
parkeringsplatser för rörelsehindrade och för angöring

1:400

• Planritningar huvudbyggnadens bottenvåning samt
minst ytterligare två plan

1:200

• Sektioner huvudbyggnad

1:200

• Samtliga fasader huvudbyggnad

1:200

• Elevation genom hela kvarteret

1:400

• Illustration med perspektiv från Drottningbron på bifogat underlagsfoto (bilaga 7)
• Illustration i fågelperspektiv på bifogat underlagsfoto (bilaga 4.3)
• 3D-bild/skiss på entréyta i huvudbyggnaden
• Sammanställning av ytor LOA, BRA, BTA i huvudbyggnaden
• Flödesbild över kvarteret för cyklar, bilar, elever, lärare, besökande till idrottshallar,
besökande till kulturlokaler
• En beskrivande text av förslaget och den arkitektoniska idén.

7.8 Inlämning
Tävlingsförslag (fullständiga anbud) ska lämnas in elektroniskt via TendSign senast
den 17 mars 2017 för att tas upp till bedömning.
Tävlingsförslagen (monterade planscher) lämnas till allmän post- eller budbefordran samma
dag som anbuden lämnas in via TendSign, det vill säga med poststämpel senast den
17 mars 2017. Som stöd för bedömningen ska monterade planscher ha inkommit till
nedanstående adress senast fem (5) dagar efter poststämpeldatum:
Postadress:

Lejonfastigheter AB, Box 1943, 581 18 Linköping
Tävlingsförslagen (monterade planscher) kan även lämnas direkt till Lejonfastigheters
reception.
Lejonfastigheters reception:

Södra Stånggatan 1 (Stångs Magasin), Linköping
Receptionen är normalt bemannad vardagar klockan 9.00–11.00 samt
13.00–16.00
För förslag som lämnas direkt till receptionen ska kvitto lämnas som bekräftar att
förslaget mottagits.

7.9 Tävlingsarvode
Prissumman är 900 000 SEK som juryn fördelar. Förstapristagaren får minst 500 000 SEK.

7.10 Bedömningskriterier
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av juryn utifrån följande kriterier, utan inbördes
rangordning, samt enligt de mål och krav för kvarter och huvudbyggnad som framgår av
tävlingsprogrammet i dess helhet:
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Gestaltning:

• Hur väl den föreslagna huvudbyggnadens arkitektur svarar på kravet om att vara
berörande och intressant.
• Hur väl kvarterets föreslagna byggnadsvolymer och komposition samspelar med omgivningen.
• Hur väl bebyggelsen bidrar till att stärka sambanden i området.
• Hur väl huvudbyggnaden samverkar med omgivande gaturum och bildar en mötespunkt för stadsliv.
• Hur väl huvudbyggnadens uttryck, form och utförande annonserar dess innehåll och
skapar en intresseväckande blickpunkt vid Drottningtorget.
• Hur väl förslaget visar på en inbjudande, tillåtande, generell och öppen gestaltning av
huvudbyggnaden, tillgänglig under merparten av dygnets timmar.
Funktion och organisation:

• Hur väl förslaget uppnår tävlingsprogrammets krav på innehåll, samband och funktioner för utbildningens, kulturens och idrottens behov.
• Hur ändamålsenlig huvudbyggnaden är vad gäller yteffektivitet, logistik och tillgänglighet.
• Hur väl huvudbyggnaden fungerar för utåtriktade verksamheter av den karaktär som
beskrivs i tävlingsprogrammet.
Hållbarhet utifrån ekonomi, förvaltning, miljö och sociala aspekter:

• Hur väl material står för kvalitet, är slitstarka, åldras väl och är underhållsvänliga.
• Hur väl material och konstruktion svarar mot kravet att minimera byggnadens
klimatpåverkan.
• Hur väl huvudbyggnad och plats förmår bjuda in till och främja ett delaktigt stadsliv.
• Hur väl huvudbyggnad och plats bidrar till en trygg miljö.
Genomförbarhet och ekonomi:

• Att huvudbyggnaden och kvarteret är möjliga att projektera och bygga inom den tidplan,
den budget och de tekniska och miljömässiga krav som anges i tävlingsprogrammet.
• Att övergripande kalkyl, som vid behov tas fram av beställaren, visar att tävlings
förslaget kan genomföras till rimlig kostnad.
Utvecklingsbarhet:

• Hur väl förslaget svarar mot behoven hos en verksamhet som förändras över tid.
• Hur väl förslagets koncept kan bearbetas inom kommande detaljplaneprocess.
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7.11 Bedömning
Bedömningen beräknas vara avslutad under juni månad 2017.

7.11.1 Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att ställas ut, anonymt, av arrangören.
Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingsresultatet offentliggörs.

7.12 Publicering
Resultatet av tävlingen offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida, på Linköpings
kommuns hemsida, på Lejonfastigheters hemsida samt i upphandlingsbasen TendSign.
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på
sina hemsidor samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur. All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av förslagsställarnas namn.

7.13 Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt
7.13.1 Äganderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till belönade och arvoderade tävlingsförslag.

7.13.2 Upphovsrätt och nyttjanderätt
De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Arrangören
äger dock fram till och med den 30 juni 2019 option på nyttjanderätten till belönade och
arvoderade förslag. Om avtal inte träffats inom denna tidsfrist äger förslagsställaren fritt
förfoga över sitt förslag. Arrangören äger rätt att använda det samlade tävlingsresultatet
vid det fortsatta arbetet med projekteringen.

7.14 Returnering av förslaget
Förslagen kommer inte att returneras.

7.15 Uppdrag efter tävlingen
Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande fattas har Lejonfastigheter
AB för avsikt att förhandla med vinnande arkitektteam om uppdraget att utveckla volym
studier för kvarteret Nya Kungsberget i samband med kommande detaljplaneprocess.
Vidare avser beställaren att träffa avtal med vinnande arkitekt om fortsatt projektering
av fullständiga arkitekthandlingar för huvudbyggnaden.
Beställaren har rätt att avtala om projektering av hela eller delar av resterande kvarter
med vinnande arkitekt.
Om byggherren inte anser att vinnaren har erforderliga erfarenheter och resurser att
handha uppdraget lämnas det till denne i samarbete med en mer erfaren fackman, vald
av vinnaren själv och godkänd av byggherren.
Om parter ej kan enas om villkor för fortsatt projektering äger byggherren rätt att,
i samråd med jury och med Sveriges Arkitekter, förhandla med andrapristagaren.
Om arrangören inom en period av två år efter tävlingstidens slut inte startat förhandling
med den vinnande förslagsställaren tillkommer det denne en ytterligare ersättning mot
svarande tävlingsarvodet.
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7.15.1 Kommande process efter avslutad tävling
Det vinnande tävlingsförslaget kommer att utgöra underlag i kommande detaljplaneprocess.
Utformning av detaljer avseende disponering av lokaler, inre och yttre gestaltning, tekniska
lösningar, materialval, färgsättning och inredning ska i den fortsatta projekteringen ske i
dialog med beställaren och med de blivande hyresgästerna barn- och ungdomsnämnden,
bildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

7.16 Tävlingsprogrammets godkännande
Juryns underskrift

Jakob Björneke

Lena Svanberg

Karin Granbom Ellison

Andreas Lebisch

Catharina Rosencrantz

Ann de Jonge

Johanna Wiklander
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Lejonfastigheter är ett kommunägt bolag somäger, förvaltar
och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping.
Vår drivkraft och vision är att skapa Sveriges bästa offentliga
miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.
Välkommen att läsa mer på lejonfastigheter.se

