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Stadsplan / Ö p p e n h e t

Brotorget öppnar sig mot öster och låter Stadshusets glasade norrfasad anas 
från järnvägen. Ett smalt, transparent cykelhus för ca 550 cyklar bildar skärm 
mot spårområdet. Cyklister och gående leds utefter Stadshuset i en mjuk rörelse 
som tar dem ner på torget eller vidare väster ut. Huvudentrén till Stadshuset är 
belägen under rampen som med sin långa flacka valvlinje dominerar Brotorget från 
marknivån. 

Stadshuset kommer, fullt utbyggt, tillsammans med ett kommande resecentrum 
att bilda ett nytt distinkt stadsrum i Lund, definierat av dessa båda byggnader och 
de båda gång- och cykelbroarna i norr respektive söder. Stadshusets fasad mot 
detta rum är präglad av enkelhet och formad av storskaliga raster av tegel.och 
koppar. Den nya gång-och cykelbron mot norr bör ges en lätt och luftig utformning, 
med regntak endast över trappor och brons mittdel. Tyngdpunkten för järnvägen 
kommer att förskjutas norrut men fortsatt att ligga i höjd med Clemenstorg. 

Stadshuset sluter parkrummet i Bjerredsparken och låter den befintliga förskolan 
entydigt höra till parkmiljön. Byggnaden trappas ner mot parken och ansluter mot 
Bjerredsbanan med en tegelarkad, bevuxen med murgröna och med kraftfulla 
solavskärmningar av trä. En dryg meter innanför tegelarkaden ligger den egentliga 
fasaden och olika uterum i marknivå nyanserar mötet park / byggnad.

Brotorget  / T i l l g ä n g l i g h e t

Brotorget präglas av sin gång- och cykelramp och det mjukt följsamma öppna 
stadshusets glasfasad mot norr. Ett trafikfredat möblerbart stadsrum, orienterat 
mot söder och väster bildas av cykelhuset och det norra bostadshuset, som i 
denna skiss är skjutet ca sex meter mot norr. Här kan ett eller flera magnifika  
vårdträd av t.ex. lind (eller kanske platan!) planteras, en stor uteservering - 
Brokafét - planeras och en generös yta för en skulptur och ett vattenarrangemang 
anvisas. Mot cykelhusets västsida kan sköna solbelysta sittplatser skapas. 

Angöring med bil sker naturligt från Sockerkokaregatan med Stadshusets 
valvformade huvudentré i fonden. Tillfälliga parkeringsplatser samt platser för 
funktionshindrade förläggs i anslutning till entrén på Bruksgatan.

Lutningen på gång-och cykelbron blir 5 % eller 1/20. Rampen möter Bjäredsbanan 
och Vävaregatan som föreslås få en utformning  som påminner om  övriga 
”semirum” i parken. Körbar men inte gärna.

Cykelhuset är tänkt som en lätt stålbyggnad i tre plan, med bjälklag av gallerdurk 
och med en fasad av genomluftat enkelglas på monterat på distans från stommen. 
Cyklarna placeras i ställ som som rymmer två cyklar i höjd per plan. Huset rymmer 
totalt ca 550 cyklar. Cykelhuset nås från den nya bron och från torgplanet som 
också nås via hiss och trappa.

Brotorget delas i två delar; En halvcirkelformad trafikfri uppehållsyta av 
mönsterlagd natursten och en torgyta rytmiserad av radiella band av smågatsten 
eller natursten, möjlig att köra och cykla på. Cykelhusets lätta glasfasad kan med 
fördel ges en fri konstnärlig gestaltning av olika färgade eller etsade glasskivor. 
Även skulptur- och vattenarrangemanget, här redovisat som en blå cirkel, kan ges 
en fri konstnärlig form.

Byggnaden
Byggnaden som är fyra våningar hög, är organiserad kring tre trapphus med en 
mellanliggande ljusgård som tillsammans bildar en tänkt triangel. Denna triangel 
tecknar  grundstrukturen i byggnaden. Här går alla installationer och de centrala 
gångstråken. Bjälklagshöjden är fyra meter i kontorsplanen och fem meter i 
entréplanet.

Huvudentrén är belägen centralt i huskroppen. 
Till höger, från entrén räknat, och mot den mjukt formade 
glasfasaden mot rampen, ligger ”mötesplatsen” med 
sina 45 mötesrum, rakt fram ljusgården för utställningar 
och till vänster, i direktanslutning till entrén, frontdesk. 
Bortom ljusgården anas restaurangen med sin uteterass.

”Mötesplatsen” är samlad i den nordvästra flygeln och 
de gemensamma gångytorna är formade som som en foajé
där man enkelt flanerar runt och kanske spontant möter 
en bekant. Den höga våningshöjden i bottenplanet möjliggör 
att förlägga några av de mindre mötesrummen på ett 
entresolplan. Från gångrampen på utsidan kommer flanörer 
att blicka ner i entréhallen/mötesplatsen och från entresolplanet kan 
besökare blicka ut över Brotorget. Rumshöjden i sessionssalen och de större 
konferensrummen och i restaurangen kan läggas på 3,8 meter med god plats för 
installationer över undertak. Kanaliseringen för entresolplanet och planet under 
klaras med en våningshög kanal på entresolplanet, därmed kan en rimlig takhöjd 
klaras.

Fasader
Fasaderna är uppbyggda som ett storskaligt tegelraster med fyllningar av profilerad 
kopparplåt eller profilerade fiberbetongelement. Mot öster ligger tegeltrastret som 
en del av ytterväggen och med en infälld rörlig solavskärmning. Mot väster står 
tegelrastret på en dryg meters distans från fasaden och en fast solavskärmning 
med solceller är monterad på de två översta planen. Distansen är skapad dels 
för att möjliggöra en effektiv skötsel av fasaden och dels för att få en upplöst och 
delvis lättare karaktär mot Bjerredsparken. De två översta våningarnas fasader är 
indragna ca 2.5 meter från de båda nedre våningarna.

De två nedersta våningarna mot Bjerredparken är sammanfattade till en smal 
arkadgång  av tegel med fasta solavskärmningar av trä eller terracotta som tar 
ner skalan mot gångstråket på den tidigare Bjerredsbanan. Mot arkaden planteras 
murgröna som med tiden kommer att klä in teglet i grönska. Om det är praktiskt 
möjligt får murgrönan gärna leta sig in och runt solavskärmningarna och förstärka 
solavskärmningen och grönskan. Mot arkadgången som också ligger på distans 
från fasaden, är flera uterum med olika rumshöjder förlagda. Distans, närhet, 
rumslig variation och grönska skall förhoppningsvis skapa ett intresse och en 
vacker ram som samspelar naturligt med parken.

Fasaden mot norr och Brotorget är gestaltad som en ”ribbfasad” med kontinuerligt 
glas mellan ribborna. Ribborna byggs upp av H stål som kläs in i terrakotta för att 
få tegelkaraktär. Stålet gör fasaden bärande. Alla köldbryggor skall och kan brytas.

Mot söder är fasaden gestaltad som två täta förskjutna tegelskivor med ett fåtal 
spaltfönster.

Etapp 2
Etapp 2 innebär att byggnaden förlängs söder ut. Varumottaget mot öster ligger 
kvar och förlängs vid behov. Restaurangen utökas genom en enkel spegling 
åt söder. Temat med uterum i fasaden fortsätter liksom fasadmotivet med 
arkadgången och de båda indragna övervåningarna. Parkeringen i källaren 
förlängs åt söder. Huvudstråken förlängs. Etapp 2 kan även förses med en 
ljusgård.

Etapp 3
Etapp 3 innebär att en femte, indragen takvåning byggs. Trapphusen och dess 
hissar förbereds  i de tidigare etapperna för en påbyggnad. Glastaken med 
solceller ligger redan på rätt höjd och våningshöjden för takvånigen hålls nere till 
ca 3 meter. 

Organisatorisk flexibilitet / K r e a t i v i t e t

De tre trapphusen med mellanliggande ljusgård möjliggör för avdelningar att 
sömlöst expandera eller kontrahera allteftersom verksamhetens krav förändras. 
Återvändsgränder undviks och naturliga kontaktpunkter uppstår i korsningarna 
mellan gångstråken. 

En typsektion genom ett kontorsskepp redovisar en sektion med en asymmetriskt 
placerad installationszon.Två generella rumstyper dominerar kontorsplanen; 
Dels ett slutet rum som kan användas som ”tyst rum”, mötesrum eller som en 
enskild arbetsplats, dels ett storrum som kan variera i längd och därmed i antal 
arbetsplatser. Till dessa rumstyper skall läggas kapprum, närförråd och toaletter som 
förläggs vid trapphusen genomgående i huset.

De större rummen är företrädesvis placerade mot fasad och de mindre mot 
innergården och gångstråken. De stora rummen mot fasad har en rumshöjd som 
når upp till bjälklaget. Endast öar med nedpendlade akustikplattor hänger ner ca 
10 cm utan att hindra luften från att komma i kontakt med betongbjälklagen så att 
en effektiv värmeutjämning över dygnet kan åstadkommas. De höga rumshöjderna 
mot fasad möjliggör också en hög överkant på fönsterpartierna så att dagsljuset når 
djupt in byggnaden och aktivt kan bidra till en god arbetsmiljö i de mindre rummen. 
Storrummen kan lätt expandera in i zonen för små rum men en konventionell layout 
med enskilda rum mot båda fasaderna kan också enkelt skapas, då med en lite 
bredare möblerbar kärna

Typsektioner

 1 Huvudentré
 2 Uteservering
 3 Vårdträd
 4 Plats för vattenspel
 5 Plats för konstnärlig utsmyckning
 6 Flaggstänger
 7 Sittblock
 8 Markbeläggning i två sorters
 bearbetad natursten
 9 Markbeläggning i asfalt med radiella  
 band av smågatsten eller natursten
10 Ljuspollare
11 Trappa och hiss från cykelbron till  
 torgplan
12 Parkeringsplatser för rörelsehindrade
13 Uppställningsplats för bussar
14 Tillfälliga parkeringar
15 Entré externa hyresgäster
16 Garagenedfart
17  Varumottag
18 Lufttorn
19 Uterum
20 Cykelhus

FOTOPUNKT 1, ETAPP 1 OCH 2

storrum  I  ”tyst rum”  I  enskilt rum

enskilt rum  I  ”mötesrum”  I  enskilt rum

mötesrum  I  möblerbar kärna  I  enskilt rum

genomgående storrum

sömlösa förrändringar vid nya behov

SITUATIONSPLAN SKALA 1:500
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ENTRÉPLAN MED MARKPLANERING SKALA 1:200
PLAN 3 TYPPLAN ETAPP 1

preliminär ytsammannställningg LOA

etapp 1 etapp 2 etapp 3 summa arbetsplatser

källare 3�200

plan 1 3�110 2�000 25

plan 2 2�380 2�060 160

plan 3 2�510 1�900 160

plan 4 2�510 1�900 1�150 160
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1 Huvudentré
2 Frontdesk
3 Toaletter
4 Förråd
5 Mötesrum
6 Utställningar
7 Luftbrunnar
8 Ljusgård
9 Back office
10 Kontorsservice
11 Scanning + förråd
12 Källsortering + städc
13 Kök
14 Mickrokök
15 Gästmatsal
16 Uteterrass
17 Lekhörna
18 Sessionsal
19 Möbelförråd
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KÄLLARPLAN, SKALA 1:500 ENTRESOLENTRÉPLAN PLAN 4

FASAD / SEKTION GENOM TORG OCH STADSHUS, SKALA 1:200

ARKIV
/ FRD

FRD

TYST RUM

TYST RUM

TYST RUM

FRD

GRD

frd

WC

städ

WC

städ

WC

frd

frd frd

ARKIV
/ FRD

FRD

TYST RUM

TYST RUM

TYST RUM

FRD

GRD

frd

WC

städ

WC

städ

WC

frd

frd frd

FRD.

FRD

k

a

n

a

l
e

r

Mobiltelefonhörna

1

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

6

6

7

8

9

10

1112

13

14

15

16

16

17

18

19

TYST RUM

TYST RUM

Information & internett bar

65p pl

1

1

2

3

4

4

5 7

6

8

9

10

11

12

13

14

14

6 m2

65p pl

1

1

2

3

4

4

5 7

6

8

9

10

11

12

13

14

14

6 m2

Service
Teknisk
SBK
Miljö
Social
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Vaktm.

Service
Teknisk
SBK
Miljö
Social

Konferens
Personal
Rest
Vaktm.

Ljusgård
Konferens
Frontdesk och backoffice
Restaurang
Vaktmästeri och varumottag

 1 Uteluftkulvert
 2 Garage för 65   
 parkeringsplatser
 3 Fläktrum
 4 Utrymningsväg för   
 det östra trapphuset
 5 Disp. teknik
 6 Garagenedfart
 7 Korskopplingsrum
 8 Arkiv socialregister
 9 Batterirum
10 Förråd trycksaker
11 Förråd stadsmodell
12 Förråd pärmar
13 Förråd miljöförv.
14 Omklädnigsrum

Service   (830m2)
Teknisk   (1155m2)
SBK        (1475m2)
Miljö        (480m2)
Social     (3395m2)

PLAN 2 PLAN 3

MODELLBILD FRÅN VÄVAREGATANMODELLBILD: PARKENS GÅNG O CYKELSTRÅKMODELLBILD:  FLYG

KULVERT FÖR TILLLUFT
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UTSNITT AV TYPPLAN SKALA 1:100

Kristallen Green Building / H å l l b a r h e t

För att nå målet ”Green Building” eller ännu längre föreslår vi, som alternativ, 
följande lösningar:

Ventilation och luftbehandling
Frisk luft sugs in i ett glastorn, c:a 4 m högt, placerad i Bjerredparken i anslutning 
till Vävaregatan. Tornet är anslutet till en c:a 110 m lång markkulvert, placerad 
under cykelrampen. Ett energiutbyte äger rum mellan det högt liggande 
grundvattnet (+39,3) och luften som därigenom förvärms naturligt på vintern och 
kyls på sommaren.Tilluften förs upp genom byggnaden via tre schakt placerade 
vid trapphusen och fördelas via huvudstråken som förbinder trapphusen. 
Luften distribueras via högt placerade bakkantsdon. Frånluften hämtas via tre 
ljuddämpade  ”luftbrunnar” som placeras på ljusgårdens botten. Ett undertryck 
skapas i ljusgården och luft strömmar från kontorsplanen mot gården och ner mot 
luftbrunnarna. 

Frånluften värmeväxlas mot tilluften via roterande värmeväxlare och leds 
via garaget och parkeringsnedfarten ut i det fria. Fläktarna förses med 
varvtalsreglering som styrs via tryck- och tidskanaler. Ventilationsaggregaten 
utrustas med värme- och kylbatterier för effektiv efterbehandling av tilluften.
Konferensrum, restaurangkök och toaletter  förses med ett separata system. 
Ventilationen  behovsstyrs på tempratur och CO2.

Kyla och värme
Behovet av kyla minimeras med effektiv solavskärmning - även mot öster- 
och god ventilation. Kylan distribueras med tillluften - inte vatten. Därigenom 
kan naturlig kyla erhållas under en längre period via den svala luften från 
markkanalen och en anläggning med kylbafflar som hindrar flexibiliteten och stör 
taklandskapen kan undvikas.

Golvvärme föreslås för entréplanet men snabbare och effektivare vattenradiatorer 
för de övre kontorsplanen. Värme och kyla via fjärrvärme och fjärrkyla alternativt 
värmepumpar.

Struktur
Byggnadens stomme föreslås av betong. Bjälklagshöjden i kontorsplanen 
är 4 meter. Undertak är begränsade till kärnan där installationsstråken 
går. Rumshöjden i storrummen mot fasad blir därmed ca 3.6 meter och  
betongbjälklagen blir väl exponerade för bästa temperaturutjämning över 
dygnet. Den generösa rumshöjden borgar också för ett utjämnat och behagligt 
inomhusklimat.

Glas
Teknologin kring glasytors energieffektivitet har utvecklats väsentligt det 
senaste decenniet. Olika metalloxidbeläggningar på glasskikt kan reducera 
såväl problem med oönskad värmeinstrålning utifrån och in, som värmeläckage 
inifrån och ut utan att dagsljusinfall eller färgåtergivning påverkas negativt. 
Värmegenomgångstalet för en glasyta har reducerats och kan idag anges till 1,1-
1,2 W/m2 C.
Byggnaden innehåller ca 20% glasarea i förhållande till golvarean.

Dagsljus och konstljus
Ett naturligt dagsljus är väsentligt för välbefinnande och ett minskad behov av 
konstljus. Infallande dagsljus skall nyttiggöras i så hög grad som möjligt och 
behovet av tillfört konstljus kan regleras av enkla ljusdatorer. Fönstrens överkant 
är därför satt till 3.5 m för att föra dagsljuset djupt in i byggnaden. Bröstning 0,8 
m.

Byggnaden föreslås utrustad med närvarostyrd belysning i såväl allmänna 
utrymmen som konferensrum och trapphus som vid vid arbetsplatserna. 
Lågenergilampor och LED ljus skall användas där så är möjligt. 

Solceller
För att ytterligare skärpa energiprofilen på byggnaden kan solceller installeras. 
Dels integrerade i solavskärmningarna på de båda översta kontorsplanen mot 
sydväst, dels på ljusgårdens tak där solcellerna kan få en optimal vinkel mot 
solen samtidigt som värmelasten mot gården minskas.

Nät
För att nyttiggöra solenergin bättre och nå längre i energibesparing föreslår vi  
att ett parallellt lågspännings nät (24 v) för likström installeras. I det nätet kan 
mobiler, datorer och LED armaturer och halogenljus matas direkt från solcellerna. 
Utan besvärande transformatorförluster (10%) när solenergin skall konverteras 
till växelström eller när växelströmmen i nätet därefter skall tas ner till likström 
(10%). Batteritekniken är idag under stark utveckling och vi föreslår att batterier 
installeras för att lagra solenergin. En eldriven generator kan vid behov ladda 
batterierna nattetid, då elströmmen i riksnäten är lägre utnyttjad.

För att minimera ledningsdragningar föreslås ett sk. bussystem för 220V nätet. 
Ett nät där givare, styr och reglersignaler löper i samma nät men i intervaller 
(bussar).

Datanätet anpassas till den kommande trådlösa standarden 4G och  till IP telefoni 
som även den blir trådlös i princip.
 
Förvaltningsskedet
Byggnaden kan förses med ett webbaserat styr- och övervakningssystem med 
integrerat larmsystem för installationer. Registrering av energianvändning för 
värme, kyla, kall- och varmvatten skall ske och kunna läsas av i övervaknings-
anläggningen men också direkt över nätet.
För att öka medvetenheten och skapa incitament för olika avdelningar att spara 
energi kan avdelningsegna  elmätare installeras. Varför inte initiera en tävling 
om vilken avdelning som förbrukar minst energi eller vem som är bäst på att 
spara? Till exempel genom att stänga av sina datorer under lunchrasten eller vid 
sammanträden eller att generatorer kopplas till motionscyklar som i sin tur laddar 
batterierna.

Tilluft

Frånluft

KULVERT FÖR TILLLUFT
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FASAD MOT ÖSTER, SKALA 1:200

ETAPP 2          ETAPP 1
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FOTOPUNKT 7, ETAPP 1 FOTOPUNKT 7, ETAPP 1 OCH 2 FOTOPUNKT 7, ETAPP 1, 2 OCH EXPANSIONSMÖJLIGHET PÅ TAKET
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FASAD MOT SÖDER, ETAPP 1, SKALA 1:200

MODELLBILD FRÅN BRITTA HOLMSTRÖMS GATA MODELLBILD FRÅN RAMPEN MODELLBILD FRÅN RECEPTIONEN

BROTORGET KVÄLLSTID


