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Spårområdet i Lund delar staden. Under senare år har en 
medveten planeringsstrategi i syfte att överbrygga järn-
vägsbarriären bedrivits med framgång. Västra Station-
storget är nu en självklar del av stadsstrukturen och östra 
sidan längs Bangatan är uppgraderad för att hantera re-
senärerna som trafikerar stationsområdet från öster. Bron 
från Clemenstorget till Bjeredsparken, är ett viktigt tillskott. 
Det nya stadshuset blir ett landmärke i det stadsrum som 
med järnvägsområdet i centrum länkar samman västra 
Lund och det nya Sockerbruksområdet med stadens cen-
trala delar. Ett nytt ”Stadshusstråk” kopplas samman med 
det ”Kunskapsstråk” som leder från centrum, via univer-
sitetsområdet, mot de nordöstra utbyggnadsområdena 
på Brunnshög. Stationsområdet kommer med stadshuset 
att förstärkas som samlande stadsrum.

BROTORGET OCH ÖVRIGA MARKYTOR
Brotorget har ett strategiskt läge mellan det planerade 
Sockerbruksområdet och nya stadshuset. Torget blir 
också en viktig ny entréplats för Bjeredsparken och ny 
angöringsplats till perrongerna på Lunds Central.  
Utformningen av Brotorget tar sin utgångspunkt i det stora 
stadsrum som omger järnvägen och en ambition att inför-
liva torget i det rummet. Kring den östra sidan av järnvä-
gen finns ett tydligt golv vilket är en av anledningarna till 
att stadsrummet fungerar trots sin komplexitet. Nyanser 
i markmaterial, låga kanter osv anger var man kör, går, 
cyklar eller vistas. Golvet bildar en enhetlig och vacker 
bas där många funktioner samsas. 
Brotorget får ett golv som spänner från fasad till fasad 
med en bas som består av smågatsten, där ett par ytor 
markeras med andra material. Framför stadshuset läggs 
en stor yta av granithällar som följer med in i entréhallen. 
Detta blir stadshusets mer formella entréplats med vat-
tenspeglar och sittplatser. Angöring med personbil sker 
i kanten på denna yta. Mot norr finns ett grönt tak av pla-
taner, där del av cykelparkeringen anordnas. I väster finns 
en grusyta med robinaträd. Träden markerar platsen för 
en framtida byggnadsvolym. I sydvästra hörnet av gru-
sytan planar marken ut för att skapa ett par steg ner mot 
gång- och cykelbanan. Stegen blir spontana sittplatser i 
bästa solläge. Körytor är, liksom basen, av smågatsten, 
och markeras med kantstenar i nivå med intilligande ytor, 
och pollare där så behövs. 
Rumsligt avgränsas torget mot söder av det nya stad-
shusets norrfasad med entrén i markplan. Mot öster öpp-
nas torget mot järnvägen och den nya Skyttelbrons ramp 
och trappa står som fond. Mot norr möter kvarteren i Sock-
erbruksområdet.  
I väster förstärks Bjeredsparkens lummiga karaktär med 
nyplanterade träd, gräsytor och häck mot förskolan. Den 
nya gång- och cykelbanan med sin föreslagna båglinje, 
passerar tydligt över torgets golv längs stadshusets västra 
fasad. 
Delar av cykelparkeringarna och angöringsplatser finns 
ordnade på torget. Handikapplatser och ytterligare cykel-
platser finns längs perrongen. 
Transporter till byggnaden och infart till P-garaget sker 
från gatan mot spårområdet. Gatan och perrongen skall 
vara en gestaltningsmässig helhet och trafiken sker på de 
gåendes villkor. I söder följer torgytan med runt hörn med 
fint läge för café eller liknande i söderläge. Här finns också 
plats för vändning med 16-meters lastbil. 

SKYTTELBRON
Den nya gång och cykelbron blir en viktig länk i den fram-
tida stadsstrukturen. Visuellt blir den ett påtagligt inslag 
i stadsbilden. Genom att lägga ramperna utmed perron-
gen minimeras barriäreffekten och vi får rampstart/slut i en 
strategisk punkt nära perrong och cykelparkeringar och 
med en direkt fortsättning för rörelse över torget.
Både ramp och trappa är i ljus betong. En mjuk linjeföring 
och avsmalnade ytterkanter ger karaktär och lätthet. 
Rampen liksom trappan bärs upp av centrerade stolpar 
i de högsta delarna och av en formad sockel i de lägre 
delarna.
En samhörighet mellan Skyttelbrons utformning och den 
utformning som ges rampen och trappan bör eftersträ-
vas.

NYTT STADSHUS I LUND
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BYGGNADEN – ETAPP 1

Byggnaden är uppdelad i två L-formade volymer med en mellanliggande ljusspalt. 
Detta skapar goda ljusförhållanden i byggnaden och möjliggör intressanta utblickar 
mot såväl staden som parken. 
Centralt i huset placeras huvudkommunikationen med hissar och trappor. Öppna 
bryggor kopplar ihop de två volymerna. Volymuppdelningen skapar goda möjligheter 
för de olika förvaltningarna att klara framtida förändringar. 

Utformningen utgår från en rumslig idé där de ”offentliga rummen”, entré, front-
desk, utställning, restaurang och konferens, tydliggörs och placeras strategiskt för 
att bjuda in till möten, både med allmänheten och mellan förvaltningarna. Dessa rum 
exponeras i möjligaste mån mot omgivningen. 

Huvudentrén vänder sig mot Brotorget. I direkt anslutning till frontdesk, vänthall och 
utställningsyta når man konferens- och mötesrummen, den breda trappan som leder 
upp till restaurangen på plan 2 och hissarna vidare upp i huset.
På entréplanet finns dessutom  backoffice och kontorsservice. Sidoentré, inlastning, 
varumottag och utrymme för avfall ligger direkt mot gatan utmed järnvägsspåren. 
I anslutning till kontorsservice finns ett sekundärt trapphus med hiss för varutrans-
porter.

PERSPEKTIV ETAPP 1 PERSPEKTIV ETAPP 2

ETAPP 2

ETAPP 1

Kontorsservice

Konferensrum

Mötesrum

Backoffice

Reception

Vaktmästeri
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KOMMUNIKATION

HUVUDKOMMUNIKATION

KONTORSPLAN
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KONFERENS
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KONTOR/FÖRVALTNINGAR

RESTAURANG/CAFÉ

SEKTION 1
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SEKTION 2
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ETAPP 2 & FRAMTIDA EXPANSIONSYTA

Den första etappen fungerar självständigt, som gestaltad 
profilbyggnad i staden. De kommande etapperna utförs 
som fristående volymer för att få öppningar i byggnads-
massan, med kontakt mellan spårområdet och parken. 
Det ger en ”lundaskala” på byggnaderna, och goda ljus-
förhållanden. Byggnaderna kopplas samman med gång-
bryggor där det genomgående sammanlänkande stråket 
finns på andra våningen. Kompletterande gångbryggor 
mellan byggnaderna kan finnas på övriga våningar efter 
behov.

Etapp 2 fungerar principiellt lika den första etappen, och 
utgör en fortsättning på denna. På entréplanet ut mot per-
rongen, kan med fördel finnas utåtriktade verksamheter 
med lokaler för extern uthyrning. Byggnaderna som helhet 
ges en tydlig arkitektonisk identitet - Lunds nya stadshus.
Vid Brotorget finns utrymme för en framtida expansion – 
etapp 3. Denna markerar sig på torget som ett ”avtryck” i 
form av en grusyta med trädvolym. 
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KONTORSLAYOUT 1

KONTORSLAYOUT 2

KONTORSLAYOUT 3

STADSBYGGNADSKONTOR

MILJÖFÖRVALTNINGEN

GEMENSAMMA YTOR

SOCIALFÖRVALTNINGEN

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

SERVICEFÖRVALTNING

TYPPLAN ETAPP 1
1:200

TYPPLAN UTSNITT
1:100

PLAN 2 ETAPP 1 & 2
1:200

Huvudtrappan till restaurang och café på plan 2, utgör också huvudförbin-
delse till etapp 2. Här har man kontakt med staden, järnvägen och parken 
genom atrium, café och restaurang. Restaurangen ligger centralt i anläggnin-
gen och blir en naturlig mötesplats. Mot parken finns en terrass i västerläge. 
Kökets placering möjliggör enkla tranporter för gods, avfall etc, med separat 
hiss till varumottag och miljörum.
I källarplanet finns parkeringsplatser, arkiv, teknik- och förrådsutrymmen.

FÖRVALTNINGAR
Utformningen medger en stor flexibilitet, och kan hantera en organisation i 
förändring. Varje våningsplan kan delas in i flera enheter. Gränser mellan en-
heterna kan läggas med stor frihet. Förvaltningskontoren utformas generella 
med arbetsplatser i cellkontor och/eller landskap placerade mot fasad och 
ljusspalt medan de ”servande” utrymmena placeras i mittkärnan.
Säkerhetsgränsen för förvaltningskontoren går mellan hiss/trapphall in till re-
spektive kontor.

Förvaltningarna enligt programmet kan placeras enligt följande:
- Plan 2: Socialförvaltning
- Plan 3: Socialförvaltning
- Plan 4: Stadsbyggnadskontor och Miljöförvaltning
- Plan 5: Serviceförvaltning och Tekniska förvaltningen
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FASAD NORR
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FASAD ÖST
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GESTALTNING
Byggnaderna utformas som skarpskurna volymer. I des-
sa volymer görs tydliga snitt för att öppna upp för ljuset 
och för att visa de ”offentliga” rummen som utställning, 
restaurang och liknande. Fasaderna görs i ljus natursten 
som kombineras med glasytor i samma liv. Fasaderna är 
uppbyggda i två skikt och i mellanrummet placeras so-
lavskärmning i form av persienner. De öppna snitten i 
byggnadsvolymen görs med stora glaspartier. Innanför 
dessa visar sig interiören med tydliga kulörer. Med med-
veten belysning ger detta en påtaglig och synbar effekt 
under dygnets mörka timmar och blir ett signum för byg-
gnaden. 

HÅLLBARHET – MILJÖ - ENERGIEFFEKTIVITET
Målsättningarna för byggnaden är högt ställda, både vad 
gäller komfort och energianvändning. Byggnaden skall 
också vara flexibel över tid vilket bland annat betyder att 
väggar skall kunna sättas upp/tas ned och att personan-
talet på en viss yta skall kunna variera över tid.
Den föreslagna byggnaden har en effektiv och rationell 
struktur med en samlad form vilket ger hög andel använ-
dbar yta i relation till omgivande klimatskal. Fönster i kon-
torsdelar vetter antingen mot det fria (ca. 45% av fasa-
dyta i kontor) eller mot överglasade innergårdar. Fönster 
i fasad har väderskyddade solskyddsgardiner/persienner 
mot öster-söder-väster och innergårdar har avskuggande 
paneler uppåt (med integrerade solceller) vilka tillåter him-
melsinstrålning men utesluter direkt solljus. Byggnaden 
drar därmed maximal nytta av ”gratis” ljusinstrålning utan 
att oönskade värmelaster uppstår. Ytterväggar har lågt U-
värde. Större glasade fasadytor finns endast i utrymmen 
där människor inte uppehåller sig stadigvarande (entré, 
utställning samt restaurang/kafé). Dessa kan enkelt vä-
dras och temperaturanpassas genom öppningar i fasad 
och har även glas med bättre U-värde.
Luftflödena (ventilationen) minimeras genom att in-
omhusklimatet regleras via variabel kyla och radiatorer. 
Golvvärme finns endast i större generella lokaler utanför 
kontorsdelarna. Detta systemval innebär vertikala schakt/
takkanaler kan hållas nere vilket skapar god ekonomi, ex-
ponerad tung stomme samt stor flexibilitet. De föreslagna 
låga luftflödena skapar även en mycket tyst inre ljudmiljö.

Uppvärmning/kylning sker i första hand via akviferanläg-
gningen. För värme via värmepump vilken även ger spets-
värme tillsammans med fjärrvärmenätets retur. För kyla 
utnyttjas s.k. ”nattkylning” (med automatik styrda öppnin-
gar av fönster nattetid) i så hög utsträckning som möjligt. I 
övrigt används tilluften med ett system som tillåter variabla 
flöden (typ Lindinvent VAV, Swegons Wise, eller dyl.) där 
luftmängderna minimeras när ingen är i rummet.
Värme distribueras huvudsakligen via radiatorer i kontors- 
och konferensdelar då detta medger flexibilitet/säkerhet 
(bl.a. mindre risk för läckage vid ingrepp i golv) över tid. 
Större ytor såsom entré, utställningsyta samt restaurang/
kafé förses däremot med golvvärme.
För kyla utnyttjas den lägre nattemperaturen maximalt. 
Genom att använda de mindre känsliga innergårdarna som 
”buffert” kan nattkylan utnyttjas oavsett väderlek (vind/
regn). Först efter nedkylning av gårdar (+16-18 grader) 
öppnas innerfönster, alternativt mindre lokala fläktar, mot 
kontor så att dessa har optimal temperatur strax före arbet-
stidens början. En exponerad tung stomme föreslås där 
ljudabsorbenter placeras vertikalt mellan visuellt avgrän-
sande undertak och bjälklagets undersida.
Kylbafflar föreslås endast i särskilt belastade rum.

BRANDSKYDD
Byggnaden utförs i brandteknisk klass Br1. Samtliga trap-
phus utförs som utrymningsvägar. Varje plan delas in i 
brandceller för att säkerställa möjligheten till horisontell 
utrymning via annan brandcell för tex funktionshindrade. 
Utrymningsvägar utgör egna brandceller. Teknikrum och 
större publika ytor skall utgöra egna brandceller då verk-
samheten är annat än kontor. Då byggnaden är öppen i 
flera plan kan sprinkler vara en lösning för att bibehålla 
öppenhet i volymerna. Maximalt gångavstånd för per-
sonal är 60 meter, för övriga är det 40 meter. Vägledande 
markeringar skall utgöras av genomlysta skyltar. Inom 
hela byggnaden skall det finnas nödljus med funktion i 
minst 60 minuter. I hela byggnaden skall det finnas au-
tomatiskt brand- och utrymningslarm, larmlagring får ske 
om det finns personal tillgänglig. Trapphus skall förses 
med brandgasventilation. 


