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Skulptural urban anpassning
Vårt förslag till den nya förvaltningsbyggnaden är ett sammanhängande 
och effektivt hus. Skalan i byggnaden är nerbruten så att huset på ett 
naturligt och positivt sätt integreras i den urbana kontexten i det centrala 
Lund. Det skulpturella uttrycket och fasadens varierande och levande ut-
formning medverkar till att byggnad upplevs levande och dynamisk: både 
mot staden i öst och parken i väst, i det inre och det yttre. Formen ger 
också stor variation i utblickar och utsikter både i de offentliga rummen 
och från kontorsplatserna ut till Bjeredsparken, torget och in mot staden.

Det positiva mötet med medborgarna
Stadens hus är en viktig del av medborgarnas upplevelse av mötet med 
kommunen. Därför betraktar vi byggnaden som en förlängning av det   
offentliga rummet. Ett öppet och transparent hus, en symbol för det 
öppna och demokratiska – ett hus som är välkommnande, som upplevs 
behagligt och inbjudande och där de nödvändiga gränserna mellan de 
publika delarna och förvaltningarnas verksamhetsyta är en integrerad del i 
byggnadskonceptet. Den öppna, publika foajéen ligger i en öppen, ver-
tikal förbindelse med kontorsvåningarna högre upp, utan att gäster och 
besökande behöver känna sig övervakade eller att personalen på förvalt-
ningsvåningarna blir generade av oönskad insyn.

Effektiva kontorsarbetsplatser som uppmuntrar till synergi
Utformningen av kontorsplanen kombinerar det effektiva och flexibla, som 
lätt kan förändras efter förvaltningarnas utveckling och organisation, med 
en levande och varierad inre miljö, som uppmuntrar till kontakter och 
rörelse på tvärs och säkrar god utsikt från husets alla delar. Denna kom-
bination främjar positiv synergi och samarbete på tvärs av yrkesgrupper 
och förvaltningar. Alla plan är ljusa och öppna och kan inredas fritt. Mot 
parken skapar det höga samlande rummet en direkt förlängning av par-

ken in i huset, ett grönt galleri för gemensamma aktiviteter och synergi 
mellan alla i huset. Tillsammans med sessionssalarna, är restaurangen 
husets hjärta. Restaurangen har en storslagen utsikt över både staden 
och parken och en direkt utgång till en stor takterrass.
 
Stadens hus – mellan parken, järnvägen och stadskärnan
Stadens hus får en enastående placering mellan Lunds livliga stadskärna 
och Bjeredsparkens lugna och gröna stråk genom Sockerbruksområdet. 
Den nya byggnaden blir det första huset som markerar att stenstaden 
växer över järmvägen och nu intar den östra delen av Lund. Ur det per-
spektivet är det viktigt att huset upplevs tydligt, både från stationsplatsen, 
Lunds C, från det nya Brotorget och från parken.
Tomten spänner mellan järnvägen och parken. Det gör att kraven på fasa-
den är mycket olika mot de två sidorna. Vi ser det som helt avgörande att 
huset inte vänder ryggen mot staden, utan att huset anpassar sig till de 
två urbana situationerna: massivare mot staden och öppnare mot parken. 
På så vis integreras parkens gröna rum i byggnaden och huset vävs in i 
parkens rumsliga kvaliteter och frodiga karaktär.
För att skapa ett optimalt och spännande torg och för att kunna beabeta 
relationen mellan platsen och byggnaden har vi utgått från att den exis-
terande fjärrvärmeledningen flyttas. Vi menar att det är avgörande för att 
skapa en långsiktig och attraktiv utformning av torget och byggnaden.
En facetterad kristall
Stadens hus framstår som en facetterad kristall. Fasaderna orienterar sig i 
olika riktningar och ljusets reflektioner skapar därför varierande upplevel-
ser av djup, yta och transparens under dagens gång. Också när man rör 
sig runt och längs byggnaden kommer fasaden att skifta i sin karaktär. 
Mot järnvägen och stenstaden framträder fasaden med större tyngd, 
en blandning mellan stängda partier av puts eller fiberbetongskivor och 
mindre glasfält. Fasaden varieras här mellan ljusa, taktila fält med tydlig 

materialkänsla med mindre glasytor. Utformning och val av material mot 
öst lever upp till de krav som järnvägen och väderstrecket ställer avse-
ende buller och mer uppvärmning under morgontimmarna. 
Mot parken är huset öppnare och mer transparent. Byggnaden flätas här 
ihop med parkens gröna rum så att parken växer helt in i huset och ger 
alla utsikt till parken. Parken blir ett element som är närvarande överallt 
i huset! Fasaderna mot söder har lameller i frostat, reflekterande glas, 
medan fasaderna mot norr är helt öppna så att man från kontorsytorna 
alltid har ohindrad utsikt till parken.
Taket är grönt och belagt med sedum. Huset ska vara en del av områ-
dets biosfär och det gröna taket kyler också huset genom den förångning 
som sker från sedumlagret under soliga dagar. Det gröna taket underlät-
tar också hanteringen av stora regnmängder, vilket är viktigt med tanke 
på osäkerheten om framtidens klimat. Slutligen beyder ett grönt tak att 
takbeklädnadens levnadstid fördubblas.

Torget
Utformningen av torget förenar kraven på hög tillgänglighet via den nya 
gång- och cykelbron och ambitionen att skapa ett nytt stadsrum i Lund 
med sin egen karaktär. Den nya bron kommer att vara en naturlig väg 
från stadskärnan till det nya Stadens hus och Sockerbruksområdet.
Platsens geometri och husets form ger goda upphållszoner och bra ljus-
förhållanden. Husets form ger solen möjlighet att lysa upp torget under 
långa perioder både på förmiddagen och eftermiddagen. Samtidigt lyfter 
platsen sig och erbjuder kvällssol och en fin vy över parken. Stadsrummet 
runt torget har en speciell och karakteristisk form: stadsrummet smalnar 
av och lyfter sig lätt mot järnvägen för att avskärma platsen från tågens 
buller och stadens trafiklarm, men stadskärnan är fortfarande synlig 
bakom bron. Platsen blir den naturliga koppling mellan det nya och det 
gamla och har ändå ett lugn och en grönska som gör det till ett helt spe-

ciellt stadsrum, också i Lund.
För alla de som ska passera bron gör platsens utformning att nivåskill-
naderna upp till bron upplevs som mindre och att järnvägen inte blir en 
hindrande barriär i staden. Tvärtom blir den rörelse som de som cyklar 
och går upp och ner för rampen ett dynamiskt tillskott i stadens miljön. 
Därför menar vi att det är viktigt att göra denna passage så tillgänglig 
som möjlig och att lutningen är så låg som möjligt. Rampen har en lut-
ning på 4 %.
Under platsen etableras cykelparkeing för de anställda i huset. Personal-
entréen ligger i direkt anslutning till cykelparkeringen. På platsens låga del 
ligger handikapparkering och avsättningsplatser för taxi och färdtjänst. 
Närmare bron finns även cykelparkering för pendlare som ska med tåget 
samt en hiss upp till bron.

Mötet med Stadens hus
Foajéen är en direkt förlängning av torget in i huset och upplevs som ett 
öppet rum med plats till utställningar och information. Direkt i entréen 
kan man överblicka huset och dess funktioner. Tillgängligheten ökas ännu 
mer genom att man hela tiden kan orientera sig i förhållande till parken 
och torget.
Hela foajéhallen vid receptionen är öppen. Det är först längre in säker-
hetsgränsen ligger, innan man når frontdesk och mötesrum. Om öppen-
heten inte fungerar optimalt är det enkelt att bearbeta inredning så att 
gränsen hamnar tidigare. Huvudtrappan och hissarna ligger centralt och 
är lätta att hitta.
Den långa disken är ett genomgående element i hela den öppna botten-
våningen och knyter ihop receptionen med frontdesk. I disken integre-
ras lägre platser för rullstolsburna m.fl. Disken är ett tydligt och välkänt 
element som säkrar att det blir lätt för medborgarna att förstå och att 
utnyttja lokalen.
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Huset är flexibelt och skapar möjlighet för många olika inredningsscena-
rier som är relevant för den aktuella förvaltningen på ett givet tidspunkt. 
Kontorsvåningarna karakteriseras av frånvaron av långa trista korridorer 
och består istället av dynamiska kommunikationszoner med levande och 
överraskande rumsliga förlopp, som uppmanar till rörelse och som inne-
håller många små nischer och hörn för pauser och fika.
Arbetsplatserna i Stadens hus spänner därför mellan att vara traditionella 
kontorsrum till mer öppna ytor för teams och projektgrupper. De öppna 
ytorna kan vara helt öppna eller delas upp i mindre eller större grupper. 
Husets organisation gör att varje våning och del på våningen kan inre-
das med enbart kontorsrum eller kontorslandskap eller en kombination. 
Samtidigt gör husets form och koncept att alla öppna kontorszoner i det 
stora huset är differentierade och upplevs som mindre enheter där man 
sitter tillsammans i sin grupp och inte att man bara är en liten del av en 
stor kontorsmaskin.

Byggnadens form ger total flexibilitet att placera kontorsrum, kontorsland-
skap eller större kontorsrum fritt på planen. I det planutsnitt vi redovisar 
har vi valt att placera flest kontorsrum mot öst och järnvägen och fler 
öppna områden mot väst och parken. Med den organiseringen kommer 
parkens kvaliteter längre in i huset och alla får utsikt till parken, från de 
uppglasade kontorsrummen längs järnvägen till de som sitter på balkong-
kanten ut till parken.

Restaurant, gemensamma mötesrum och samlingssalar
Byggnaden har sina publika och utåtriktade funktioner i bottenvåningen 
så att dessa ligger i öppen och direkt kontakt med torget och parken. Här 
blir det ett enkelt och överblickbart möte med kommunen för medborgar-
na: reception, frontdesk, 34 mindre mötes- och samtalsrum är samlade 
runt öppna väntytor och har direkt utsikt till det fria och parken.
Vi föreslår att de 9 stora konferensrummen och sessionssalarna placeras 

tillsammans med restauranten högst upp på den översta våningen. Här 
är det en enastående utsikt över parken och Lunds historiska stadskärna. 
Vi tror att dessa rum, som vänder sig till större grupper av människor, 
ska ligga nära restauranten och den stora takterrassen. Här kan man ha 
möten med större externa grupper, receptioner, möten i nämnder, gemen-
samma möten och fester, utan att säkerheten i huset försvagas.
Gäster och anställda ankommer till denna våning direkt med hiss från 
foajéen och kommer in i ett loungeområde med utsikt över parken. Från 
loungen når man alla mötesrum och även restauranten. Restauranten har 
360 graders utsikt, till parken och till staden. Från restauranten når man 
också den stora takterrassen. 
När restauranten ska utvidgas i etapp 2, föreslår vi att man flyttar ner 4 
av de större konferensrummen till bottenvåningen och på så vis får mer 
plats för att utvidga restauranten.

Etappvis utbyggnad
Utformningen och disponeringen av byggnaden gör att utbyggnader kan 
ske enkelt och naturligt i de önskade etappindelningarna och att huset 
i alla etapper ser harmoniskt ut. De tre etapperna omfattar 10 000 m2 
i etapp 1, 7 000 m2 i etapp 2 och ger plats för en senare utbyggnad på 
3000 m2. 
När torget och etapp 1 står färdigt kommer huvudingången och fasaden 
mot torget göra att Stadens hus har sitt ansikte mot staden från början 
och att senare tillbyggnader kan genomföras utan att störa pågående 
verksamheter. Bron och torget är tänkta i ett arkitektoniskt sammanhang 
med huset, men kan utföras oberoende som separata byggnadsprojekt.
När etapp 2 genomförs kan den rad av mötesrum som ligger i fasaden 
där utbyggnaden ska ske flyttas över i den nya delen och ge plats för en 
större frontdesk och väntområde. Vid etapp 2 kan, som tidigare nämnts, 

de 4 konferensrummen flyttas från takvåningen till bottenvåningen för att 
ge plats åt en större restaurant.
Lastkajen och varuintaget ligger i den norra delen av byggnaden mot öst 
så att varumottagning, källsorteringsrum och nerfart till parkeringskällaren 
inte behöver påverkas av senare etapputbyggnader. Nerfarten till parke-
ringsgaraget ligger söder om varuintaget mot öst så att man ankommer 
centralt i parkrringskällaren också i den fullt utbyggda byggnaden.

Materialval med miljöfokus
Husets materialval präglas av en opretentiös hållning och domineras av 
enkla och ärliga material som patinerar vackert genom byggnadens hela 
levnadstid. De specifika valen utgår från att de föreslagna materialen 
och ytskikten ska vara ärliga och robusta och kunna levereras lokalt. Alla 
material är sunda och hållbara, både i produktion, på byggplatsen samt 
i materialens levnadstid i huset och senare när de ska återvinnas, så att 
byggnadens samlade miljöbelastning blir så liten som möjligt.
Taket utförs som grönt tak, som t.ex. sedum.
De glasade delarna utförs som systemfasad med u-värden på ca. 1,0 och 
en solfaktor på 0,4.
Fasadens slutna delar får putsade ytskikt. Vi har studerat andra material 
och andra mer taktila material kan vara ett alternativ, t.ex. tegel eller 
fiberbetong. 
Solavskärmningslamellerna är i frostat glas.
Golvet i bottenvåningen är i betong eller natursten.
På kontorsvåningarna är golvet belagt med linoleum eller naturgummi.
Alla invändiga väggar är lätta gipsväggar.
Undertaken utförs med akustisk regulering i en öppen struktur, som gör 
att betongbjälklagets tröga värmeegenskaper kan utnyttjas för att kyla 
kontorsmiljön. Undertaksytan är effektivt utnyttjad för att säkra ett be-
hagligt ljudklimat speciellt i de öppna ytorna längs galleriet mot parken.

Trafik: varumottagning och parkering
Stadens hus liksom Sockerbruksområdet, trafikmatas huvudsakligen från 
Kung Oskars väg i norr. Trafik till parkeringsgaraget och varumottagningen 
i huset kommer från norr och in under gång- och cykelbron och når bygg-
naden i dess norra del så att trafikavstånden är så korta som möjligt.
Varumottagning och källsortering ligger direkt ut till lastkajen och det 
finns plats för en 16 meters lastbil att backa till kajen samtidigt som min-
dre varubilar står parkerade.
Nerfarten till parkeringsgarget ligger söder om varumottagningen så att 
nerfarten hamnar så lämpligt som möjligt i källaren, också i det fullt ut-
bygggda huset.
För personalen i huset planeras 150 cykelplatser i direkt anslutning till 
personalingången och omklädningsrum.
Cykelparkering för allmänheten, som pendlar till och från Lund eller som 
har ärrenden til huset eller området, ligger direkt under bron när man 
kommer från tåget. Där finns också hiss och trappor till torget.

Konstruktiva principer:
Utformningen av den nya byggnaden utgår från en övergripande kon-
struktiv lösning, som uteslutande består av prefabricerade element med 
stor upprepningseffekt. Horisontellt stabiliseras huset av trapphus och 
hisschakt. Den vertikala lasten bärs av ett pelar-/däcksystem med t.ex. 
SWT- eller Delta-bjälkar kombinerat med håldäck.

Den enkla och rationella konstruktiva lösningen gör att den skulpturala 
byggnaden kan utföras med traditionella och testade konstruktioner som 
gör stommen kostnadseffektiv och säker. Prefab gör också att produktio-
nen av stomme och fasad kan utföras effektivt och säkert under tak och 
endast ska monteras på plats, vilket minskar trafikbelastningen på omgi-
vande vägar och förkortar byggnadstiden.

Frontdesk står i öppen förbindelse med möteslokalerna, utställningsom-
rådet och lekhörnan för barn. Också dessa lokaler karakteriseras av den 
tydliga kopplingen till parken och utsikten till det gröna.

Kontor med synergi och dynamik på tvärs 
Att etablera framtidens administrationsbyggnad i Lund handlar först och 
främst om att hitta den rätta balansen mellan å ena sidan det flexibla och 
det robusta, den fysiska miljön som ska kunna förändras med verksamhe-
ten, och å andra sidan ett hus med en stark och värdeskapande identitet, 
som erbjuder attraktiva arbetsplatser med fokus på dynamisk synergi och 
samarbete på tvärs av yrkesgrupper och förvaltningar.
Framtidens kontorsmiljöer kräver rum för spontanitet och plats för det 
oväntade mötet samt plats till koncentration och fokusering. Det är denna 
växelverkan som framtidens arbetsplats handlar om. Det dagliga arbetet 
pendlar mellan den utåtriktade dialogen, kommunikation och förmedling 
till koncentrerad fördjupning.
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ENERGIKONCEPTET

SEKTION B-B 1:200

RATIONELLT SYS-
TEM MED PELARE, 
BJÄLKAR OCH 
BJÄLKLAG I PREFAB

RATIONELL ANPASS-
NING TILL ARKITEK-
TUREN

FÅ BÄRANDE PELARE 
OCH KÄRNOR SÄKRAR 
FLEXIBILITETEN

VY FRÅN PARKEN

SEKTION A-A 1:200

REFERENSBILDER

- Optimerad geometri avseende dagsljusinfall, både som direkt och reflek-    
terande ljus, som ger stora mängder bra dagsljus och minimerar behovet 
av el till belysning
- Fasader orienterade för att effektivt utnyttja solens värme under den 
kalla årstiden
- Optimal design av klimatskärmen, balansen mellan värmeförlust och 
värmetillskott. Fasader mot öst utförs med 40% glas, medan fasaden mot 
väst är helt i glas
- Effektiv solavskärmning säkrar mot invändig upphettning samtidigt 
med att dagsljuset på våningarna optimeras. Parkens träd är en aktiv 
solavskärning om sommaren medan träden låter solens värme komma in 
byggnaden på vintern.
- Passiv ackumulering av värme och kyla i tunga, termoaktiva konstruktio-
ner
- Energioptimerad mekanisk ventilation med naturligt frånluft på som-
maren, kombinerat med effektivt värmeåtervinningssystem på vintern. 
Betyder en reduktion av yta till luftschakt. 
- Värme- och kylsystem delvist drivet av solvärme, med värmepump och 
jordvärmelagring kombinerat med fjärrvärme. Utgångspunkten är ett låg-
tempererat värmesystem och ett högtempererat kylsystem. Värme- och 
kylsystemen integreras i de termoaktiva bjälklagskonstruktionerna.
- Egen elproduktion via solceller på taket.
- Ett grönt tak som kyler huset, lagrar regnvatten och säkrar att huset 
blir en del av det lokala ekosystemet som stöd till den biosfär som finns i 
parken och området
- En inre grön miljö, med många växter som bidrar till att rena luften och 
ger ett större välbefinnande.
- Fokus på energisnåla apparater och ett förnuftigt och medvetet miljö-
tänkande i förvaltningsskedet

Vår erfarenhet säger oss att genom att fokusera på miljöinsatsen i ovan 
nämnda områden uppnår man en förnuftig balans mellan miljöinsatsen 
omkostnader och de faktiska vinsterna med lägre energiförbrukning och 
bättre inomhusklimat.
Våra preliminära beräkningar av energibalansen visar att husets energibe-
hov ligger mycket lågt, under 70 kWh/m2 per år. Med jordvärmepump och 
solceller på taket kan energibehovet reduceras ytterligare, till en extremt 
låg nivå. Hur lågt man vill gå bör noggrant avvägas beroende på budget 
och ambitionsnivå. Men utformning av huset gör att byggnaden som ut-
gångspunkt ligger på ett mycket lågt behov av tillförd energi.

Vi rekommenderar därför att huset blir certifierat efter t.ex. Miljöklassad 
byggnad eller en annan motsvarande certifieringsordning. 

Ytor
Lokalarea (LOA):

Plan 1:
Kontor, plan 2-6: 5 X 1 500
Plan 7:     1 150 m²
Totalt Lokalearea (LOA) 

Bruttoareal (BTA)

Plan 1:     1 895 m²
Kontor, plan 2-6: 5 X 1 500 
Plan 7:    
Totalt Bruttoarea ovan mark (BTA)
Källare:    
Totalt Bruttoarea (BTA)  

Som det framgår av ytsammanställningen är förslagets lokalyta en aning 
för stort. Men eftersom antalet arbetsplatser överstiger det önskade är 
det enkelt att justera ytorna så att de passar till programmets 10 000 m2. 
Samtidigt visar ytsammanställningen att huset är mycket yteffektivt och 
har ett bra förhållande mellan lokalyta och bruttoyta.

Hållbarhet genom integrerad design
Som utgångspunkt är husets hållbarhets profil en aktiv insats för att 
skapa balans mellan alla aspekter och insatser kring ett hållbart Sta-
dens hus. Tomtens läge och potential, husets sociala profil och förmåga 
att medverka i ett socialt sammanhang, inbyggd resurshushållning, låg 
energiförbrukning, bra inomhusklimat och ekonomiskt förnuftiga lösningar 
ingår alla i en holistisk balans för det hållbara huset. 

En intressant och spännande byggnad med en medvetenhet om resurs-
hushållning, handlar grundläggande om att skapa en design där gränsen 
mellan arkitektoniska, konstruktiva och tekniska åtgärder i princip är 
utraderade. Bara då kan dessa samverka och skapa synergi. Passiva och 
tekniska lösningar bildar i vårt projekt en symbios så att det faktum att 
huset har en extremt låg energiförbrukning är en integrerad och självklar 
del av byggnadens idé, arkitektur, organisering och rumsliga kvaliteter. 
Hållbarhet avseende energiförbrukning måste betraktas ur ett miljömäs-
sigt helhetsperspektiv, där byggnaden ingår i ett konkret samspel med 
den omgivande staden och stadens infrastruktur.

Våra analayser av konceptets energipotential visar att fokus ska vara på 
att säkra huset från överupphettning och det kylbehov som följer av det, 
samt att erbjuda arbetsplatser med goda dagsljusförhållanden för att 
minska behovet av el till belysning. Vi tilbringar mer än 90% av vår tid  
inomhus, så mycket dagsljus på arbetsplatsen är det viktigaste för oss 
som människor och avgörande för vårt välbefinnande och vår effektivitet.

Byggnadens skulpurala form är också en integrerad del i den energiriktiga 
designen. Fasaderna mot öst utförs med ca. 40% glas medan fasaderna 
mot parken blir helt glasade. Mot öst och syd säkrar effektiv solavskäm-
ning huset från överupphettning tillsammans med att parkens träd om 
sommaren aktivt medverkar till att solavskärma huset. På vintern kan den 
lågt stående solen därimot nå långt in i byggnaden och bidra till uppvärm-
ningen under de kalla månaderna.

Slutligen kan byggnadens energidesign och resursstrategi sammanfattas 
enligt följande:

- Kompakt byggnadsgeometri med begränsad andel ”kall” yttervägg
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7 500 m²
1 150 m²

10 470 m²

1 895 m²
8 000 m²
1 295 m²

11 190 m²
2 135 m²
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Möjlighet att supplera med naturlig 
ventilation under sommaren

Deplacerande ventilation

Uppvärmning och kyla via termoaktiva betongbjäl-
klag med ett lågtempererat värmesystem och ett 
högtempererat kylsystem

Uppvärmning och kylning med värmepump från jordlager i 
kombination med fjärrvärme

Fjärrvärme

Jordvärmeanläggningen placeras öster 
om byggnaden på terräng

Solceller

Sommar:  Frånluft: luften förs ut via självdrag
Vinter:  Frånluft: luften förs ut via värmeväxlare

TRAPPOR

Solfångare

-

BILAR, CYKLAR OCH GÅENDE
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ETAPP 01ANALYS 4:
DET OTRADITIONELLA KONTORS-
HUSET FÅR UTSIKTER MOT
STADEN OCH PARKEN

UTGÅNGSPUNKT:
DET TRADITIONELLA 
KONTORHUSET

ANALYS 1:
DET TRADITIONELLA KONTORS-
HUSET MED ETT CENTRALT   
SYNERGI GALLERI

ANALYS 2:
DET OTRADITIONELLA KONTORS-
HUSET MED ETT CENTRALT SYNERGI 
GALLERI LÄNGS PARKEN

ANALYS 3:
DET OTRADITIONELLA KONTORSHUSET 
FLÄTAS IN MED PARKEN  

ETAPP 02 EXPANSIONSMÖJLIGHET

VARER/AFFALD

GANG/CYKELBRO

INDKØRSEL P

TERRASSE

TORVET

ETAPE 1
10.000 LOA

ETAPE 2
7.000 LOA

ETAPE 3
3.000 LOA

KONTORER

OFFENTLIG ZONE

RESTAURANT / MØDE

FÆ
LL

ES
GA

LL
ER

I

ORGANISATIONKONSTRUKTION

Rationelt bærende 
system af søjler, bjælker 
og fræfab dæk.

Tilpasning til arkitektu-
rens geometri.

Få bærende, faste 
elementer i planen 
sikrer total flexibilitet.

STABILISERENDE 
KERNER

CYKELPARKERING

SERVICE
RECEPTION

FORHAL

VENTEZONE

UDSTILLING
FRONT DESK

OPHOLD

UDSTILLING MØDELOKALER

VARER
AFFALD

KONTORETAGER

CENTRALT 
PLACEREDE 
TRAPPER

LOUNGE

TAGTERRASSE

RESTAURANT

KONFERENCE OG 
SESSIONSSALE

FÆLLESRUM OG MØDE

ENTRÉ

KØKKEN, LAGER

MØDELOKALE

MØDELOKALE FIKA

FIKA

(KONTORPLAN MED 
FASTE ELEMENTER)

KONTOR
ARKIV

WC
SERVICE

KONTOR

GALLERI

klimaskærm (U ≈ 1 W/m2K)

mulighed for solafskærmning

evt. mulighed for supplerende 
naturlig ventilation om sommeren. 

mekanisk indblæsning 
(helst som 
fortrængningsventilation)

køling / opvarmning via 
termoaktive dæk.

opvarmning og køling 
med varmepumpe / fjernvarme

fjernvarme

evt. udnyttelse af 
jordlager / jordvarme

solceller

afkast naturlig (om sommeren)
eller med ventilator 
med varmegenvinding

TRAPPER

solfangere

VARER/AFFALD

GANG/CYKELBRO

INDKØRSEL P

TERRASSE

TORVET

ETAPE 1
10.000 LOA

ETAPE 2
7.000 LOA

ETAPE 3
3.000 LOA

KONTORER

OFFENTLIG ZONE

RESTAURANT / MØDE

FÆ
LL

ES
G

AL
LE

R
I

ORGANISATIONKONSTRUKTION

Rationelt bærende 
system af søjler, bjælker 
og fræfab dæk.

Tilpasning til arkitektu-
rens geometri.

Få bærende, faste 
elementer i planen 
sikrer total flexibilitet.

STABILISERENDE 
KERNER

CYKELPARKERING

SERVICE
RECEPTION

FORHAL

VENTEZONE

UDSTILLING
FRONT DESK

OPHOLD

UDSTILLING MØDELOKALER

VARER
AFFALD

KONTORETAGER

CENTRALT 
PLACEREDE 
TRAPPER

LOUNGE

TAGTERRASSE

RESTAURANT

KONFERENCE OG 
SESSIONSSALE

FÆLLESRUM OG MØDE

ENTRÉ

KØKKEN, LAGER

MØDELOKALE

MØDELOKALE FIKA

FIKA

(KONTORPLAN MED 
FASTE ELEMENTER)

KONTOR
ARKIV

WC
SERVICE

KONTOR

GALLERI

klimaskærm (U ≈ 1 W/m2K)

mulighed for solafskærmning

evt. mulighed for supplerende 
naturlig ventilation om sommeren. 

mekanisk indblæsning 
(helst som 
fortrængningsventilation)

køling / opvarmning via 
termoaktive dæk.

opvarmning og køling 
med varmepumpe / fjernvarme

fjernvarme

evt. udnyttelse af 
jordlager / jordvarme

solceller

afkast naturlig (om sommeren)
eller med ventilator 
med varmegenvinding

TRAPPER

solfangere



FASAD MOT ÖST 1:200

VY ÖVER DET GENOMGÅENDE GALLERIET LÄNGS PARKEN

TYPISK KONTORSPLAN PLAN 1:100 - INREDNING MED KONTORSRUM OCH KONTORSLANDSKAP TYPISK KONTORSPLAN PLAN 1:100 - INREDNING MED KONTORSRUM OCH PROJEKTKONTOR TYPISK KONTORSPLAN PLAN 1:100 - INREDNING MED KONTORSRUM

VY FRÅN INGÅNGEN MOT RECEPTIONEN OCH VÄNTZONEN
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